
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

IARA ROSA DA SILVA BUSTOS 

 

 

 

Relações de Aprendizagem-Ensino-Aprendizagem: 

Geografia, Espaço e Neurociência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2022 



 

 

  



 

 

 

IARA ROSA DA SILVA BUSTOS 

 

 

 

 

Relações de Aprendizagem-Ensino-Aprendizagem: 

Geografia, Espaço e Neurociência 

 

 

Versão revisada 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Doutora em 

Educação. 

 

Área de concentração: Ensino de Ciências e 

Matemática. 

 

Orientadora: Profa. Titular Sônia Maria Vanzella 

Castellar. 

 

 

São Paulo 

2022  



 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BUSTOS, Iara Rosa da Silva. Relações de Aprendizagem-Ensino-Aprendizagem: 

Geografia, Espaço e Neurociência. 2022. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutora em Educação. 

 

Aprovado em: 01/04/2022 

Banca Examinadora: 

Prof.(a). Dr.(a).: Karina Soledad Maldonado -  

Instituição: ESALQ/USP 

Julgamento: Aprovada 

Prof.(a). Dr.(a).: Marcelo Garrido Pereira 

Instituição: Universidade Metropolitana do Chile 

Julgamento: Aprovada 

Prof.(a). Dr.(a).: Carolina Machado Rocha Busch Pereira 

Instituição: UFT 

Julgamento: Aprovada 

Prof.(a). Dr.(a).: Daniel Hideki Bando  

Instituição: UNIFAL  

Julgamento: Aprovada 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico ao meu pai Indalécio Cabaleiro Bustos 

(1932-2008) por ter me ensinado desde criança 

que o saber não ocupa lugar no cérebro.  

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Entendo que a vida é um caminho que se faz caminhando e nesse percurso da minha 

vida, muitas pessoas à sua maneira fizeram parte e ajudaram no meu caminhar. Poder dialogar, 

trocar mensagens, discutir e principalmente escutar cada uma das pessoas que me ajudaram a 

construir esta Tese na universidade, na escola e na vida foi e sempre será um campo ativado e 

lembrado na memória do meu hipocampo do cérebro.  

Agradeço ao amor da minha mãe Maria e ao meu irmão Ronaldo por serem minha 

âncora e meu porto seguro, mesmo quando eu estava do outro lado do mundo, eles estavam 

sempre perto. À família Bustos do Brasil (Juliana, Rafael, José Carlos e Paulo) pelas trocas e 

conversas sempre muito enriquecedoras. À família Cabaleiro na Espanha representada pelo 

meu primo Miguel, por me ajudar a entender de modo tão didático os significados das obras de 

arte e seus artistas, quando eu precisei.  

À minha orientadora por ser paciente, amorosa, ter me aceitado no programa de pós e 

ter me permitido e apoiado vivenciar no Japão umas das experiências mais desafiadoras da 

minha vida. A todos os professores da pós-graduação com quem tive a oportunidade de 

aprender e que me fizeram buscar além do que me indicavam, Prof. Nilson Machado e Prof. 

Rinaldo Voltolini. Ao professor de neuropsicologia Daniel Fuentes por ter me deixado curiosa 

sobre o processo de formação da atenção e apresentado a neurociência de um jeito bastante 

didático. À professora Cristina Banks Leite que marcou profundamente minha maneira de 

pensar a teoria e a prática da aprendizagem.   

Ao grupo de estudos do GEPED da FEUSP pelos encontros presenciais e à distância 

que sempre enriqueceram meu processo de aprendizagem: Camilla, Igor, Kizzy, Nayara, 

Bárbara, Júlio, Márcia, Éden, Prof. Waldiney, Profa. Paula Juliasz, Profa. Jerusa, Profa. Valéria 

Ascenção, Profa. Maria Laura, Profa. Carolina Busch, Prof. Ruy Moreira, Prof. Denis Richter, 

Prof. Ronaldo Duarte, Prof. Alfredo Queiroz, Prof. Paulo Cesar Gomes e Prof. Marcelo Garrido. 

Agradeço ao Marcos Queiroz pela sua eterna e maravilhosa inquietude na busca do modus 

operandi de ensinar Geografia. Agradeço à Lívia Dantas pelo aprendizado enriquecedor sobre 

Geografia e a vida, que resultou numa amizade maravilhosa cuja família é parte da história de 

Cubatão com quem tive a oportunidade de melhorar meu mapa cognitivo dessa cidade.  



 

 

Agradeço ao Japão e à escola Nikken em Yokkaichi, à Shure University de Tóquio, à 

escola ABC Japan em Yokohama, ao Colégio Latino em Shiga e ao projeto ARTEL em Osaka 

que me receberam e tiveram a paciência de me explicar muito sobre os desafios infinitos da 

educação no Japão. Ainda no Japão, agradeço ao Prof. chileno de espanhol Gabriel pelas trocas 

e conversas sobre educação que culminou em nossa rebelião contra o sistema. À Profa. de 

história Cida Hirata pelos nossos cafés-sushis-terapia para conversar sobre educação e os 

desafios de ensinar no Japão. À Profa. Elaine Tanaka por ter ensinado a como pensar na 

alfabetização de crianças pequenas em sua casa. A todos os professores da escola Nikken e 

especialmente aos estudantes que me receberam amorosamente e me ensinaram muito sobre 

viver longe do Brasil, sobre seus desejos, seus sonhos, suas alegrias, suas frustrações e estavam 

sempre dispostos para as atividades propostas. À montanhista Solange Mitiko por me ensinar a 

compreender a aprendizagem profundamente. Ao montanhista Rony Kitazawa por ter me 

ensinado e me apresentado monumentos, florestas e montanhas japonesas. Ao sociólogo 

japonês Hajime Yoshihara pelas trocas intensas e constantes das minhas inquietações sobre 

muitos aspectos da cultura japonesa. 

Agradeço ao Centro Educacional Pioneiro que contribui exponencialmente no meu 

aprendizado como professora desde 2011 e por ter me permitido vivenciar uma experiência 

educacional no Japão. À diretora Irma Hiray Akamine pela sua amorosidade sem fim e 

consciente na fala e nas ações que me inspiram muito. Ao grupo de estudos do Centro 

Educacional Pioneiro pelas trocas enriquecedoras, respeitosas e construtivas sobre a Educação. 

Aos amigos professores Renato Luginick, Mário Fioranelli, Michael Santos, Rozangela Lipere, 

Elisa Navarro, Leonardo Soares, José Hiakuna, Braian Matilde, Márcia Sacay, Simone Barbosa, 

Cássia Santos, Sílvia Marília, Débora Martins, Lucimary Grandisoli, Alexandre Dias e todos 

os funcionários que eu tenho a honra de encontrar e trocar experiências e ideias. 

Aos geógrafos que tive a maravilhosa oportunidade de conhecer no congresso de 

educação geográfica na Turquia em 2019, muito bem organizado pelo Prof. Eyüp Artvinli que 

me possibilitou trocar ideias incríveis com: Prof. Simon Catling, uma referência no estudo da 

educação geográfica infantil inglesa pela sua simpatia e inteligência; Prof. Alan Kinder, chefe 

executivo da associação geográfica inglesa, por seu amor e sua empolgação com a Geografia e 

por me fazer compreender que os nossos problemas na educação são mais parecidos e, no fundo, 

estamos todos no mesmo barco. Ao australiano Prof. Iain Hay pela humildade e simpatia nas 

nossas conversas sobre educação geográfica. Ao italiano estudante de doutorado Davide Pavia 

por compartilhar os desafios do ensino na Itália e ser atento a todas as apresentações. À indiana 



 

 

Profa. Minu Ahuja por ter me ensinado sobre sair da mediocridade na formação de professores 

de Geografia na África do Sul. 

Aos amigos e às amigas da vida, à bióloga Marília Duarte por me socorrer na dificuldade 

de viver longe de casa e me explicar sobre classificações biológicas. Aos amigos sinceros e 

melhores vizinhos do mundo: à tradutora de português-francês-português Andreia Manfrin por 

me socorrer com as palavras no seu super dicionário Houaiss, ter a paciência de ler o Rousseau 

em francês para me ajudar a compreender termos importantes, fazer minha feira e meu mercado 

nos momentos mais difíceis da Tese; ao argentino e engenheiro elétrico Nicolas Roma por ter 

compartilhado vídeos e pelas conversas maravilhosas sobre educação da Argentina; ao Isaac 

Braga pela sua sabedoria e por ter me indicado um lugar maravilhoso para morar de frente para 

a praia em Peruíbe. A todos os amigos e amigas de Peruíbe com quem aprendo sempre e em 

especial à Dulce e ao Cláudio da Jureia, Tony, Tânia, Dora, Jane, Elizabeth, Marcelo, Karine e 

Sassá.  

Ao amigo, terapeuta, acupunturista que estava à distância comigo no Japão e me ajudava 

a compreender tudo o que acontecia comigo no país do Sol nascente. Ao engenheiro Rodrigo 

Galvez por ter me hipnotizado explicando maravilhosamente bem sobre o infinito e a física das 

partículas atômicas. Aos amigos da montanha Rodolfo Curci, Ana Calindro, Patrícia Sadaike, 

Gillan, Julien, Gil e Eric Eas. Às amigas Doris Kohatsu, Fernanda Sortanji, Telma Cristina, 

Vanessa Domingues, Juliana Palma, Roseli, Ana Paula Teixeira, Patrícia Vieira e Silvia Rosatti. 

Aos amigos Wilson Yuzo e Eduardo Nakamura por serem meus amigos “japoneses” mais 

incríveis na graduação e na vida. Ao amigo Francisley pela sua busca na educação de um 

sentido, pela revisão e ajuda na parte técnica da Tese. Ao amigo e professor Daniel Bando por 

desde o Mestrado trocarmos ideias e desafios sobre o ensino da Geografia e sobre existência 

humana. Ao amigo e escritor Abílio Ferreira pelo seu amor a São Paulo e saber tocar a alma 

das pessoas com sua fala e escrita maravilhosas.  

Ao Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP por ter proporcionado uma disciplina 

que reuniu muitos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, de indígenas a 

neurocientistas, e em especial por conhecer e aprender de um jeito divertido mais sobre o 

cérebro com o Prof. Sidarta Ribeiro. 

Ao antropólogo Diogo Campos da Amazônia por ter me explicado que o antônimo de 

indígena é alienígena. Um agradecimento muito especial aos indígenas da aldeia Tabaçu, à líder 

tupi-guarani Itamirim, ao líder Wera, à anciã Dora e a todas as crianças que sempre me recebem 



 

 

com muito amor e carinho e me fazem entender que a sabedoria está na ancestralidade e na 

proteção da floresta. Aos indígenas da Flora Tupi em Peruíbe e aos Pataxós de Angra dos Reis, 

ao Kaparuá Xixinawa no Acre e ao Xadalu em Porto Alegre. Ao indígena Carlos Papa que 

explicou sobre os indígenas estarem sempre na busca de novas formas de entendimento e o 

quanto ele tem clareza que ele não sabe nada, pois ele acredita que as gerações seguintes vão 

sempre conhecer mais que ele. Ao Ailton Krenak por sua aula e crítica feroz no IEA da USP 

em 2019 dizendo: “vocês realmente não sabem o que está acontecendo? Até quando vocês vão 

fingir que estão entendendo o que não entendem?”.  

Meu interesse pelos indígenas aflorou depois de morar no Japão porque eu ainda estou 

na busca do sentido da existência para diferentes culturas e pessoas. Voltei muito reflexiva do 

Japão e decepcionada com o chamado país desenvolvido, não pelos avanços tecnológicos 

maravilhosos e desenvolvimento econômico capitalista que esse país atingiu, mas 

principalmente pela possível perda da essência de ser “ser humano” que eu senti em muitas 

situações que me fazem questionar o sistema capitalista e neoliberal, talvez todo o suposto 

desenvolvimento seja uma ilusão. Nesses quatro anos e meio de Doutorado, muitos véus das 

ilusões de Maya, da filosofia hindu, estão caindo para mim e como geógrafa, professora e ser 

humano não posso olhar e fingir que está tudo bem no mundo que eu amo, vivo, percorro, vejo 

e sinto. Faço da totalidade do mundo no meu microuniverso da realidade escolar o melhor que 

eu posso da minha função social como professora. Estamos em pleno ano de 2022 e não está 

tudo bem. Vivemos uma guerra de ódio, desinformação, desrespeito à natureza e aos seres 

humanos; é como se estivéssemos aprisionados na caverna de Platão sem conseguir chegar até 

a luz.  

Como diz meu amigo historiador Michael, sobre o significado de aluno como o “a” = 

sem e “luno” = luz, “pessoa sem luz”, no fim das contas, parece que muitos seres humanos são 

alunos no planeta Terra! 

A todos que citei, aos que, porventura, possa ter esquecido de registar aqui e inclusive 

para as autoras e os autores das minhas referências bibliográficas eu sinto um amor de infinita 

gratidão! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conquiste a raiva com a compaixão.  

Conquiste o mal com a bondade.  

Conquiste falta de respeito com o humor e o sarcasmo  
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Conquiste a mentira com a verdade.” 
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RESUMO 

 

BUSTOS, Iara Rosa da Silva. Relações de Aprendizagem-Ensino-Aprendizagem: Geografia, 

Espaço e Neurociência. 2022. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Nesta tese, propomos o desenvolvimento das relações da aprendizagem-ensino-aprendizagem tendo 

como enfoque a Geografia, o espaço e a neurociência. Traçamos um caminho que passou por 

filósofos, psicólogos, antropólogos e neurocientistas para compreender a aprendizagem pensando 

na formação e no bem-estar cognitivo de estudantes e alunos circunscritos em culturas 

historicamente desenvolvidas. Consideramos o aprendizado, fundamentado por geógrafos 

franceses, americanos e brasileiros, específico da ciência geográfica com o espaço vivido e o espaço 

psicológico, que também passam pelas transformações em relação ao mundo. Nossos fundamentos 

teóricos passam pelo do ato de aprender, pela capacidade de atenção, por algumas abordagens 

teóricas da aprendizagem e pela aprendizagem e sua relação com a cultura na perspectiva do 

percursor da revolução cognitiva de Jerome Bruner. Apresentamos a orientação no espaço como 

anterior ao uso de mapas, a relação entre a orientação e a invenção da bússola, a teoria da 

aprendizagem espacial e uma tentativa de aprender sobre o cérebro humano na relação com a mente 

no desenvolvimento da aprendizagem. Apresentamos o pioneirismo da educadora norte-americana 

Lucy Sprague Mitchell e sua contribuição metodológica com a publicação em 1934 do livro Jovens 

Geógrafos: como eles exploram o mundo e como eles mapeiam o mundo e as razões a que se atribui 

a ela ser precursora das bases de compreensão do Sistema de Informação Geográfica (SIG) na 

educação escolar. Apresentamos três propostas didáticas que foram realizadas em 2018 no Japão, 

na forma de jogo, em 2019 no Centro Educacional Pioneiro num estudo do meio, e em 2020 com o 

uso de mapa digital no contexto da pandemia da covid-19. Concluímos que cada indivíduo tem sua 

maneira própria de aprender que depende de uma energia cognitiva que é potencializada pelos 

professores na relação infinita da aprendizagem-ensino-aprendizagem desenvolvida na prática 

escolar de maneira honesta que considera em certos momentos os indivíduos e em certos momentos 

o grupo. Vivemos em um mundo que passa por transformações culturais e curriculares onde novos 

avanços no conhecimento demandam novas maneiras de desenvolver práticas de aprendizagem para 

as gerações futuras. 

 

Palavras-chave: aprendizagem; ensino; relações entre aprendizagem e ensino; geografia; espaço; 

neurociência. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

BUSTOS, Iara Rosa da Silva. Learning-Teaching-Learning Relationships: Geography, Space 

and Neuroscience. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2022. 

 

This thesis aims to develop learning-teaching-learning relationships related with Geography, space 

and neuroscience. We traced a path through philosophers, psychologists, anthropologists and 

neuroscientists to understand learning to thinking about training in the cognitive well-being of 

students circumscribed in historically developed cultures. We consider the specific learning of 

geographic science with the lived space and psychological space founded by French, American and 

Brazilian geographers which also live through transformations in relation to the world. Our 

theoretical foundations include the act of learning, the capacity for attention, some theoretical 

approaches to learning and learning and its relationship with culture in the perspective of the 

precursor of Jerome Bruner's cognitive revolution. We present orientation in space as prior to the 

use of maps, the relationship between orientation and the invention of the compass, the theory of 

spatial learning and an attempt to learn about the human brain in relation to the mind in the 

development of learning. We present the pioneering North American educator Lucy Sprague 

Mitchell and her methodological contribution with the publication in 1934 of the book Young 

Geographers: How They Explore and Map the World and the reasons she is credited with being a 

precursor of the bases Geographic Information System (GIS) in school education. We present three 

didactic proposals which was applied in 2018 in Japan in the form of a game, in 2019 at the Centro 

Educacional Pioneiro in a study of the environment and in 2020 with the use of digital map in the 

context of the pandemic. We conclude that each individual has their own way of learning that 

depends on a cognitive energy which is potentiated by teachers in the infinite relationship of 

learning-teaching-learning developed in school with practices in an honest way that considers 

individuals at certain times and the group at other times. We live in a world that is undergoing 

cultural transformations and new advances in knowledge that demand new ways of developing 

learning practices for future generations. 

 

Keywords: learning; teaching; relationships between learning and teaching; geography; space; 

neuroscience. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

À memória do historiador Nicolau Sevcenko, por ter me 

apresentado o livro A maravilhosa história de Peter Schlemihl, 

na graduação em 2004 durante o curso de História 

Contemporânea. Com eles, aprendi sobre a importância do 

passado, dos imigrantes e a relação da identidade com a sombra. 

 

O ser professora é uma escolha de um caminho profissional com muitas alegrias, mas 

também com muitos desafios que demandam muita dedicação e uma capacidade enorme de 

adaptação às situações da sala de aula. Além disso, é importante ter consciência de que as alunas 

e os alunos são também fontes constantes de aprendizado para as professoras e os professores. 

É na interação com estudantes que professor(as)es devem pensar e se entender enquanto alguém 

que desempenha uma função social e existencial essencial para a sociedade. Esta Tese propõe 

relacionar a aprendizagem-ensino-aprendizagem da Geografia no campo da orientação espacial 

como parte da Educação Geográfica da escola básica, frente às transformações culturais, sociais 

e tecnológicas que vivemos. A seguir apresento o meu percurso pessoal e particular, portanto 

em primeira pessoa, que me fez ser professora de Geografia e aluna de doutorado da Faculdade 

de Educação da USP. 

 

 

1.1 OS PERCURSOS DA ALUNA-PROFESSORA DE GEOGRAFIA 

 

Traçar o percurso da aluna-professora de Geografia em uma tese de doutorado, memória 

e registro que ficará em um banco de dados de uma universidade pública, tem o compromisso 

primeiramente de respeitar todos os meus professores que contribuíram com a minha formação 

e a minha maneira de pensar. Hoje tenho muita clareza da importância que todos eles 

desempenharam, e vão continuar desempenhando, na minha vida e se eu pudesse falar com 

todos eles novamente eu gostaria de dizer a cada um o quanto me inspiraram e o quanto eu 

aprendi muito com todos eles. A jornada da minha aprendizagem tende ao infinito e todas as 

minhas reflexões são pautadas na busca constante de respostas e compreensões sobre as minhas 

incessantes dúvidas que oxigenam meus pensamentos e pulsam meu coração. 

 Vivenciei muitas experiências profissionais com a Geografia durante os estudos na 

graduação e depois de graduada, até descobrir que ser professora da Educação Básica é o que 
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me identifica na escola como minha função social e na sociedade me reconheço na existência 

como educadora. 

Voltando ao passado para entender o presente do meu aqui e agora, o ano de 2001 

sempre será um topo importante que eu trilhei e conquistei como aluna ingressante do curso de 

Geografia da Universidade de São Paulo. Trilhar esse caminho vindo da escola pública me faz 

ter orgulho e compreensão dos professores que me inspiraram a buscar sempre mais do que eu 

mesma imaginava capaz de ser e fazer. Foram meus professores da escola pública que pediam 

trabalhos e que me conduziram ao universo das bibliotecas públicas, assim foi vindo o gosto de 

estudar e estar sempre com um caderninho anotando as minhas anotações numa época sem 

Google. 

O ano anterior à minha entrada na USP, ano de 2000, tinha sido a minha primeira 

tentativa de entrar na universidade depois de um ano estudando em um cursinho pré-vestibular. 

Em fevereiro daquele ano, não vi meu nome na lista de aprovados da USP para Geografia e 

uma tristeza imensa se abateu sobre mim. Eu chorava todos os dias de fevereiro a maio daquele 

ano, até receber um telegrama do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) me 

convocando para trabalhar como Agente de Pesquisa, um trabalho temporário de dois anos. Eu 

havia prestado o concurso público no ano de 1999 e na semana do dia do Geógrafo, no ano do 

Censo 2000, eu assinava o primeiro contrato de trabalho da minha vida. Parei de chorar todos 

os dias e comecei a entrar verdadeiramente na vida adulta. Conheci tudo o que o IBGE fazia e 

como fazia, e me orgulhava de fazer parte da instituição. Eu tinha o hábito de estudar na 

biblioteca os livros e mapas daquele lugar, onde aprendi a ter um profundo respeito pelas 

publicações.  

Quando em maio de 2002 meu contrato no IBGE terminou, na semana seguinte eu 

comecei meu novo trabalho como professora em uma escola de reforço escolar e cursinho em 

Alphaville, em Barueri, por indicação de um colega de trabalho do IBGE que estudava História 

na USP também.  

Em 2003 tive uma experiência maravilhosa como professora regular de uma escola 

particular em Guarulhos onde eu lecionava da quinta-série (sexto ano hoje) do Fundamental 2 

ao terceiro ano do Ensino Médio. Era uma escola pequena que me permitiu aprender muito 

sobre o universo escolar e o ensino de Geografia. Essa experiência foi uma indicação do meu 

professor de Química da época do cursinho, o professor Baratinha, que também dava reforço 
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em Alphaville junto comigo. As conexões e os contatos com diferentes pessoas me permitiram 

construir uma teia necessária e importante para avançar na trilha das oportunidades de trabalho. 

Durante a graduação no Departamento de Geografia da USP eu aprendi com muitos 

professores maravilhosos, mas há um em especial que eu lembro e sou muito grata a ele por ser 

quem sou hoje, por ter me inspirado como ser uma estudante de Geografia melhor, um ser 

aprendiz melhor. O Prof. Dr. Tarik Rezende de Azevedo foi fundamental na minha formação, 

foi ele quem me ensinou a ver um assunto sob diferentes aspectos, me ensinou in loco na favela 

de Paraisópolis a me orientar com uma fotografia aérea, a usar GPS, a usar SIG (Sistema de 

Informação Geográfica), a cuidar de uma estação meteorológica, a usar Excel, a ter noções de 

estatística, a criar páginas na web e a entender e enxergar uma curva normal da Matemática. 

Dentre muitos momentos de aprendizado com esse querido professor, destaco o dia em que ele 

leu meu primeiro artigo e acabou inteligentemente com meu texto a ponto de me fazer chorar 

horrores, não na frente dele, claro. Só o caminho da USP até a minha casa soube o quanto eu 

fiquei refletindo sobre os apontamentos feitos no meu texto, mas é nesse momento que o 

verdadeiro aprendizado acontece. Tomei inspiração nas críticas e reescrevi novamente o artigo 

e, insistente como sou, submeti para a análise dele e depois apresentei esse artigo em algum 

evento da Geografia onde depois ele me parabenizou. A confiança que eu tinha na inteligência 

do professor Tarik me fez querer fazer o TGI e depois o Mestrado com ele. Começamos na 

favela de Paraisópolis, aprendi a usar o SIG, me interessei pela Geografia da Saúde e por uma 

indicação do professor Tarik fui assistir uma palestra de Clima e Doença no Hospital 

Universitário da USP. Conheci nessa palestra o então professor titular Paulo Andrade Lotufo, 

em 2004, que achou curioso uma aluna da graduação da Geografia se interessar e ser a única de 

fora do hospital a assistir a palestra. Terminei a graduação em janeiro de 2005, defendendo meu 

Trabalho de Graduação Individual (TGI) com a participação da minha atual orientadora, 

professora titular Sônia Castellar. 

Em 2005, já formada, tive uma excelente oportunidade de trabalhar na Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente no setor de Áreas Contaminadas da Prefeitura de São Paulo, 

especialmente no Grupo Técnico de Áreas Contaminadas (GTAC), um grupo interdisciplinar 

composto por duas geógrafas (eu era uma delas), dois biólogos, um arquiteto, um geólogo e 

uma engenheira química. Essa oportunidade não foi ao acaso e agradeço à Nádia Gilma, amiga 

de graduação, que também era concursada assim como eu na Prefeitura de São Paulo, que me 

informou sobre a vaga para geógrafa no GTAC. Essa equipe desenvolvia um trabalho técnico 

que incluía caracterização de áreas, análise de processos civis para viabilização de 
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empreendimentos públicos e privados com o objetivo de gerar o menor impacto possível nos 

moradores dos novos empreendimentos. A construção de um empreendimento novo numa 

determinada localidade precisava de uma equipe que analisasse e investigasse diversas 

características físicas, históricas, geográficas, geológicas e sociais com pareceres técnicos que 

permitissem ou não a viabilidade da construção.  

No ano de 2006, por uma coincidência do acaso do universo, eu retomei o contato com 

o professor titular Paulo Andrade Lotufo, na época superintendente do Hospital Universitário 

da USP (HU), que me convidou a trabalhar por três anos com epidemiologistas de referência 

em doenças crônicas no Brasil. Então, entrei no Mestrado no Departamento de Geografia da 

USP e recebi uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNPq, nível Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI-1), para trabalhar com uma 

equipe de médicos epidemiologistas e estudar o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ser 

gerente administrativa no projeto ELSA (Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto).  

Com o término do Mestrado em 2009, e trabalhando no HU naqueles três anos, ficou 

muito claro para mim que, na epidemiologia do AVC e muitas outras doenças, há uma profunda 

relação das características e dos aspectos do ambiente em que as pessoas vivem que podem 

servir como base para elaboração de políticas públicas para desenvolver ações práticas e mais 

assertivas para o bem-estar das pessoas. As pesquisas teóricas e empíricas do mundo 

acadêmico, quando unidas, podem ser a base para ações concretas para a melhoria da saúde das 

pessoas e, quando estão separadas, podem ficar distanciadas do viver e da compreensão das 

pessoas para uma das doenças que mais matam no Brasil. Há uma questão muito séria em nosso 

país que impede a aprendizagem profunda das pessoas, para que elas compreendam as maneiras 

mais adequadas para desenvolver o seu próprio bem-estar com fundamento científico. 

Diante disso, eu sempre me perguntei: Todas as pessoas merecem ter uma vida melhor, 

digna e saudável; como a universidade pode ajudar? Essa inquietação junto com o término do 

Mestrado me fez ter clareza das possibilidades de fazer perguntas espaciais usando SIG, mas 

foi um seminário sobre AVC que me fez sair da trilha da Geografia da Saúde e voltar para a 

trilha da Educação. Nesse seminário, fui citada positivamente pelo professor Dr. Ayrton 

Roberto Massaro sobre como ele tinha aprendido com a minha pesquisa. Lembro que ele fez 

anotações sobre a parte do questionário que fiz com as famílias sobre leitura e hábitos de vida 

das pessoas que morreram por AVC e ele disse que ia levar consigo todas as informações que 

achara interessante e aprendera com a minha apresentação. Quando ele disse que ia levar algo 
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naquela manhã que não sabia, eu fiquei muito sensibilizada e pensei: Puxa, uma celebridade da 

área de AVC aprendeu algo com o que eu estudei e agradeceu pelo aprendizado. Eu não ensinei 

nada a ele, eu apenas compartilhei o que aprendi com os resultados dos questionários que 

apliquei no Mestrado. Naquele momento entendi que não existe uma relação de ensino e 

aprendizagem e sim relações de aprendizagem (minha), ensino (resultados da pesquisa) e 

aprendizagem (do outro). Eu senti naquele momento que eu não podia mais ficar no HU e que 

eu precisava voltar para a trilha da Educação, ao mesmo tempo que me sentia extremamente 

grata por ter percorrido a trilha da Geografia da Saúde. Portanto, eu não escolhi a Educação, 

mas a Educação me convocou e nesse momento eu decidi voltar a ser professora de Geografia 

da educação básica. A fala do professor Massaro teve um impacto profundo para o que mais 

me motiva diariamente quando acordo: ser professora de Geografia. Eu amo aprender 

constantemente para me preparar para uma aula, uma atividade, uma prova, um estudo do meio, 

um projeto interdisciplinar e tudo que envolve a Educação de crianças e jovens.  

No meu entendimento e definição, aprender é uma tentativa de captar conhecimentos, 

práticas e saberes para incorporar na essência de um indivíduo, para se desenvolver como um 

ser humano melhor, dentro do que é necessário e faz sentido para a existência de cada um. Não 

sou um sujeito que ensina para sujeitos que aprendem, eu sou um ser humano que aprende e 

que desenvolve, com o ensino, diferentes aprendizados em outros seres humanos. O 

aprendizado é o elo que liga muitas pessoas em um espiral constante infinito de novos 

aprendizados a cada aula, a cada bimestre, a cada trimestre e a cada translação. O ensinar na 

minha compreensão, de acordo como a origem latina do insignare, se define como gravar e 

colocar uma marca, ao passo que o aprender, também de origem latina, appreendehere, se refere 

a levar para junto de si e, portanto, essa definição amplia as possibilidades de captar aquilo que 

é essencial e faz sentido para cada indivíduo. 

Afirmo que o aprender é sempre uma tentativa e não uma certeza porque cada ser 

humano leva para junto de si um determinado aprendizado que é absolutamente particular e 

único. O que tocou o professor Massaro na minha apresentação não necessariamente foi 

importante para outros médicos ali presentes no evento citado anteriormente. Eu não fazia ideia 

sobre qual seria a marca do meu ensino a partir do meu aprendizado para as pessoas no 

auditório. A aula ou apresentação de alguém é uma ação que expressa, na minha linguagem, 

conteúdos e assuntos que podem desenvolver ou não as marcas da aprendizagem de cada um 

que assiste. O aprendizado na perspectiva de tentativa é uma busca constante de aprimoramento 

do que já deu certo adaptado para o que faz sentido hoje em busca do que pode ser útil no futuro. 
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Depois que decidi voltar para o ensino de Educação Básica em 2010, várias experiências 

interessantes surgiram até chegar o Centro Educacional Pioneiro, em agosto de 2011, onde 

leciono até o presente momento. O Pioneiro é a escola que eu estou há mais tempo ensinando 

Geografia, 10 anos ao todo e com 1 ano de licença para vivenciar uma experiência de ensino 

em escola brasileira no Japão. No Pioneiro pude amadurecer como ser uma professora, mas 

principalmente aprendi como ser um ser humano melhor. Trata-se de uma escola que foi 

fundada por uma educadora japonesa, dona Michie Akama, e faz parte da história da imigração 

da cidade de São Paulo com fortes laços culturais com brasileiros descendentes de japoneses. 

Apesar de eu não ter na origem da minha família descendência japonesa, meus pais e eu 

mesma tivemos muitos amigos orientais. Ser filha de um espanhol e uma índia Apurinã e morar 

no bairro da Liberdade por 33 anos me fez aprender sobre a cultura deles, e com eles aprendi a 

respeitar e a admirar todas as diferentes culturas de São Paulo. Por incrível que possa parecer, 

meu primeiro contato com a gastronomia asiática, assim que mudamos para a nossa atual casa, 

foi com a comida coreana, um convite feito por uma igreja coreana que existe até hoje no bairro. 

Meus colegas da Escola Municipal Duque de Caxias eram uma mescla de diferentes culturas e 

crescer assim nessa diversidade me preparou para um mundo que depois de muitos anos fui 

querer conhecer. Serei sempre muito grata à minha primeira professora de Geografia na quinta 

série, a qual na primeira aula disse que tínhamos uma atividade de observação e registro nos 

nossos caderninhos, para observar e anotar todos os elementos possíveis da rua Conde de 

Sarzedas. Eu nunca esqueci dessa aula que foi para mim uma grande experiência; de tantas 

aulas que tive, essa foi inesquecível. Depois tinha que explicar o que foi observado. Na época 

eu não entendia exatamente o impacto desse estudo do meio na rua próxima da escola e hoje 

fico feliz de ter vivido isso na escola pública. Uma outra professora de Geografia, a professora 

Climene, falou para registrar e levar um caderninho para fazer observações, porque iríamos ter 

uma excursão para Campos de Jordão. Lembro muito dela falando para observar, observar e 

observar para não perder nenhum detalhe. Eu amava escutar as histórias dela sobre alguns 

países, ela tinha conhecido a Espanha e me lembro das aventuras dela no Marrocos. Depois no 

Ensino Médio eu lembro de duas colegas de sala que não iam muito bem em Geografia, mas 

sabiam que eu ia bem e sempre queriam fazer o trabalho comigo dessa matéria. 

Muitos anos depois, nas aulas de licenciatura tive a grande alegria de conhecer a 

professora Sônia Castellar e lembro que numa das aulas preparamos, em grupo, uma aula sobre 

globalização, tão divertida que saímos felizes e vendo que era possível ensinar de um jeito mais 

interessante para o aluno, mas para isso essa aula tinha que, fundamentalmente, empolgar a nós 
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mesmos, professores. Se nós professores ficamos felizes com a organização das ações na sala, 

há uma grande probabilidade de ser uma aula interessante para os alunos. A professora Sônia 

convidou a mim e a minha amiga Fernanda Sortanji para lecionar para alunos de escola pública 

em Ermelino Matarazzo. O contato com os alunos da escola pública naquele contexto de 

promover, minimamente, uma equidade não mudou o mundo, mas me fez cada vez mais 

entender a importância de uma educação básica de qualidade. 

Em 2016, eu retomei o contato com a professora Sônia Castellar e decidi me inscrever 

no programa de Doutorado da Faculdade de Educação, e comecei em agosto de 2017. Durante 

o segundo semestre de 2017, já cursando uma matéria da minha orientadora, por volta do mês 

de setembro, um colega da Geografia da época da graduação, Gerson Freitas, me indicou para 

a vaga dele, para ser professora de Geografia em uma escola brasileira no Japão. A princípio eu 

agradeci e recusei dizendo que estava no Doutorado e não poderia ir naquele momento, mas o 

Gerson insistiu bastante e acabei pensando melhor sobre a possibilidade. Depois de muitas 

trocas de mensagens e conversas com o diretor no Japão, com minha orientadora, minha família 

e minha diretora no Pioneiro, tudo indicava que seria um aprendizado importante ser professora 

em uma escola brasileira no Japão, em 2018.  

O Japão vai se tornar na minha vida um divisor de águas e como em qualquer trilha nem 

sempre a chegada ao topo é fácil, aliás sempre se espera muitos desafios e surpresas impossíveis 

de serem previstas a priori. O professor Humberto Maturama me marcou muito dizendo que 

“as expectativas nunca se cumprem”, desde o nível celular, passando pelos seres humanos e 

para as explicações do universo. Ficou mais claro, também, entender o espírito aventureiro de 

Robinson Crusoe, partindo de Salvador quando aceita ir à Guiné, mas a embarcação prevista 

para seguir a posição 10º de latitude Norte sofre com as forças na natureza e o leva para uma 

ilha desconhecida. Ele não precisava, por questões financeiras, aceitar essa viagem, pois ele já 

era rico, mas a tentação pela aventura acabou resultando numa vida cheia de descobertas. 

A minha aventura foi ensinar brasileiros, com base no currículo brasileiro, utilizando 

material apostilado numa ilha do outro lado do mundo. Nunca foi fácil desenvolver 

aprendizagem sobre o Brasil para alunos de sétimos anos nas escolas aqui e era mais difícil 

ainda ensinar esse tema lá no Japão. Os jovens brasileiros lá, em sua maioria, não viveram, não 

conheciam e muitos nem nasceram no Brasil. Um filho de família japonesa, nascido no Japão, 

é brasileiro porque a nacionalidade desse país só aceita jus sanguinis, ou seja, direito de sangue 

somente por pai e mãe japoneses. Os estrangeiros sempre serão estrangeiros no Japão e lá não 
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tem o jus solis, que é o direito à nacionalidade por ter nascido no território do país, como ocorre 

no Brasil. Nesse contexto, eu convivi com a comunidade brasileira no Japão e era sempre muito 

assustador a “percepção de Brasil” que eles tinham. Eu tive na minha percepção que muitos 

deles eram estrangeiros no Japão e também no Brasil. As seguintes frases da letra “Lugar 

Nenhum” dos Titãs expressam a minha percepção: Não sou brasileiro, não sou estrangeiro, 

não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum, eu não tô nem aí e não tô nem aqui. Esse era 

o contexto da minha aventura como professora numa escola brasileira no Japão. 

Como eu nunca havia morado fora do Brasil, no primeiro mês no Japão, e vivendo na 

própria escola, pude sentir pela primeira vez a sensação verdadeira de estar longe de casa e as 

dores emocionais de estar do outro lado do planeta sozinha. Apesar de eu ter visitado muitos 

países, pelo meu espírito nômade de mochileira-geógrafa-montanhista-professora de Geografia, 

minha relação com os lugares deixou de ser temporária e passou ser mais fixa por um ano. Tive 

que criar novos laços e referências com pessoas, lugares, comidas, mercados, estações, cidades 

e com as forças da natureza inéditas do meu viver com muitos terremotos e tufões. No começo 

eu chorava muitas vezes no trem, no Starbucks e nos mercados, mesmo quando falava pelo 

vídeo com meus amigos e minha família. Estar longe de casa foi um aprendizado muito difícil 

e, ao mesmo tempo, depois que passa, maravilhoso de ser vivido. Eu cito a loja Starbucks 

porque tem um chá chamado “Yuzu Tea”, de gosto cítrico e doce, feito com um tipo de limão 

que só existe no Japão, e que me deixava muito feliz; um simples chá se tornou o acalento para 

lidar com as minhas emoções. 

Antes de completar um mês de Japão, como apaixonada por montanhismo que eu sou, 

eu já havia identificado no mapa o monte mais alto da província de Mie, onde eu morava, o 

Monte Gozaisho, e decidi visitá-lo num sábado. Comecei a subir sozinha a trilha e num 

determinado momento, percebendo que não havia ninguém, que eu estava sozinha sem saber 

ao certo o caminho, apesar de estar com o trajeto no GPS do meu celular, decidi desistir da 

aventura por desconhecer o caminho, porque poderia ser arriscado explorar uma trilha sozinha 

pela primeira vez, pois caso acontecesse algum problema, eu não saberia o que fazer. Mas 

quando comecei a voltar ao início da trilha, surgiu um pai montanhista médico e japonês com 

duas crianças de 6 anos de idade que estavam começando a subir o monte. Por sorte ele se 

comunicou em inglês comigo e aproveitei para perguntar se eu poderia ir junto com eles fazer 

a trilha. O pai disse que se eu não me importasse em ir devagar por causa das crianças, tudo 

bem, eu poderia ir. O pai havia feito essa trilha uma semana antes e estava voltando porque 

considerava adequada para as crianças conhecerem. Achei interessante porque ele fez um 
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planejamento prévio, observou toda a trilha e julgou adequada para levar os filhos na semana 

seguinte, junto com uma estrangeira que surgiu no momento. 

Depois de concluir a caminhada com o pai e as duas crianças, compreendi que sozinha 

teria sido muito difícil, pois foram 4 horas de uma trilha com um grau de dificuldade de médio 

para alto, na minha percepção. Essa experiência me fortaleceu enquanto conhecimento sobre 

caminhada em montanhas no Japão, uma segurança no meu aprendizado que foi possível graças 

à essa família japonesa.  

Exatamente após percorrer a trilha do Monte Gozaisho, numa segunda-feira após o fim 

das aulas, já cheia de energia e disposição, meu diretor da escola quis fazer um balanço de como 

eu estava me sentindo na escola. Eu falei que estava bem, os alunos foram maravilhosos comigo 

e a habitação também estava ótima. Relatei que não tinha acesso à internet em todos os espaços 

da escola e nem no meu apartamento, o que me causou surpresa, pois pensei que o acesso à 

internet em uma escola no Japão seria absolutamente normal. Quando eu perguntei sobre o 

acesso à internet não chegar em todas as salas de aula, tive uma resposta ríspida, do tipo: “não 

tem internet e não terá”, era como se eu não pudesse fazer esse tipo de pergunta. Eu estava tão 

acostumada ao Pioneiro com internet em todos os espaços da escola que senti estranheza em 

estar numa escola brasileira no Japão sem internet em todas as salas. Num determinado 

momento da conversa com o diretor, eu me posicionei diante do avanço econômico da China e 

dividi minha heurística da representatividade considerando tamanho, recursos, economia, 

população, e disse que eu considerava impossível o Japão superar a China economicamente. 

Naquele momento tive que escutar a fala de alguém que, por morar 25 anos ilhado, disse que o 

Japão representava o avanço do mundo e que o mundo deveria entender isso, e me explicou 

uma tal de “cultura shima”, ou seja, a “cultura ilha”, que representava um grande legado à 

humanidade. Justamente por ser uma ilha e conhecendo um pouco do Japão e de outros países, 

me senti muito confortável para discordar desse posicionamento. Não acho que ele tinha que 

concordar comigo, mas respeitar e tentar entender meu argumento já nos colocaria numa 

posição de desenvolvimento e aprimoramento de ideias. Há até desenhos animados infantis que 

mostram o quanto a História do Japão é marcada pelo seu isolamento. A série Grandes 

Civilizações – O Japão antigo (parte 2), no tempo 7m10s, disponível na internet, mostra 

exatamente a ideia de isolamento como se fosse uma grande garrafa no oceano. A questão que 

eu entendi é que um homem, hierarquicamente na cabeça dele, jamais aceitaria um diálogo 

argumentativo quando o autoritarismo é o fundamento de muitas pessoas, sejam homens ou 

mulheres, seja dentro ou fora do mundo acadêmico.  
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Naquele momento eu senti a necessidade de compartilhar um exemplo concreto da 

minha experiência lá na escola mesmo, mas avisei que ele poderia não gostar da minha 

sinceridade. Ele disse que eu poderia ser franca e que não haveria nenhum problema. Então eu 

disse: como é que o Japão pode ser o avanço, se a escola não foi verdadeira comigo, por não ter 

me avisado que eu ficaria 70 dias sem salário, além de eu ter arcado com todos os custos para 

ir ao Japão? Perguntei por que eles não me avisaram daquela situação antes. Como resposta a 

essa pergunta, sofri o maior assédio moral da minha vida em um ambiente escolar. O diretor da 

escola gritava muito alto: “DÊ O FORA DA ESCOLA SE VOCÊ NÃO ESTÁ SATISFEITA”, 

repetindo esta frase umas dez vezes. E continuou, gritando: “VOCÊ ACHA QUE ESTÁ AQUI 

PARA ME ENSINAR O QUE EU DEVO OU NÃO FAZER? QUEM VOCÊ PENSA QUE 

É?”. Eu nunca tinha escutado alguém gritar tanto comigo daquela maneira e jamais pensaria 

que essa situação poderia acontecer exatamente no Japão, que se caracteriza pelas pessoas terem 

o maior respeito ao professor. Não ter internet em todos os ambientes da escola para uma 

professora que vem do Brasil e a necessidade de esclarecimentos verdadeiros não poderiam ser 

questionados nunca, eu tinha que aceitar que as coisas eram assim mesmo e encarar com 

absoluta normalidade. Soma-se a isso o fato de eu ser uma mulher que questiona um homem; 

ele imaginava que eu deveria me calar e aceitar que as coisas são sempre do jeito que as pessoas 

ou as instituições determinam. Muitas pessoas vivem incômodos e diferentes tipos de assédios 

em seu dia a dia e aceitam sem reclamar, mas no meu caso eu questionei situações simples que 

realmente me incomodavam e que não faziam sentido para a expectativa que eu tinha sobre as 

relações no Japão. É importante para mim eu me perceber no contexto e entender que eu estava 

sendo enganada, porque infelizmente existem interesses nas relações entre pessoas. Ficou claro 

para mim um tema da Geografia que é a imigração, e meu olhar sobre os desafios dos imigrantes 

mudou drasticamente, porque eu compreendi, na minha experiência, o que os livros conseguiam 

me dar ideia. 

Eu não compactuo e jamais vou aceitar o autoritarismo e a opressão de ideias e modos 

de ser, pensar e viver para atender os interesses dos outros, isso não condiz com os valores de 

respeito que eu aprendi na formação moral da minha identidade. Ser filha de um imigrante 

espanhol e uma amazonense me trouxeram a consciência necessária de saber quem eu sou. 

Diante dessa situação, aproveitei para questionar meu contrato de trabalho e o diretor disse que 

no dia seguinte iria me levar para a responsável. A dúvida era entender como um contrato com 

início no dia 2 de fevereiro, autorizado pelo governo japonês e assinado por mim, não contava 

para eu receber naquele mês. Depois eu entendi que a escola demorou de propósito para poder 
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economizar um mês. O prejuízo seria e foi todo meu e ainda por cima eu deveria agradecer ao 

diretor por estar no Japão, eu deveria inclusive com o meu primeiro salário dar um presente a 

ele por estar no Japão. Dormi mal naquele dia, pensando que talvez fosse melhor voltar ao 

Brasil, e chorando bastante diante da reação do diretor, me senti extremamente desrespeitada 

como pessoa. 

No dia seguinte, conversando com quem fez o contrato, eu perguntava qual era a 

legalidade jurídica do meu contrato ser de 20 horas semanais, sendo que na prática eu tinha que 

trabalhar 40 horas por semana. O diretor “Shima” e a assistente de direção não conseguiam 

responder minha pergunta e sempre diziam: “não estamos com má fé com você, Iara, você teria 

vantagem no contrato de 20 horas!”. É tão normal no Japão as pessoas assinarem contratos 

errados que eles não sabiam lidar com a minha pergunta. Como professora no Brasil, eu nunca 

tinha assinado um contrato obscuro como esse e isso era uma das coisas que mais me 

incomodava naquele primeiro mês no Japão. Até que a assistente abriu a revista de empregos 

local e mostrou que muitos trabalhos são feitos assim, os brasileiros assinam contratos dizendo 

uma coisa, mas na prática é outra. Eu fechei a revista e disse que se aqueles brasileiros 

aceitavam contratos errados para pagarem menos impostos e acharem que tiravam alguma 

vantagem, no meu caso eu fazia questão de ter um contrato certo, mesmo que me acarretasse 

mais impostos. A escola aceitou mudar meu contrato de 20 horas semanais para 40 horas 

semanais, com o mesmo salário de 20 horas que estava antes, e de certa forma não fui bem-

vista pela empresa, porque eu não fiz o que eles queriam. A escola teve que pagar meu seguro-

desemprego e me registrar no plano de assistência à saúde. Com o contrato certo, por lei eu 

teria que abrir conta no banco, ter uma assinatura na forma de carimbo e fazer todos os trâmites 

legais que me vinculavam efetivamente a um trabalho legalizado no Japão. Se eu tivesse ficado 

com o contrato de 20 horas, eu não precisaria abrir conta no banco e receberia todo mês meu 

salário em espécie, além, e principalmente, da empresa pagar menos impostos. Um contrato de 

20 horas no Japão configura “baito”, em bom português “bico”, trabalho temporário. Não saí 

do Brasil por um ano para fazer um “bico” em escola brasileira no Japão, e ainda usavam as 

minhas qualificações para fazer propaganda para os alunos porque eu tinha estudado na USP. 

O meu aprendizado nessa escola brasileira no Japão foi de que muitos brasileiros se sujeitam a 

contratos errados no Japão como se fosse a coisa mais normal do mundo, parecia inclusive que 

eu estava querendo uma coisa absurda, um contrato certo. Foi muito impactante viver nessa 

aura de conformidade com situações erradas no Japão e de pouca transparência e sinceridade. 

Isso, na minha concepção, jamais pode representar o desenvolvimento de um país. Não quero 
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dizer que em todo o Japão essa situação acontece, mas quis o destino que acontecesse comigo, 

portanto qualifica a minha situação e um certo desapontamento por ter acontecido num país que 

eu amo tanto. 

Um aprendizado com uma professora dessa escola foi sobre como os alunos são para a 

direção da escola; os alunos e as alunas são como uma peça de fábrica, ou seja, quando não 

conseguem acompanhar o professor falam que o aluno “está com defeito”, tem que jogar fora. 

Em japonês, uma peça com defeito na linha de montagem vai para o lixo e se chama “furiô”. 

Como esse pensamento é possível em pleno século XXI? Infelizmente há seres humanos que 

pensam assim no Japão e talvez em mais lugares do mundo. Isso me deixava aterrorizada e 

perplexa, como se um véu de Maya tivesse sido tirado dos meus olhos. Alunos não são peças, 

são seres humanos em formação constante e que devem encontrar nos professores e na escola 

um meio para potencializar suas individualidades, com um aprendizado que faça sentido para 

a vida como ser humano, seja no Brasil, no Japão ou no mundo. Para que isso aconteça é 

fundamental que a direção de uma instituição de ensino tenha conhecimento do real sentido da 

palavra Educação e os professores precisam entender e saber lidar com os alunos como seres 

humanos e não como peças.   

Conheci e visitei também uma outra escola brasileira num povoado em Shiga, onde a 

população local toda envelheceu. Adorei a escola e as pessoas com quem conversei, porém me 

chocou escutar que não era importante ter sala de informática, porque isso os alunos 

aprenderiam fora do ambiente escolar. Eu aprendia, conhecia e vivenciava situações muito 

interessantes no Japão, na mesma proporção que me chocava com milhares de outras situações 

que me entristeciam. As experiências ali vividas me lapidaram e me fizeram enxergar o quanto 

é importante saber quem sou eu e para onde quero ir com o meu ser professora de Geografia: 

Por que eu faço o que eu faço, da maneira como faço, todos os dias?  

Essa pergunta passou a nortear meus planejamentos de aula e sempre me lembro dela 

para não cair no comodismo, na mediocridade ou na manutenção de um falso status quo tão 

presente nas relações sociais e no mundo. A infinitude do aprendizado como decente deve ser 

o motivo pelo qual devo continuar sempre aprendendo. A minha experiência não representa a 

totalidade de uma situação escolar no Japão, mas não posso ignorar a minha experiência e fingir 

que foi tudo lindo e maravilhoso porque existe um imaginário social idealizado de perfeição da 

sociedade japonesa. Minha experiência não é regra e muito menos exceção, porque, se eu 

tratasse dessa forma, eu estaria falando de uma relação binária, como muitos acreditam, que a 
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Educação no Japão é perfeita e no Brasil ruim. Não é possível sintetizar a Educação de uma 

sociedade de forma binária, é preciso compreender a singularidade de cada situação e aprender 

com cada uma delas. 

Serei eternamente grata à escola Nikken que me proporcionou muitas alegrias, além de 

me fazer pensar muito nas relações de aprendizagem, ensino e aprendizagem. Desde o Japão 

tenho me questionado sobre o uso do termo “relações de ensino e aprendizagem” tão 

comumente utilizada em textos e livros na Educação. O ensino pressupõe uma via de mão única 

do docente para os estudantes e a aprendizagem é uma via de mão dupla entre docentes e 

estudantes. As atividades desenvolvidas com os alunos do sexto ao terceiro ano do Ensino 

Médio foram marcantes na minha trajetória como professora. Foi com meus alunos que entendi 

que um material didático apostilado não consegue dar conta de formar um ser humano 

consciente da sua função social. Há uma falsa ilusão de que um material apostilado poderia ser 

uma ferramenta de transformação social, mas na verdade treina para acertar questões de 

múltipla escolha dos vestibulares no Brasil e ponto final. Aquele que acompanha e treina com 

a apostila pode ter a chance de entrar numa universidade e no caso daqueles que estão no Japão, 

isso pode possivelmente acontecer se as famílias voltarem ao Brasil. Caso contrário, os 

caminhos de muitos jovens brasileiros no Japão tendem a ser muitas vezes as fábricas japonesas. 

Então qual o sentido de uma escola brasileira no Japão? Deixar os alunos ocupados enquanto 

os pais estão trabalhando? Onde está a preocupação com o aprender para que cada um 

desenvolva sua potencialidade? Entendo a função da escola como uma instituição fundamental 

na sociedade que deve levar os alunos a quererem aprender de maneira honesta, sincera e 

verdadeira cada vez mais. 

Conheci em outras cidades projetos educacionais importantes para a comunidade 

brasileira, que visam incluir e tornar a vida dos jovens brasileiros melhor no Japão. Aprendi 

com a Michie Afuso, em Yokohama, e a Luzia Tanaka, em Osaka, a ver um sentido para acordar 

todos os dias e lutar pelo aprendizado na formação de crianças e jovens estrangeiras. Chorei 

muitas vezes pensando em todas as dificuldades que elas me contavam ter passado, me sentia 

muito grata por aprender com elas, porque minha condição, diante daquele contexto todo, era a 

melhor possível.  

No meu penúltimo dia no Japão, em Osaka, já contando os minutos para o embarque de 

volta ao Brasil, eu recebi a notícia triste do suicídio de um jovem muito inteligente que eu havia 

conhecido numa pequena escola em Nagoya em novembro. Eu trabalhava com alfabetização 
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naquela escola e uma vez conversando por 3 km, da escola até a estação Tokaidori, ele 

compartilhou comigo seus planos de vida após o término do Ensino Médio, mas me contou 

também situações tristes das experiências de trabalho que ele teve e o desenvolvimento de uma 

depressão por ter trabalhado em algumas fábricas no Japão. Quando eu recebi a notícia de que 

esse jovem tirou a própria vida, foi como se um terremoto de magnitude 9 na escala Richter 

tivesse acontecido dentro de mim. Chorei compulsivamente a noite toda e inconformada com 

essa notícia, mal consegui dormir, estava extremamente triste. No dia seguinte, meu último dia 

no Japão, acordei com os olhos inchados e não queria falar uma palavra sequer em japonês, eu 

não queria ver um japonês na minha frente de tanta tristeza que eu estava com esse país chamado 

Japão. Por sorte muitas situações no cotidiano não exigiam conversa com pessoas, pois naquele 

país sempre tem uma máquina para você resolver quase tudo. Eu fechei meus olhos dentro do 

trem e só abri quando cheguei na estação do Projeto Artel, da Luzia Tanaka, porque eu ia 

acompanhar uma aula de alfabetização de crianças brasileiras pela manhã antes do meu voo à 

noite. Assistir a minha amiga Luzia desenvolvendo práticas para as crianças adoráveis do 

projeto aprenderem português foi me tranquilizando e me acalmando. No começo meus olhos 

estavam querendo chorar, mas depois o carinho e a pureza daquelas crianças me envolveram e 

me fizeram sentir melhor. Em especial, a pequena Tieko “cuidou de mim”, ficamos brincando 

com o mapa-múndi e gastei o pouco japonês que eu sabia com ela e com o mapa. Ela, como 

tantas crianças brasileiras com 6 anos, não fala português, são mais nativas no idioma japonês 

apesar de serem brasileiras. A pequena Tieko me falou uma frase carinhosa em japonês que eu 

não entendi e não tinha ninguém perto naquele momento para me traduzir. Foi essa 

incompreensão da frase da Tieko que me fez não odiar, naquele contexto todo, o idioma japonês 

e o Japão. Aliás, essa é a motivação que eu precisava para voltar futuramente a aprender mais 

com o idioma japonês. A incompreensão da frase da pequena Tieko é a infinitude que eu 

precisava para futuramente voltar a aprender mais o idioma japonês que sempre me fascinou. 

Entre dias com céu azul e outros nublados, me parece que todo dia é um novo dia ao 

qual não sabemos ao certo o que vai efetivamente acontecer, mesmo assim a aprendizagem é 

constante. Meu maior desejo é que meus alunos sigam suas vidas por caminhos moralmente 

responsáveis com liberdade, respeito e honestidade, sempre pensando e agindo como seres 

humanos que não aceitam passivamente as condições impostas do mundo que favoreçam única 

e exclusivamente uma pessoa ou uma empresa. Todos nós temos uma função social e existencial 

no mundo enquanto seres humanos; temos, enquanto professores, que nos colocar à disposição 

dos nossos alunos para que eles sejam, acima de tudo, seres humanos verdadeiros. Eu só posso 
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querer que os meus alunos sejam pessoas melhores se eu também quiser e fazer de mim mesma 

uma versão melhor a cada dia. É por isso que precisamos continuar aprendendo sempre e sermos 

a melhor versão de nós mesmos a cada dia. 

A esperança sempre vai existir enquanto eu me propor a continuar aprendendo, mas 

principalmente se eu puder proporcionar aos alunos inspiração e esperança por meio da 

aprendizagem, tema que me inspira a escrever esta tese. Eu amo ser professora de Geografia e 

como tal tenho em mente que todo dia é uma nova aprendizagem para mim e para meus alunos, 

uma nova descoberta com sucessos e insucessos, com alegrias e tristezas, dias que o 

aprendizado flui e dias que o aprendizado não flui. As intempéries do caminho não conseguem 

impedir a caminhada, mas exigem sempre reflexão sobre o preparo e uma revisão constante do 

trajeto. Mesmo com a conclusão desta tese, eu nunca vou poder parar de aprender no meu ser 

professora e no meu ser humana enquanto eu tiver alunos na sala aula presencial ou virtual, pois 

o aprender é um processo infinito! 

Com o objetivo de resumir a trajetória descrita acima, a imagem a seguir explica 

cronologicamente os principais eventos marcantes no trajeto relatado. 

 

 

Figura 1 – Representação cronológica da trajetória do percurso da aluna e professora de 

Geografia desde o Ensino Fundamental em 1995 até o término do Doutorado em 2021 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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A forma escolhida na Figura 1 foi a da Serra dos Órgãos. Só quem a percorre sabe as 

dores e as alegrias de caminhar e aguentar firme por dois ou três dias essa maravilhosa travessia. 

A pesquisa acadêmica não deixa de ser uma maravilhosa travessia, também com duração de 4 

anos e um pouco mais, por isso, no item a seguir, procuro estabelecer as relações entre 

montanhismo e educação, temas que me identificam profundamente, pois, uma professora com 

uma existência educadora deve continuar aprendendo sempre para que as alunas e os alunos 

aprendam a serem as melhores versões de si mesmos a cada dia. 

 

 

1.2 MONTANHISMO E EDUCAÇÃO 

 

“Os que ignoram as condições geográficas – montanhas e 

florestas – desfiladeiros perigosos, pântanos e lamaçais – 

não podem conduzir a marcha de um exército.” Sun Tzu, 

544-496 a.C., estrategista e filósofo chinês. 

 

Neste subitem pretendo estabelecer relações entre o montanhismo e a educação, na 

proposta desses dois temas serem uma grande aventura do processo de aprendizagem. Tanto no 

montanhismo como na educação precisamos estar preparados para os imprevistos constantes 

durante os diferentes trajetos ou aulas. Se quisermos que o trajeto percorrido ou a aula 

desenvolvida aconteçam conforme o planejado previamente, o caminho deixa de ser uma 

aventura e, portanto, deixa de ser uma aprendizagem. Pode ser que o objetivo final de um 

montanhista seja conquistar o topo da montanha, assim como o objetivo de um professor seja 

que seus alunos aprendam. Mas muito provavelmente um bom montanhista e um bom professor 

são aqueles que criam novas aventuras de aprendizagem ao longo do caminho, aliados com as 

transformações do conhecimento pedagógico. Tanto as aprendizagens do montanhista quanto 

as do professor não são de certezas prévias, mas sim um contínuo aprimoramento do 

conhecimento de suas práticas.    

Muitos psicólogos estudaram e desenvolveram teorias da aprendizagem, sendo no início 

teorias simples até chegarem em novas descobertas que caracterizam o quão complexo esse 

assunto ainda é até hoje sobre essa capacidade do ser humano. O termo aprender, segundo 

Platão, é definido pela associação das coisas entre si no qual a alma pode, após haver captado 
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uma primeira coisa, captar uma segunda coisa e vincular com a primeira (ABBAGNANO, 

2007). Segundo o psicólogo Edward Thorndike, o fundador da primeira teoria da aprendizagem 

na Psicologia, a aprendizagem se desenvolve na tentativa e no erro, além da associação de 

ideias, semelhança, continuidade espacial e temporal e causalidade. Afastamos aqui todo e 

qualquer senso comum de que só existe uma maneira simples e normal de aprender, pois essa 

capacidade humana não é fixa e varia muito de pessoa para pessoa (LEFRANÇOIS, 2019). 

Essas explicações iniciais são necessárias, porque agora serão apresentadas referências 

a um geógrafo-montanhista inglês, um montanhista brasileiro, três teóricos da psicologia 

cognitiva – um bielo-russo, um suíço e um norte-americano –, um educador holandês do século 

XVII, um neozelandês e dois sherpas nepaleses que vão nos ajudar na compreensão do tema 

aprendizagem, assunto mais do que intrínseco da Educação.  

Adentrando o universo do montanhismo, faço um resgate da história do pai da geografia 

britânica, Halford John Mackinder1 (1861-1947), que foi também um montanhista. Como 

professor da Universidade de Oxford, Mackinder disse em 1887 que “naquela época as pessoas 

não teriam um uso para um geógrafo que não fosse ser um aventureiro explorador” (GATES, 

1990, p. 154, tradução nossa). O geógrafo e montanhista Mackinder foi o primeiro a subir o 

Monte Kenya em 1899 junto com Cesar Ollier e Joseph Brocherel. A relação estabelecida entre 

ser geógrafo com ser aventureiro e explorador remete à ideia de aprender com o mundo sobre 

o desconhecido no contexto em que ele vivia, no final do século XIX. O aprender com o mundo 

envolve, necessariamente, ver com os próprios olhos, sentir na pele, caminhar e então dividir 

essa experiência real na forma de linguagem, seja oral ou escrita. 

Para além do meu ser professora de Geografia, sou também, nas horas além da escola e 

da universidade, uma amante de trilhas, morros e vulcões, paixão que começou paralelamente 

com o início da graduação em Geografia em 2001. Tenho um encantamento por esse universo 

das trilhas (curtas, médias e longas), das escalada (vias esportivas que são curtas de 15m a 20m 

e as de preferências, as de quarto grau e as tradicionais, que têm mais de 20m podendo chegar 

a 300m). Sou praticante certificada em curso básico de escalada para poder acompanhar meus 

amigos montanhistas com quem aprendo sempre, e cada vez fica mais evidente que as práticas 

                                                           
1 Alpine Journal 1989-1990. Nigel C. Gates. In: The Footsteps of Mackinder: Mackinder, the first lecturer 

appointed specifically to a post in geography at a British university, became Reader in Geography at Oxford 

University in October 1887. Because, as he stated, 'at that time most people would have no use for a geographer 

who was not an adventurer and explorer', he organized an expedition to East Africa in 1899 with Campbell 

Hausburg. 
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regulares desenvolvem a minha experiência e por esse motivo estabeleço o paralelo entre teoria 

e prática pensando no montanhismo e na aprendizagem.  

É possível ler um livro, ver filmes sobre escalada em lugares longínquos e aprender 

muito, pois há muitas informações que enriquem o conhecimento sobre esse universo que me 

agrada bastante. Particularmente me interesso muito por filmes de montanhismo e, dentre 

muitas histórias, aquelas que envolvem as expedições ao Everest são as minhas preferidas. 

Longe de mim desejar subir esse monte, porque eu não suportaria o frio das altas montanhas 

sendo que nem o inverno de São Paulo me agrada. Já fiquei muito feliz de ter ido ao Himalaia 

em 2014, ao Nepal especificamente, quando consegui ver o Everest a partir de um monomotor 

da companhia Buddha Air, num passeio de 30 minutos com direito a um certificado de ter visto 

o Everest; ou seja, sou uma montanhista amadora que se contempla e fica muito feliz em ver o 

Everest do avião. O fato é que as diversas histórias felizes ou não sobre as tentativas de 

conquista do Everest, escalando mesmo, me trazem reflexões justamente porque envolvem 

muito aprendizado que passa de gerações a gerações de montanhistas e sherpas. 

A alusão que farei ao Everest não é nova, pois outros geógrafos abordaram essa 

montanha para explicar o que as pessoas precisam compreender da Geografia sob três pontos: 

os contextos espaciais das pessoas, dos lugares e do ambiente no planeta Terra. Se pensarmos 

o Everest como uma montanha cujo topo é o mais alto do mundo, eu o trataria apenas como um 

ponto locacional, mas como geógrafa eu devo entender o contexto espacial dessa montanha 

com as relações das forças terrestres e sua influência nos lugares onde as pessoas vivem. Devo 

entender como uma relação de aspectos físicos e humanos, assim como descrito pelos geógrafos 

a seguir: 

 

Um fato geográfico isolado não constitui entendimento geográfico. Por 

exemplo, saber que o Monte Everest é o pico mais alto do mundo não 

compreende a geografia até que esse fato isolado seja colocado em uma 

variedade de contextos espaciais. O entendimento geográfico exige que não 

conheçamos apenas a localização do Monte Everest, mas porque é o pico mais 

alto do mundo. Devemos entender os processos físicos que foram 

responsáveis por sua criação e evolução. Devemos entender por que sua 

localização no Himalaia tem impactos no subcontinente indiano em termos de 

acesso à água e inundações, a jusante, segurança política e conflito territorial, 

além de passagens e barreiras de transporte. Para um geógrafo, o Monte 

Everest está no centro nervoso ecológico do subcontinente indiano. Para 

um geógrafo, o Monte Everest só pode ser entendido em termos de seus 

contextos espaciais, físicos e humanos interligados. (DOWNS; 

BERDINAZ; BOEHEM, 1994, realce nosso). 
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Os aspectos físicos e humanos interligados, abordados pelos autores, e no contexto sobre 

o Everest, devem ser a base dos estudos da educação geográfica que lida constantemente com 

a Geografia física e humana, apesar da divisão ainda presente no meio acadêmico que deveria 

deixar de ser binária para ser uma compreensão relacional espacial complexa e dinâmica na 

educação geográfica escolar. Aproximo-me fortemente dos professores de Geografia acima 

referenciados sobre as diferentes possibilidades de práticas didáticas que explicitem as relações 

espaciais na educação geográfica abrangendo diferentes temas da própria Geografia e também 

de outras áreas do conhecimento.  

Para além da interligação da Geografia física e humana e dos conteúdos escolares 

possíveis para o monte Everest, o que pretendo agora é estabelecer um paralelo entre os 

montanhistas e a sabedorias dos sherpas no Himalaia e dos professores com as teorias da 

aprendizagem. Pretendo contextualizar as ideias de informação, conhecimento, experiência e 

sabedoria a fim de relacionar com as habilidades dos seres humanos para aprender. O 

desenvolvimento do conhecimento e da sabedoria passam pela experiência e pela pessoalidade 

de observação de informações de alguém que a vive e, desse modo, a narrativa vai além da 

impessoalidade científica, e o uso dos termos “observa-se” e “constata-se” deixa de supor uma 

universalidade acadêmica para uma possibilidade por meio da linguagem materializar o real de 

quem a vivenciou a ser analisado (ALVES, 1982). 

A narrativa que será apresentada se refere à experiência pessoal de um montanhista 

conhecido como Vitor Negrete, enquanto ele estava em um dos acampamentos do Everest, e 

que descreveu as informações sobre as rotas e as condições do meio físico, em especial sobre o 

modo como compartilhou as informações e o conhecimento sobre as duas principais faces do 

monte Everest da cadeia do Himalaia, a face Norte e a Sul. Aproximadamente 100.000 pessoas 

por ano solicitam permissão ao Nepal para fazerem trilhas na cadeia montanhosa do Himalaia 

e desse total 17% solicitam para a região do Everest, 60% pedem para a região do Annapurna, 

13% pedem para a região de Langtang e 10% para as outras regiões menores do país. Portanto, 

há muitos caminhos a serem percorridos no Nepal por trilhas a pé. O guia sugere que no 

momento de planejar a trilha é preciso pensar cuidadosamente sobre os diferentes estilos de 

caminhadas disponíveis e ter em mente a importância de estar com uma boa companhia, pois 

as chances de acontecer um acidente são grandes (RAZZETTI; SOUNDERS, 2008). 

A inspiração por essa história ocorreu durante meu curso de escalada em rocha no Rio 

de Janeiro, em 2016, durante as 27 horas de curso em três meses. Minha felicidade pelo início 
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do curso foi proporcional à minha tristeza pelo término, porque eu queria que não acabasse 

nunca. Eu sentia uma alegria imensa em fazer as provas, sentimento muito distante de quando 

fazia provas na escola. Durante as aulas de escalada eu fiquei muito impressionada com as 

escolhas das faces das rochas e os horários em função do nascer e do pôr do Sol, senti 

verdadeiramente o quanto a observação de um fenômeno diário da natureza interfere na escolha 

e no modo sobre qual rocha será conduzida a escalada. Escalar na face Norte antes do meio-dia 

do morro da Babilônia me fez entender na pele o quão difícil é lidar com o Sol direto na rocha 

criado intencionalmente pelos instrutores para aprender a descer da rocha usando os vários 

procedimentos do rapel, porém sob o Sol de 30ºC do Rio de Janeiro entre outubro e dezembro. 

A narrativa do Vitor Negrete foi publicada no site Webventure (NEGRETE, 2005, 

online), no qual o montanhista apresenta inicialmente informações da diferença entre a face Sul 

e a face Norte do Everest: 

 

O Everest, a maior montanha do planeta, com 8.850m tem, como todas outras 

montanhas do mundo, diferentes faces. Cada face tem uma, ou várias rotas de 

escalada. As rotas menos difíceis de cada face são chamadas de rotas normais. 

O Everest tem duas rotas normais, uma pela aresta Sudeste e outra pela aresta 

Nordeste da montanha. Como o cume do Everest é o limite entre as fronteiras 

do Nepal e da China a via da aresta Sudeste é nepalesa e da aresta Nordeste 

é chinesa, ou tibetana. (NEGRETE, 2005, online, realce nosso). 

 

A narrativa descritiva das informações sobre o local foi feita enquanto ele estava no 

campo base, escrevendo para o site; o montanhista desenvolve um mapeamento cognitivo2 que 

junto com a imagem aérea a seguir tem o objetivo de verificar a coerência da descrição com a 

representação. 

 

 

 

 

                                                           
2 É o modo pelo qual Vitor Negrete descreve o espaço mentalmente a partir da sua própria experiência. Quando 

alguém descreve detalhes bem precisos, com muitas informações sobre um lugar, em uma determinada 

localidade, chamamos de mapeamento cognitivo, sem necessariamente ter um mapa impresso ou digital como 

base. 
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Figura 2 – Imagem aérea com as respectivas rotas referentes à face Sul em vermelho e à face 

Norte em amarelo 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.caingram.info/Everest_pix/everest_routes.jpg. Acesso em: 5 maio 

2020. 

 

 

A Figura 2 não consta no respectivo relato do montanhista, mas considero importante 

colocar aqui para que os leitores possam compreender o mapeamento cognitivo que ele constrói, 

ou seja, o processo pelo qual as informações se fundamentam para que possam ser visualizadas 

em uma imagem aérea. A experiência do montanhista vai além da imagem, mas para o 

entendimento do que é claro e fácil para ele, não pode supor que qualquer pessoa saiba e 

construa facilmente sem a experiência compartilhada. 

 

 

 



46 

 

Figura 3 – Croqui da trilha do campo base 1 até o topo pela face Norte, denominada também 

como face Nordeste, ou tibetana ou chinesa 

 

 

Fonte: Disponível em: 

https://www.chinadiscovery.com/everest-tours/mount-everest-maps.html#lg=1&slide=0. Acesso em: 5 

maio 2020. 

 

 

Devemos considerar, portanto, uma situação prática do montanhista que pretende subir 

o Everest, ele precisa escolher qual das duas rotas seguir. Uma rota o Vitor Negrete chama de 

(a1) caminho normal pela face Sul, ou também (a2) aresta Sudeste ou (a3) via nepalesa. Ou 

seja, a face Sul tem três diferentes nomes para indicar a mesma rota e se o objetivo é chegar ao 

topo do Everest, usar um desses três nomes não altera o objetivo de chegar.  

O mesmo ocorre para a face Norte onde o caminho apresenta três nomes: (b1) aresta 

Nordeste, ou também (b2) via chinesa ou (b3) via tibetana. Pouco importa o nome que se dá à 

via, no momento em que o montanhista está lá, ele precisa colocar toda a sua experiência e 

prática para alcançar seu objetivo. Essa observação é importante, porque para as teorias da 

aprendizagem há muitas fundamentações utilizadas pelos professores para ensinar os alunos e 

não necessariamente explicitadas na sala de aula. Por exemplo, um professor que baseia suas 

aulas nos fundamentos de Vygotsky e outro que se fundamenta em Piaget não altera o objetivo, 

ou seja, fazer com que o aluno seja capaz de aprender os assuntos desenvolvidos e 
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contextualizados com o aqui e o agora das alunas e dos alunos desenvolvendo habilidades e 

competências previstas no currículo de determinada localidade ou unidade escolar. Uma 

fundamentação teórica não exclui a outra, mas cada uma delas possui características próprias 

que as diferem. No montanhismo um dos objetivos é chegar no topo, ao passo que as teorias da 

aprendizagem devem ajudar os professores a desenvolverem a aprendizagem dos alunos ao 

longo do processo de escolarização e para além dele.  

Seguindo a análise, temos uma explicação do conhecimento existente sobre as faces da 

montanha e as dificuldades de cada uma delas: 

 

O sol nasce todos os dias no Leste e se põe no Oeste, percorrendo uma 

trajetória que passa mais ou menos por cima da linha do Equador. Assim, se 

imaginarmos a sombra das montanhas, perceberemos que as montanhas que 

estão no hemisfério Sul têm uma sombra na sua face Sul e que as montanhas 

que estão no hemisfério Norte têm uma sombra na sua face Norte. De uma 

forma geral as faces nortes das montanhas do hemisfério Norte são mais 

difíceis e as faces sul das montanhas do hemisfério Sul são as mais difíceis. 

Elas acumulam mais gelo e neve e têm um número menor de horas de sol. 

Assim, a face sul do Aconcágua na Argentina é a mais difícil, assim como a 

face Norte do Eiger, nos Alpes, é a mais difícil e a face Sul do Illimani, na 

Bolívia, é a mais difícil. Da mesma forma a face Norte do Everest é a mais 

difícil. (NEGRETE, 2005, online). 

 

Nesse momento, o montanhista pode escolher por qual das duas vias ele acha mais 

adequado subir para atingir seu objetivo no cume da montanha. Há nesse trecho uma explicação 

didática sobre o conhecimento da trajetória do Sol e as sombras que as montanhas fazem nos 

hemisférios Norte e Sul. A dificuldade de uma face da montanha está relacionada com a sombra 

que será formada pela trajetória do Sol, dessa forma temos estabelecido a seguinte síntese do 

conhecimento sobre as faces das montanhas e os hemisférios como apresentado na figura a 

seguir: 
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Figura 4 – Esquema representativo da orientação dos hemisférios e das montanhas e as 

respectivas dificuldades das montanhas, segundo as faces 

 

 

Fonte: Elaboração nossa, 2021. 

 

 

A face Norte do Everest, localizada no hemisfério Norte, é, portanto, a mais difícil de 

subir. Negrete já havia subido a face Sul do Everest e no relato apresentado anteriormente estava 

se preparando para subir a face Norte sem oxigênio.  

Na educação, na tentativa de sistematizar as três Teorias da Aprendizagem, temos a 

seguinte síntese: 

 

Jean Piaget e Lev S. Vygotsky são autores que abordam a aprendizagem 

dentro do contexto mais amplo do desenvolvimento humano. Nesse sentido, 

são sumarizados os aspectos gerais da pesquisa e da teorização de Piaget sobre 

a origem e desenvolvimento da inteligência humana, bem como o pensamento 

de Vygotsky a respeito da relação ativa entre um indivíduo e sua cultura, num 

dado momento histórico, como propulsora da aprendizagem e do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tais como a 

consciência. Jerome Bruner, um dos principais fundadores e críticos da 

psicologia cognitiva, influenciado em parte pela obra desses dois pensadores, 

propõe e sistematiza a teoria da aprendizagem por descoberta, concebendo o 

aprender como a capacidade de ir além da informação dada. (PAULA, 2009, 

p. 352). 
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Piaget, Vygotsky e Bruner são representantes teóricos do cognitivismo, que é uma das 

abordagens teóricas da aprendizagem humana relacionada a eventos intelectuais como solução 

de problemas, processamento de informação, pensamento e imaginação. Essa síntese faz 

referência ao capítulo 7 do livro Teorias da Aprendizagem, de Guy R. Lefrançois (2019), a 

saber: “Três teorias cognitivas: Bruner, Piaget e Vygotsky”, para abordar as teorias 

predominantemente cognitivas. Uma teoria não exclui a outra, mas podem ser consideradas 

caminhos distintos com o mesmo objetivo de buscar compreender como ocorre o 

desenvolvimento da aprendizagem humana. Jerome Bruner, conforme apresentando, sofreu 

influência tanto de Piaget quanto de Vygotsky e apresenta a aprendizagem pela descoberta. Para 

Bruner, quando o ser humano toma gosto pelo conhecimento, e tem fome por informação, é 

capaz de ir além da informação dada. É como se cada um desses teóricos tivesse detalhado suas 

respectivas explorações das suas montanhas num conjunto de uma cordilheira da aprendizagem.  

 

 

Figura 5 – Esquema representativo dos três teóricos cognitivistas na cordilheira da teoria 

cognitivista da aprendizagem  

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Chamo de cordilheira da teoria cognitivista da aprendizagem o fundamento teórico da 

aprendizagem humana que permitiu que as teorias de Vygotsky, Piaget e Bruner fossem 

estudadas e criadas com base nas experiências desenvolvidas por esses teóricos para 

compreender como a aprendizagem pode se desenvolver. Há muitas maneiras de se explorar 

uma montanha, mas saber previamente como foi o percurso de certos teóricos pode ajudar os 

professores a compreenderem seus próprios estilos que fazem sentido para suas práticas 

escolares. É importante fundamentar a prática docente com um teórico que fundamentou sua 

teoria com a prática para que haja um sentido no planejamento de atividades que visam a 

aprendizagem dos estudantes. Particularmente, para minha prática docente escolar, faz muito 

sentido os fundamentos teóricos de Jerome Bruner, que considera a participação ativa dos 

estudantes no processo de aprendizagem e na honestidade do professor em desenvolver a 

curiosidade dos assuntos a serem apresentados nas aulas.  

Voltando para a explicação do montanhista sobre o conhecimento das montanhas para 

além das faces, temos o seguinte: 

 

É claro que esta é uma regra geral e que a dificuldade de cada rota ou face 

depende também dos obstáculos e dos desafios técnicos. A face Norte do 

Everest é considerada mais difícil pela menor incidência da luz solar, pela 

maior incidência dos ventos e por apresentar maiores dificuldades técnicas 

acima dos 8 mil metros. Os alpinistas encontram grandes dificuldades técnicas 

de escalada, os chamados primeiro, segundo e terceiro escalões em uma 

situação de extrema falta de oxigênio. (NEGRETE, 2005, online). 

 

Nesse trecho o montanhista explica que a questão das faces é uma regra geral, que aqui 

vou denominar por conhecimento e regra geral das faces. Na prática, esse conhecimento deve 

ser considerado, mas há outras dificuldades além da escolha das faces. No caso específico da 

face Norte do Everest ser mais difícil devido à menor incidência da luz solar, há também mais 

ventos e muitas dificuldades que o montanhista vai precisar lidar com as condições atmosféricas 

acima de 8.000 metros de altitude. 

 

A face Sul, apesar de mais fácil, é tecnicamente mais perigosa e também 

apresenta seu desafio técnico, o escalão Hillary, um lance de escalada quase 

vertical, 50m antes do cume. A grande maioria dos acidentes ocorre na cascata 

de gelo do Kumbu e na face do Lhotse, ambos na rota normal da face Sul ou 

nepalesa do Everest. Neste ano soubemos de um acidente fatal na Cascata de 

gelo do Kumbu e de uma avalanche que causou grandes danos, mas, 
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felizmente, não provocou mortes. Todos estes acidentes ocorreram do outro 

lado da montanha. Na face Norte, tibetana, onde estamos tudo corre bem e 

nenhum acidente foi registrado. (NEGRETE, 2005, online). 

 

Nesse trecho, o montanhista explica que a face Sul do Everest é mais fácil, porém podem 

ocorrer outras dificuldades técnicas de trechos mais difíceis e avalanches, por estar mais exposta 

ao Sol. O montanhista termina informando ao site que apesar dos acidentes na face Sul, tudo 

estava tranquilo no lado em que ele ia subir, a face Norte.  

Se considerarmos o ensino de Geografia e as teorias da aprendizagem existentes, elas 

são adequadas para as necessidades imediatas no ensino, conforme veremos a seguir: 

 

Podemos nos basear na teoria piagetiana, embora outras teorias 

desenvolvimentistas (por exemplo, Bruner e Vygotsky) também ofereçam 

guias potenciais. Ao relacionar teoria com dados, precisamos desenvolver 

uma apreciação de modos alternativos de projeto de pesquisa, particularmente 

aqueles empregados em educação e psicologia do desenvolvimento. (DOWNS 

et al., 1988, p. 698, tradução nossa). 

 

O professor, pesquisador e geógrafo Roger Downs, em seu artigo sobre o Papel da 

Teoria do Desenvolvimento na Educação Geográfica (DOWNS et al., 1988, tradução nossa) 

seguiu pela via de Piaget, mas deixou explícito outras vias possíveis para desenvolver pesquisas 

da educação geográfica e a relação com outras teorias da aprendizagem. O autor usa o termo 

“guias potenciais” na ideia como temos da montanha, quando um montanhista escolhe a via 

pela qual vai subir. 

No dia 19 de maio de 2009, o montanhista Vitor Negrete atingiu o cume do Everest pela 

face Norte, sem o uso de oxigênio, porém na descida, talvez pelas dificuldades inerentes da 

montanha, como a altitude e as stemperatura de -40º C, não foi possível voltar ao campo base 

com vida. Ele morreu com 39 anos de idade, tão jovem quanto Lev Vygotsky, que morreu com 

37 anos, mas mesmo assim suas práticas contribuíram para o conhecimento do montanhismo 

em elevadas altitudes. As explicações sobre as diferentes informações das faces levaram ao 

conjunto de conhecimentos sobre a regra geral das faces relatada pela experiência de Vitor 

Negrete em alta montanha. Esse conhecimento só foi possível com a sabedoria dos sherpas, que 

vivenciam ao longo dos anos diversas práticas no seu espaço de vida.   
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Estabelecendo um paralelo do conhecimento do montanhismo com a educação 

universal, João Amos Comenius, no século XVII, afirma que é impossível ter o conhecimento 

exato e profundo de todas as ciências e artes porque a vida é muito breve, e aponta para a 

magnitude do ato de aprender: 

 

Todos aqueles, porém, que estão no mundo não só como espectadores, mas 

como atores, devem aprender a conhecer os fundamentos, as razões, os fins 

de todas as coisas mais importantes que existem ou existirão. E é preciso 

cuidar (aliás, garantir) para que ninguém no mundo jamais se depare com 

alguma coisa que lhe seja tão desconhecida que não consiga sobre ela emitir 

um juízo moderado ou dela fazer uso adequado, sem erros nocivos. 

(COMENIUS, 2011, p. 95-96). 

 

Nesse livro conhecido como Didática Magna, o autor fala que é possível ensinar tudo a 

todos e não necessariamente esse conhecimento deve ser exato e profundo, porque não seria 

útil para cada ser humano e nem possível a ninguém. Todo o conhecimento de um montanhista, 

por exemplo, não é garantia de que ele nunca vai se acidentar ou até mesmo perder a vida, assim 

como nem sempre os professores vão conseguir desenvolver a aprendizagem nos estudantes o 

tempo todo. 

Seguimos com um conceito importante da aprendizagem, a sabedoria, que, de um modo 

geral, se refere à maneira racional de desenvolver as atividades humanas, executando-as do 

melhor modo. A sabedoria pode ser expressa pelo uso de técnicas antigas ou novas que 

melhoram o viver dos seres humanos, sendo considerada por Leonardo da Vinci como a filha 

da experiência (ABBAGNANO, 2007). Os fundamentos teóricos e práticos do montanhismo 

no Himalaia vêm da sabedoria dos sherpas que sempre ajudaram os montanhistas no Everest a 

chegarem até o topo. 

No pioneirismo da conquista do Everest, em 1953, está a primeira vez que o neozelandês 

Edmund Hillary junto com o sherpa Tenzing Norgay alcançaram o topo do Everest pela face 

Sul. Há um fato curioso que ocorreu, depois da conquista dos dois montanhistas, o qual um 

jornalista perguntou sobre quem havia chegado primeiro ao topo, se o neozelandês ou o sherpa. 

Foi combinado entre os dois que não seria dito quem havia chegado primeiro, porque para 

chegar no topo, um depende do outro e o mérito não poderia ser de um só. Mas isso não mudou 

o fato de que uma das vias antes do topo se chama Escalão Hillary, em homenagem ao escalador 

neozelandês. Eu, particularmente, acredito que a sabedoria do sherpa é tão nobre e respeitosa 
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que para ele não deve fazer nenhuma diferença registrar o pioneirismo em nome de um ou de 

outro, justamente porque o sherpa é um sábio. Mas por que será que se lembram mais dos 

montanhistas e não dos sherpas?   

Os povos que vivem no Himalaia, na região do vale do Khumbu, são da etnia sherpa, 

por isso comumente chamados de sherpas. Na origem tibetana, o termo shyarpa = shyar (Leste) 

+ pa (povo), portanto o povo sherpa significa “povo do Leste”. Os sherpas são mais associados 

àqueles que ajudam a carregar uma carga muito pesada nas costas em elevada altitude com 

relativa facilidade, do que à sua origem étnica. Há muitas gerações de sherpas que sobrevivem 

financeiramente arriscando a vida para ajudar os montanhistas que querem chegar ao topo do 

Everest. É como se fosse plenamente aceito que quem ali nasce desempenhe a função de servir 

aos estrangeiros que escalam as montanhas e como se não houvesse nenhum problema com 

relação a isso, ou seja, uma situação que existe e não há razões para questionar o que já se 

estabeleceu por anos. 

Diante dos relatos e das reflexões acima, faço as seguintes considerações sobre o 

exposto até o momento: 

 

1) O Vitor Negrete era um montanhista com muita experiência que morreu 

aprendendo e compartilhando muitas informações sobre seus conhecimentos 

do Himalaia. 

2) As informações sobre as faces e as dificuldades das vias são essenciais para 

chegar ao topo do Everest ou de outras montanhas nos hemisférios Norte e Sul 

terrestre e elas são resultados da sabedoria dos sherpas desenvolvida com a 

experiência de conduzir os montanhistas ao longo de muitos anos. 

3) Os sherpas são os sábios no Himalaia, em que ao longo dos anos foram tendo 

contato com a experiência que levou em conta o conhecimento da evolução 

dos instrumentos utilizados, aliando técnicas antigas e novas para conduzir os 

montanhistas. 

4) Bruner, Piaget e Vygotsky percorreram suas respectivas montanhas na 

cordilheira da teoria cognitivista da aprendizagem, ou seja, desenvolveram suas 

teorias com base em suas respectivas experiências investigando os modos pelos 

quais as informações dimensionam e desenvolvem a mente humana, para que 

nós, no aqui e agora, possamos aprender esse conhecimento teórico. 
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Com esse levantamento inicial, buscamos aproximar o montanhismo e a Educação 

conforme a figura a seguir:  

 

 

Figura 6 – Esquema representativo das relações entre sabedoria, experiência, informação e 

conhecimento com a Educação 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A Figura 6 relaciona sabedoria, experiência, informação e conhecimento com definições 

que podem ser aplicadas tanto para o montanhismo quanto para a educação. Com o objetivo de 

compreender a relação desses dois universos, a história do famoso Apa Sherpa, que escalou 21 

vezes o Everest, de 1991 a 2011, traz uma reflexão sobre a relação da educação com as crianças 

sherpas. Há um documentário de 13 minutos disponível na internet chamado Loved by All – 

The Story of Apa Sherpa (SHERPA, 2018). Vale destacar que o nome Apa significa ‘amado 

por todos’, e o enredo do filme conta sobre o sonho e a vida cotidiana de muitas crianças da 

etnia sherpa, relatando as dificuldades dessas crianças que estudam naquela região. No caso 

específico de Apa Sherpa, ele conta que levava três horas para chegar na escola e mais três 
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horas para voltar, e seu sonho era ser médico. Para ajudar a mãe depois que o pai morreu, ele 

deixou de estudar e passou a integrar, junto com outros sherpas, grupos que são contratados 

como carregadores dos montanhistas no Everest. É como se naquele lugar, naquelas condições, 

o melhor caminho para garantir a sobrevivência da família era ser guia de montanhistas. 

No tempo 13m26s do filme, Apa Sherpa diz: “Without education, we have no choice” 

(SHERPA, 2018). Traduzindo temos: “Sem educação, não temos escolha”. Apa Sherpa não se 

tornou um médico, ficou popularmente conhecido entre montanhistas e sherpas como “super 

sherpa”. Podemos considerá-lo como um “doutor”, no sentido da autoridade que ele possui 

sobre o montanhismo praticado na região do Himalaia, sendo detentor de uma sabedoria que se 

desenvolveu ao longo dos anos com muitas experiências com os montanhistas estrangeiros. O 

interessante é ele usar o termo “escolha”; a educação tem o poder de permitir escolhas e sem a 

via da educação, as escolhas de vida de crianças e jovens ficam mais restritas. 

Atualmente, Apa Sherpa tem uma organização sem fins lucrativos para ajudar as escolas 

do Himalaia e os alunos a alcançarem seus sonhos pela educação; ele se dedica a arrecadar 

fundos para projetos de educação no Himalaia. Apesar dele não ter conseguido realizar seu 

sonho de ser médico, e as condições de onde vivia o terem levado a ser um “super sherpa”, seu 

conhecimento e sua sabedoria ajudaram diversos montanhistas no Himalaia. Seu sonho e desejo 

é de que os jovens sherpas possam estudar e ter a chance e a liberdade de escolherem outro 

caminho para suas vidas que não seja serem guias de alta montanha para os estrangeiros no 

Himalaia. O ato de estudar é uma maneira que permite ampliar as possibilidades de caminhos 

dos jovens no Himalaia. Sem estudar, o caminho que tendem a seguir a serem guias de 

montanhistas. Estudar é causar impacto no mundo, porque a educação permite alterar as 

relações como as pessoas lidam com suas próprias vidas ao invés de levarem uma vida vicária, 

determinada pelos interesses do mercado turístico do montanhismo no Everest, por exemplo. 

Na experiência da escola brasileira no Japão, pude perceber no cotidiano que se os 

estudantes não conseguirem enxergar por si mesmos os caminhos pelo estudo, haverá uma 

grande probabilidade deles seguirem pela via das fábricas japonesas, que precisam de mão de 

obra para manter em funcionamento as produções industriais do Japão. A maioria das fábricas 

não exige formação escolar, não exige conhecimento e muito menos sabedoria, ou seja, o 

conhecimento escolar não tem efetivamente um fundamento, uma razão ou uma finalidade na 

totalidade do ser humano. O ser humano é visto como meio, cumprindo uma função mecanicista 

e operacional dentro de uma fábrica. As crianças e jovens brasileiras no Japão seriam, de modo 
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geral, o equivalente às crianças e jovens sherpas que nascem no Himalaia. Porém, há projetos 

de educação como o Artel, o ABC Japan e a Apa Sherpa Foudation, que cumprem a sua função 

social de serem uma via de possibilidade para o cotidiano de crianças em contextos e problemas 

que não são explícitos na sociedade. Há um status quo de conformidade com o sistema 

capitalista, muito sutil, que cria uma aura de adaptação das pessoas para esse pensamento de 

serem seres humanos meios para o sistema. 

Parece-me fundamental refletir sobre a necessidade de entendermos nossa função social 

e existencial, nossa postura, nossas ações concretas e práticas na sociedade com o 

desenvolvimento de uma consciência crítica como professores e para a formação de seres 

humanos na sua totalidade; a autocompreensão da própria consciência poderá fazer bem ao 

próprio indivíduo e isso não necessariamente fará bem aos implícitos interesses dos outros. 

Dessa forma, Paulo Freire, remete-nos a uma consciência existencial sobre o tempo e o espaço: 

 

Sempre lhe pareceu, dentro das condições históricas de sua sociedade, 

inadiável e indispensável uma ampla conscientização das massas brasileiras, 

através de uma educação que as colocasse numa postura de autorreflexão e de 

reflexão sobre seu tempo e seu espaço. (FREIRE, 1967, p. 36).  

 

Apesar de vivermos num mundo de muito acesso às informações e aos avanços 

tecnológicos, acredito que em muitos aspectos do desenvolvimento humano do mundo atual, a 

autorreflexão e a reflexão do aqui e agora no espaço-tempo são urgentes. Seja no Himalaia, no 

Japão ou no Brasil, os desafios para promover uma educação de qualidade, para crianças e 

jovens serem seres humanos éticos e honestos, precisam de clareza e consciência das nossas 

ações enquanto professores, cuja função é desenvolver aprendizagem nos estudantes.  

Freire (1982) descreve oito virtudes que todos os educadores deveriam desenvolver, e 

uma delas se refere ao “aqui e ali”, sobre a necessidade do professor ser capaz mais do que de 

aprender, mas de viver a tensão do “aqui e agora” enquanto professor e o “aqui e agora” do 

educando. Como professora preciso entender a trajetória do meu “aqui e agora”, mas 

fundamentalmente preciso contextualizar as aprendizagens com o “aqui e agora” dos meus 

estudantes, valorizando a percepção e a visão que eles já têm do lugar em que vivem e estudam. 
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Se estou numa rua só existem três posições possíveis: no meio, em um lado e 

o outro lado. As demais são aproximações dessas três posições básicas. Se eu 

estou no lado de cá e quero ir para o outro lado, devo atravessar a rua. É por 

essa razão que ninguém chega lá partindo de lá. Isto é algo que políticos-

educadores e educadores-políticos esqueceram-se: respeitar a compreensão do 

mundo, da sociedade, a sabedoria popular, o senso comum que os educandos 

têm. Em nome da exatidão do julgamento que os educadores, às vezes, julgam 

possuir, declaram que os grupos populares necessitam desta sabedoria, 

esquecendo que desconhecemos a percepção que estes grupos têm de sua 

cotidianidade, a visão que tem da sociedade. Então, pretendemos partir do 

nosso “aqui”. (FREIRE, 1982, p. 5). 

 

É importante partir do “aqui” dos estudantes e não apenas ficar no “aqui” deles, porque 

para chegar em algum lugar, “lá”, inevitavelmente é preciso entender o “aqui” deles, respeitar 

e possibilitar um avanço que eles mesmos possam percorrer para chegar num “lá” próprio dos 

estudantes. Se um professor quiser que seus alunos cheguem “lá” partindo do “lá” do professor, 

o aprendizado não vai fazer o menor sentido para a vida deles. O sentido de um “lá” para os 

alunos é a sútil percepção e a honestidade que cada professor deve ter para desenvolver 

aprendizagens. O mais comum, infelizmente, na relação professor-estudantes é uma cisão 

marcada pela hierarquia, com um abismo que não permite a ponte na forma de uma relação 

honesta e respeitosa entre seres humanos que aprendem e ensinam mutuamente. 

 Por mais tecnologia que exista no mundo, como o uso do GPS que facilita a indicação 

do caminho, estar com um sherpa que viveu muitos “aquis” e chegou “lá” outras tantas vezes, 

faz toda a diferença na aprendizagem de outras pessoas que estiverem junto, descobrindo seu 

“aqui” e tentando chegar “lá”. Assim, também, acontece com o acesso à tecnologia na educação, 

que por si só não garante o aprendizado; é fundamental que o professor tenha domínio dela no 

seu “aqui” e seja capaz de integrar com o “aqui” dos estudantes, respeitando o que já sabem e 

buscando chegar num “lá” que o professor já conhece e que vai trazer seus alunos também para 

esse novo “lá”.  

Há dois professores de Geografia que ao longo desta pesquisa me inspiraram muito e 

seus ensinamentos me fizeram refletir para além da minha função social de professora, por isso 

penso que também podem inspirar outras pessoas, professores principalmente, na liberdade do 

pensar e refletir enquanto seres existenciais com consciência. 

O geógrafo e educador Albert Demangeon (1872-1940) foi um ilustre aluno de Paul 

Vidal de La Blache (1845-1918). No ano de sua morte, em 1918, Demangeon fez uma 

homenagem carinhosa ao seu professor: 
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Todo este ensinamento se dava em uma atmosfera de familiaridade respeitosa, 

pois percebia-se prontamente que a frieza do mestre nada mais era do que a 

aparência externa de sua modéstia e descrição. Se nunca nenhuma orientação 

científica conseguiu ser mais fértil, tampouco houve alguma menos tirânica: 

ele respeitava a personalidade de seu discípulo; para aconselhá-lo, entrava em 

seu espírito, em seus pensamentos, operava por meio de sugestões, 

lembranças, intuições, mas nunca através de regras rigorosamente formuladas 

e indicava assim, com delicadeza, o espírito de liberdade que ele gostaria que 

marcasse sua orientação. [...] Pela dignidade de seu caráter, pela integridade 

de sua consciência, ele era realmente um mestre. (DEMANGEON, 1918, p. 

12 apud LIRA, 2013, p. 31, grifo nosso). 

 

O espírito de liberdade que marcava a orientação de Vidal de La Blache, descrita por 

Demangeon, era pautado pelo respeito à personalidade de cada um de seus alunos, aliado a uma 

postura de modéstia e descrição. Essa relação aluno-professor é uma via de mão dupla que se 

desenvolveu mutuamente e fez crescer um espírito de aprendizagem para os dois lados, tanto 

para o aluno quanto para o professor. Neste caso em específico, tanto o aluno Demangeon 

quanto o professor Vidal de La Blache foram importantes na história da geografia francesa, mas 

também inspiraram geógrafos de outros países. 

A geógrafa Lucy Sprague Mitchell (1878-1967) foi uma importante educadora 

americana e geógrafa que teve influência de Vidal de La Blache, referenciado na sua principal 

obra Jovens Geógrafos: Como eles exploram o mundo e como eles mapeiam o mundo (1934). 

Ao longo da tese, apresentarei seu fundamento teórico e metodológico como contribuição 

pioneira para os estudos acadêmicos relacionados à educação geográfica brasileira, além de 

pontuar aqui o respeito promovido por essa educadora aos seus alunos, como veremos a seguir: 

 

O engajamento foi nutrido por causa da pedagogia que promovia o respeito 

intelectual. O ensino defendido de Lucy Mitchell avançou e cresceu para além 

do respeito intelectual, o qual a impediu de impor suas próprias ideias aos 

estudantes. Ela estava verdadeiramente interessada em compreender as ideias 

e a admiração de seus estudantes. Ela não pressionava ou intimidava seus 

estudantes para adivinhar o que ela estava pensando e adivinhar qual era o 

caminho certo a pensar. Ela fazia os alunos terem certeza do que ela estava 

pensando. Ela queria ser desafiada e desafiar. Ela queria que seus estudantes 

articulassem argumentos sensíveis. Por conta do respeito dela, ela também era 

honesta, o qual era um componente central na construção de uma relação de 

confiança. (GRIMBERG, 2005, p. 61, grifo e tradução nossa). 
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É possível perceber nesse trecho a relação de confiança, respeito e honestidade 

estabelecida entre Lucy Mitchell e seus alunos. Essa relação de respeito mútuo culminou numa 

instituição de ensino que ela fundou e até hoje é referência na formação de professores nos 

Estados Unidos.  

Esta tese é a proposição de trilhar o meu “lá”, enquanto o montanhismo e a educação 

são paralelos que estabeleci, porque fazem sentido para o meu “aqui” na trilha e na sala de aula. 

O chegar “lá” sempre será um desafio com muitas dificuldades que não podem ser definidas a 

priori, porque simplesmente há desafios na relação aprendizagem-ensino-aprendizagem entre 

seres humanos em diferentes realidades socioeconômicas do nosso país. O exercício da prática 

escolar diária pode ser sempre aprimorado e nunca conquistado como um objetivo final de 

atingir o topo de uma montanha, por exemplo. Os estudantes precisam ser protegidos do ego de 

cada professor para que a relação aprendizagem-ensino-aprendizagem se devolva de maneira 

fluída para uma realidade vivida e respeitosa numa sociedade inserida em sistemas que 

normatizam as relações.   

Até o momento, a escrita narrativa em primeira pessoa foi usada para apresentar a 

pessoalidade real e existencial no tempo e no espaço em diferentes circunstâncias da minha 

compreensão sobre assuntos e autores que influenciam meu pensamento. Um ser humano não 

se constitui de impessoalidade do estudo de seu objeto sem que haja uma relação próxima que 

o motive a buscar respostas e caminhos que contribuam para a ampliação de seu próprio 

conhecimento.  

A partir dos próximos capítulos, faremos a opção pelo uso da primeira pessoa do plural 

para discutir este projeto de pesquisa na área da Educação Geográfica. A tese apresenta 

referências de pesquisadores de diferentes países em diferentes contextos históricos que 

dialogam com os desafios da Educação Geográfica, pois muitas vezes um mesmo problema já 

foi percebido de um jeito diferente em algum outro lugar que pode nos mostrar pistas mais 

consolidadas. 
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1.3 PROBLEMA DE PESQUISA, HIPÓTESE, OBJETIVOS E METODOLOGIA  

 

 

1.3.1 Problema de pesquisa 

 

Vivemos um mundo com significativos avanços científicos e tecnológicos que podem 

influenciar o modo pelo qual a educação desenvolve a formação de estudantes por meio da 

aprendizagem. A aprendizagem nos seres humanos, no entanto, é objeto de estudos de 

diferentes áreas do conhecimento, entre elas a psicologia e a neurociência, e podem ser 

estudadas por professores e educadores que buscam compreender os fundamentos teóricos para 

refletir e atualizar suas próprias práticas diante desses avanços. 

O bem-estar cognitivo do processo de aprendizagem dos estudantes no sistema 

educativo da educação básica se constitui como um desafio para professores, educadores, 

gestores da educação e famílias, pois crianças e jovens, de um modo geral, vivenciam parte da 

sua história de vida em um ambiente escolar formal, conhecido como escola. Os estudantes que 

cumprem os ciclos do sistema educacional da educação básica, podem ter os certificados de 

educação sem que a aprendizagem tenha sido uma preocupação enquanto bem-estar cognitivo 

de um processo de desenvolvimento de aprendizagem-ensino-aprendizagem. 

De um modo geral o que poderia ser considerada uma boa aprendizagem ou uma má 

aprendizagem? Uma definição superficial de uma suposta boa aprendizagem se refere ao senso 

comum da aquisição de informações que se expressa na capacidade de saber recitar com uma 

memória excelente todas as informações no estilo do conto “Funes, o memorioso” de Jorge 

Luis Borges, como apresentamos a seguir: 

 

Dezenove anos tinha vivido como quem sonha: olhava sem ver, ouvia sem 

ouvir, esquecia-se de tudo, quase tudo. Ao cair, perdeu o conhecimento; 

quando o recobrou, o presente era quase intolerável de tão rico e tão nítido, e 

assim também as memórias mais antigas e triviais. Pouco depois constatou 

que estava paralítico. O fato quase não o interessou. Pensou (sentiu) que a 

imobilidade era um preço mínimo. Agora sua percepção e sua memória eram 

infalíveis. [...] Para ele dormir era muito difícil. Dormir é distrair-se do 

mundo; [...]. Tinha aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o 

latim. Suspeito, contudo, que não fosse muito capaz de pensar. Pensar é 

esquecer diferenças, generalizar, abstrair. No mundo entulhado de Funes, não 
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havia senão detalhes, quase imediatos. Irineu Funes morreu em 1889, de uma 

congestão pulmonar. (BORGES, 2007, p. 104-108). 
 

O conto nos apresenta um personagem de Borges, o Funes, que após um acidente perde 

todo o seu conhecimento existente num primeiro momento e, num segundo momento, passa a 

desenvolver uma memória infalível, capaz de processar e recitar todas as informações de seu 

viver, de seu mundo, que antes ele não tinha. A percepção e a memória são aspectos 

fundamentais do desenvolvimento humano no processo de aprendizagem. 

Vamos utilizar a analogia da inteligência de um computador com os seres humanos 

como um possível resultado final do processo de aprendizagem. Segundo Lefrançois (2016), os 

super-hiper computadores são chamados inteligentes fundamentalmente devido à capacidade 

de armazenar informações na memória. A memória de um computador é conhecida como RAM, 

do inglês Randon Access Memory; segundo Houaiss (2021), é definido como Memória de 

Acesso Aleatório, que funciona na forma de circuito para processar muitos softwares e 

aplicativos ao mesmo tempo. Um exemplo é quando uma pessoa acessa o Word enquanto está 

com várias abas da internet abertas, a memória RAM permite diferentes acessos 

simultaneamente e de maneira rápida dependendo da capacidade. O outro tipo de memória de 

um computador é conhecido como HD, do inglês Hard Disk; no português, segundo Houaiss 

(2021), é traduzido por Disco Rígido, sendo caracterizada por uma unidade de armazenamento 

magnético de alta capacidade para armazenar arquivos e programas diversos que serão operados 

pela memória RAM. 

Consideramos o processo de funcionamento de um sistema de computador em três fases: 

entrada, processamento e saída, para analisar o conto. No caso de Funes, após o acidente, seu 

cérebro passa a ter uma capacidade muito superior a que ele tinha anteriormente, ou seja, o 

personagem consegue captar todas as informações do meio e da sua vida imediata (fase de 

entrada) como se fosse um disco rígido de computador de alta capacidade. Depois, Funes era 

capaz de processar todas as informações imediatas na memória na fase de entrada com muita 

facilidade (fase de processamento), como se fosse memória RAM de um computador. Por fim, 

Funes expressava sua percepção de realidade pela linguagem falada (fase de saída), resultado 

das fases de entrada e de processamento, no qual a comunicação entre os seres humanos se 

estabelece e se torna perceptível uma suposta inteligência.  

A capacidade de um ser humano saber muitas informações “de cabeça”, referenciando 

ao cérebro ou “de cor”, com referência ao coração, pode a princípio, no senso comum, levar a 
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classificar o personagem do Funes como muito inteligente, resultado de um processo de 

aprendizagem muito bom. Porém, o cérebro de Funes, como ser humano, não é um HD e sua 

memória não é do tipo RAM. Por essa razão, Borges inferiu que essa enorme capacidade do 

Funes poderia não fazer dele um ser humano com a capacidade de pensar. Armazenar e 

processar muitas informações como computadores não pode ser medido na mesma proporção 

que a capacidade cerebral humana. Como seres humanos, nós esquecemos muitas informações 

do nosso mundo na nossa vida diária e isso é normal, pois nós não somos capazes de captar e 

lembrar de tudo ao nosso redor. Por isso, Borges dizia que faltava a Funes capacidades 

essencialmente dos seres humanos, como esquecer diferenças, generalizar e abstrair, pois estas 

sim são próprias da aprendizagem humana.  

Segundo Bennett et al. (2015), a memória é uma força cognitiva3 própria dos seres 

humanos, que pode ou não ser lembrada no futuro de acordo com as necessidades do indivíduo 

na relação com o seu ambiente. Há dois tipos de memória, uma denominada memória 

declarativa, quando o indivíduo consegue declarar uma situação do ambiente com os detalhes 

da própria percepção; e outra denominada memória não-declarativa, quando um indivíduo 

aprende certas habilidades, como dirigir, nadar e andar de bicicleta, e em geral não se esquece. 

No exemplo do Funes, a capacidade de expressar pela linguagem todas as informações obtidas 

e processadas do seu mundo ao redor é a memória declarativa.  

Introduzir o tema da aprendizagem pela narrativa do conto de “Funes, o memorioso” 

significa apresentar dois tipos de comportamento opostos do processo de aprendizagem. O 

primeiro se refere ao relato de Funes não ser atento às informações do seu viver ao redor, ao 

passo que após um acidente ele consegue armazenar, processar e expressar informações de seu 

viver ao redor a ponto de se lembrar de tudo. Perceber o mundo ao redor e estabelecer relações 

entre os seres humanos e o espaço em que vivem é uma das habilidades que pode ser 

desenvolvida especialmente por geógrafos. 

No processo de desenvolvimento da nossa subespécie Homo sapiens sapiens, fomos 

classificados como o humano que é capaz de saber que sabe e dessa forma nosso estágio atual 

de desenvolvimento é resultado de diferentes processos de aprendizagem de certas capacidades 

genuinamente humanas. Segundo Bennett et al. (2015), acreditar em crenças, desenvolver 

pensamento e imaginar situações são capacidades próprias dos seres humanos e são chamadas 

                                                           
3 As forças cognitivas, segundo Bennett et al. (2015), são próprias dos seres humanos e importantes para o 

desenvolvimento da aprendizagem; são as seguintes: o conhecimento; o ser capaz de e o saber como; a memória; 

a memória declarativa e a não declarativa; o armazenamento e a retenção; e os traços da memória. 



63 

 

de forças cogitativas. Tanto as forças cognitivas quanto as forças cogitativas são importantes 

no desenvolvimento da aprendizagem dos seres humanos.  

O ser humano, a princípio, não está alheio ao seu cotidiano, pois vive experiências em 

sua vida que envolvem relações com o ambiente e com pessoas, e portanto é capaz de relacionar 

diversas informações para gerar aprendizagens para si próprio e para os outros por meio do 

ensino. O ser humano é capaz de pensar e relacionar suas experiências com diferentes áreas do 

conhecimento, assim denominado por conhecimento relacional. Paulo Freire4 nos explica sobre 

o conhecimento relacional a seguir: 

 

O envolvimento necessário da curiosidade humana gera, indiscutivelmente, achados 

que, no fundo, são ora objetos cognoscíveis5 em processo de desvelamento, ora o 

próprio processo relacional, que abre possibilidades aos sujeitos da relação da 

produção de interconhecimentos. O conhecimento relacional, no fundo, inter-

relacional, “molhado” de intuições, adivinhações, desejos, aspirações, dúvidas, medo 

a que não falta, porém, razão também, tem qualidade diferente do conhecimento que 

se tem do objeto apreendido na sua substantividade pelo esforço da curiosidade 

epistemológica. (FREIRE, 2018, p. 71-72). 

 

Consideramos que a curiosidade é um pressuposto da natureza dos seres humanos, pois 

a descoberta e os relacionamentos de informações do ambiente permitiram a criação de hábitos 

que desenvolveram a aprendizagem em e com diferentes campos de conhecimento. O uso do 

termo “molhado” por Paulo Freire para o conhecimento leva os seres humanos a aprenderem 

pela capacidade de intuir, adivinhar, desejar, aspirar e duvidar. Os seres humanos são capazes 

de ir além da primeira informação dada, como propõe Jerome Bruner no livro O Processo da 

Educação (2011, p. 34), quando diz que: “aprender a estrutura de uma disciplina é compreendê-

la de um modo que permita que muitas outras coisas com ela significativamente se relacionem”. 

Podemos deduzir, então, que o oposto do conhecimento molhado deve ser o conhecimento seco, 

em que o processo de aprendizagem do aluno se refere a um objeto ou assunto de modo definido 

e definitivo, sem margem para dúvidas e sem necessidade de estabelecer relações com coisa 

alguma.  

                                                           
4 O trecho foi extraído de um parecer sobre a tese de doutorado de Lynne E. Richads sobre “A Theory of Relational 

Knowledge” (1996), que traduzimos como “A Teoria do Conhecimento Relacional”, a qual Paulo Freire 

considera o conhecimento relacional um projeto de indiscutível valor e importância. 

5 Objetos cognoscíveis são aqueles que se consegue conhecer e reconhecer por uma pessoa com capacidade 

cognitiva para aprender, e a esse chamamos de ser cognoscente. 
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Vamos apresentar seguir o exemplo de um jovem curioso que buscava aprender sobre 

natureza: 

 

Humboldt estava reunindo os dados de que precisava para entender a natureza 

como um todo unificado. Se a natureza era uma rede viva, ele não poderia vê-

la apenas como um botânico, um geólogo ou um zoólogo. Ele necessitava de 

informações acerca de tudo e de toda parte, porque “observações das regiões 

mais díspares do planeta devem ser comparadas umas com as outras”. 

Humboldt acumulava tantos resultados e fazia tantas perguntas que algumas 

pessoas o consideravam um idiota, porque queria saber o “aparentemente 

óbvio”. Os bolsos de seus casacos, comentou um de seus guias, pareciam os 

de um menino – repletos de plantas, pedras e pedaços de papel. Nada era 

pequeno ou insignificante para ser investigado, porque tudo tinha seu lugar na 

grande tessitura da natureza. (WULF, 2019, p. 143-144).  
 

A natureza como um todo e uma rede viva ensinaram para o naturalista alemão, botânico 

e geógrafo Alexander Von Humboldt (1769-1859), por meio de suas próprias observações, 

coletas e registros, a clareza da natureza enquanto conhecimento relacional na forma de rede. 

Como explorador e cientista que percorreu do Himalaia à Amazônia, compreender a relação 

existente entre diversas informações da natureza o tornou um cientista importante e influente 

no século XIX. No processo de aprendizagem-ensino-aprendizagem individual de Humboldt, 

havia consciência e curiosidade sobre as observações que fazia da natureza e o que ela lhe 

ensinava para que pudesse a partir dessa relação desenvolver novas formas de compreensão 

sobre a natureza. Humboldt-natureza-Humboldt é um exemplo de uma curiosidade inicial de 

buscar aprendizagem sobre a natureza, ao passo que a natureza foi o objeto de estudo que o 

ensinou a desenvolver novas formas de aprendizagem, para que depois suas observações 

iniciais fossem desenvolvidas enquanto conhecimento científico. Esse processo mental é 

conhecido também como metacognição, pois Humboldt conhecia seu próprio ato de aprender e 

seus registros, relacionando diferentes informações e observações, contribuíram para o 

conhecimento científico da época, que proporcionou a aprendizagem das gerações seguintes. 

 Compreender a natureza como uma rede viva, observar, reunir informações, fazer 

muitas perguntas, ter curiosidade, coletar o máximo de amostras é o que Paulo Freire chama de 

conhecimento molhado e, portanto, relacional. Pensando numa metáfora, para sermos mais 

didáticas, um vasinho de planta sem molhar periodicamente não florescerá e nem viverá. 

Entendemos, portanto, que a curiosidade, uma característica importante para desenvolver a 

aprendizagem, é “molhada” e, portanto, o docente pode praticá-la desenvolvendo a 
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aprendizagem relacional. A aprendizagem seca ou molhada passa pelo campo político de um 

sistema vigente de uma época que apresenta características de comportamentos específicos, 

como veremos na figura a seguir: 

 

 

Figura 7 – Síntese dos aprendizados secos, e melhora a partir da ideia de Paulo Freire sobre 

conhecimento relacional 

 

 

 Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A Figura 7 mostra algumas características relacionadas ao conhecimento seco como 

sendo de maneira passiva, verbalista, intelectualista, artificial, com o objetivo de manter o status 

quo político seja de uma instituição, de uma regional de educação, de uma cidade, de um estado 

e até de um país. Já o conhecimento molhado visa desenvolver práticas para que os estudantes 

possam intuir, desejar, aspirar e principalmente questionar o status quo político vigente. A 

aprendizagem na Educação básica não está alheia à política, o modo de desenvolver o 

conhecimento como um processo de aprendizagem passa por questões políticas que envolvem 

manter ou questionar o status quo da ordem vigente.  

A sala de aula de uma escola básica é um campo político onde a maneira de desenvolver 

as aprendizagens pode oprimir os estudantes ou fazê-los aprender refletindo por si mesmos. As 



66 

 

escolhas de todos os professores na sala de aula envolvem uma relação de poder político dentro 

das instituições que precisam mediar entre sua função social de professor da instituição e aquele 

que precisa desenvolver processos de aprendizagem nos estudantes. O ambiente escolar é 

propício ao debate de ideias entre professores e demais profissionais da instituição com o 

horizonte comum e o objetivo de desenvolver aprendizagens nos estudantes.   

A educação e o processo de aprendizagem quando inseridos num sistema de poder 

político podem ou não questionar o status quo político e social da instituição, da sociedade e 

dos indivíduos. Educadores brasileiros, segundo Ghirardelli Jr. (2015), inauguraram um 

movimento renovador que questionava o modo passivo, verbalista, intelectualista e artificial 

praticado nas escolas tradicionais na década de 30. O movimento questionador era conhecido 

como escolanovismo, que surge a partir da publicação d’O Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, escrito em 1932 por Fernando de Azevedo, que trazia o pensamento do norte-

americano John Dewey (1859-19525) e do francês Émile Durkhein (1858-1917). Até então, 

segundo Ghirardelli Jr. (2015), as escolas eram privilégios de alguns poucos indivíduos que 

dispusessem de condição social e econômica. Os educadores da chamada “Escola Nova” 

questionavam o status quo da educação da época, propondo um respeito ao desenvolvimento 

psicológico, aos interesses e às aptidões das crianças e jovens. Para esses educadores, o 

conhecimento nasce de dentro do indivíduo para fora, ao contrário do que se tinha 

anteriormente, onde se acreditava que o conhecimento vinha supostamente do saber da fala do 

professor, ou seja, de fora para dentro. 

 No Brasil, segundo Ghiraldelli Junior (2015), o principal expoente desse novo 

movimento foi o educador Anísio Teixeira (1900-1971), que estudou nos Estados Unidos com 

John Dewey (1859-1952) e trouxe a preocupação com a aprendizagem das crianças em relação 

ao contexto com o cotidiano da vida comunitária, revelando uma preocupação com a 

necessidade de se pensar num modo de vida democrático. Consideramos fundamental, assim 

como era na década de 30, a investigação científica da ação dos professores para desenvolver 

novas formas de aprendizagem relacional na sala de aula. Entendemos o tempo histórico como 

espiral, contínuo, que se repete de uma forma diferente no momento atual em lugares distintos. 

Devemos considerar, pois, que o atual momento da educação brasileira passa por mudanças 

curriculares que mobilizam o desenvolvimento cognitivo, pela ação dos professores, de 

habilidades e competências nos alunos e alunas da educação básica. Fundamentamos a 

necessidade de práticas educacionais sob as teorias cognitivistas que o movimento da Escola 

Nova no Brasil começou. 
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Uma nova proposta curricular de ensino não começa a partir do ano de 2021, por 

exemplo, pois é resultado de uma luta histórica e política do passado de educadores que pautam 

suas práticas no desenvolvimento cognitivo dos estudantes, que demanda um longo processo 

de aprendizagem para os professores, coordenadores e gestores de escola do Brasil. Assim 

como o coronavírus está coexistindo com a nossa existência humana e tivemos que aprender e 

desenvolver habilidades novas para nos adaptar às novas circunstâncias, a educação escolar 

demanda constantemente novas adaptações para desenvolver a aprendizagem dos estudantes.   

O processo de aprendizagem é lento, demorado, doloroso e demanda energia no 

desenvolvimento construtivo na mente de professores na relação com os estudantes. A 

aprendizagem não opera na mesma velocidade do fluxo de informações na internet e nos meios 

de comunicação, ela opera na velocidade da natureza, lenta e processual, pois envolve um 

estado de fluxo consciente da mente como falaremos no Capítulo 1. Hoje vivemos um tempo 

histórico chamado de contemporâneo, porém muitos escritos de autores importantes do passado 

podem ser válidos para as reflexões atuais, porque a história é espiralada, segundo Martins 

(2018), como processo construtivo do conhecimento científico e, portanto, está sempre na moda 

pensar e refletir sobre o passado.  

A educação escolar, segundo Machado (2002), está em crise há algum tempo, quando 

se pensa no estudo das matérias por meio de conteúdos disciplinares para chegar no 

conhecimento científico, para depois encontrar no fim de um túnel escuro desse percurso uma 

formação boa, podendo ser útil para ser aprovado num vestibular. As disciplinas escolares 

fundamentadas no conhecimento científico deveriam ser vistas como meio de realização da 

compreensão da própria existência e dos projetos pessoais de cada indivíduo e não como fim 

em si mesmo. 

Quando pensamos na aprendizagem da Geografia, o passado pode nos trazer reflexões 

atuais, como, por exemplo, os escritos de Paul Vidal de La Blache (1845-1918) sobre a escola 

primária no início do século XX: 

 

Mas nenhum espírito sensato pensará que o livro pode substituir a ação direta 

e pessoal do mestre. Se é certo que o ensino da geografia deve despertar o 

espírito de observação, apoiar-se em realidades sensíveis, recorrer às 

impressões e à experiência, este programa não atribui aos mestres obrigações 

particulares? Porque não é sobre o aluno em geral, ou sobre uma coletividade 

abstrata, sobre a qual se exerce o seu influxo, senão sobre as inteligências de 
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crianças formadas em um determinado meio6, plasmadas em certos hábitos. 

Nesse meio, e valendo-se desses hábitos, é que se encontrarão os exemplos e 

os pontos necessários de comparação. Eu lhe direi, pois: "Estude o país onde 

vai ensinar". Despertarei o seu interesse pela sua natureza e pelo seu passado. 

Sei que tem para isto iniciativas felizes e bons exemplos. (LA BLACHE, 

1943, p. 24). 

   

La Blache diz para os professores despertarem os alunos para o “espírito da observação”, 

que vai para além do ver simplesmente e parte para o como eles são capazes de trazer suas 

próprias percepções, o que ele denominou como influxo de experiências da realidade sensível. 

Compreendemos a realidade sensível como o espaço vivido dos estudantes no seu tempo e 

espaço como falaremos no Capítulo 1. O desenvolvimento da inteligência dos estudantes ocorre 

com o processo de aprendizagem que deve considerá-los inseridos nesse ambiente em que eles 

vivem com os hábitos que poderão ser comparados com outros contextos. 

Vamos aprofundar a compreensão dessa realidade sensível com os escritos da educadora 

e historiadora argentina Maria Teresa Nidelcoff, a seguir: 

 

Há uma sociedade basicamente preocupada em manter as coisas como estão e 

na qual as pessoas aceitem essa ordem das coisas, uma escola inquietadora, 

que propicie uma tomada de consciência da realidade, não seria tolerada em 

seu conjunto. Seria contraditório que uma sociedade repressiva, que busca a 

tranquilidade, incentivasse uma escola dinâmica, que promova a pesquisa, que 

inquiete. Mas, de qualquer maneira, é possível que dentro da escola, alguns 

mestres e professores trabalhem nesta linha e se tornem, lentamente, fatores 

de mudança. (NIDELCOFF, 1979, p. 31). 

 

A educadora que trabalhou e escreveu para a formação de professores nos traz a 

necessidade de pensar a escola como propulsora da compreensão da realidade dos estudantes; 

ela questionava a educação tradicional das classes dominantes. Para ela, não se trata apenas de 

as crianças estudarem as experiências cotidianas, o valioso estava em tornar as crianças atentas 

à realidade que as cercava para ponderar e opinar partindo dessa percepção de realidade. 

                                                           
6 O meio aqui será compreendido como ambiente, porque as ideias de Vidal de La Blache influenciaram 

a teoria da educadora, filósofa e geógrafa americana Lucy Sprague Mitchell e ela utiliza o termo 

ambiente.  
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Concordamos que a busca da tranquilidade na sala de aula pode significar a repressão e a 

tentativa de manter as coisas como sempre estiveram, e isso impacta diretamente na formação 

dos professores e no pensar das práticas docentes no desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes. Por outro lado, os professores que conseguirem promover um incômodo cognitivo7, 

desenvolver uma pesquisa educacional e ter a consciência da realidade dos alunos, podem gerar 

mudanças graduais visando novos ciclos de aprendizagem para as gerações seguintes.  

Outro grande desafio da educação democrática passa fundamentalmente pela linguagem 

e pela comunicação que são expressadas as percepções de realidade de professores e estudantes, 

ou seja, a maneira como os professores falam e escutam seus estudantes importa, pois o respeito 

à linguagem como expressão de ideias múltiplas nos exige habilidades para lidar, como nos diz 

Paulo Freire:  

 

É preciso saber como ouvir, ou seja, saber como ouvir uma criança negra com 

a linguagem específica dele ou dela como a sintaxe específica dele ou dela, 

saber como ouvir o camponês negro analfabeto, saber como ouvir um aluno 

rico, saber como ouvir os assim chamados representantes de minorias, que são 

basicamente oprimidas. Se não aprendermos como ouvir essas vozes, na 

verdade não aprendemos realmente como falar. Apenas aqueles que ouvem, 

falam. Aqueles que não ouvem acabam apenas por gritar, vociferando a 

linguagem ao impor suas ideias. Aquele aluno que sabe ouvir implica um certo 

tratamento de silêncio e os momentos intermediários de silêncio. Aqueles que 

falam de modo democrático precisam silenciar-se para que se permita que a 

voz daqueles que devem ser ouvidos emerja. Eu vivi a experiência do discurso 

daqueles que ouvem e percebi que o trabalho educacional que deve seguir-se 

requeria tanto criatividade quanto humildade. (FREIRE, 2018, p. 71-72, grifos 

nossos). 

 

Nesse sentido, nossa prática do saber como “ouvir” os estudantes e considerar o 

ambiente e os hábitos das crianças e jovens são importantes para desenvolver novas formas de 

aprendizagem em diferentes contextos da realidade escolar no tempo e no espaço. Além disso, 

                                                           
7 O incômodo cognitivo se refere ao ato de se indispor a uma percepção, a uma memória, a um pensamento ou a 

um raciocínio, que são possíveis de serem questionados para a compreensão da realidade. No Capítulo 3, 

apresentaremos a filósofa, educadora e geógrafa Lucy Mitchell que sentiu um incômodo cognitivo na época em 

que era jovem e propôs, quando adulta, uma nova maneira de desenvolver a aprendizagem para as crianças. 
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Paulo Freire nos sugere ser criativos e humildes no trabalho escolar com os estudantes, prática 

que exercitamos com os estudantes como será apresentado no Capítulo 5 desta tese.  

O trabalho escolar é fundamentalmente estruturado em currículos que passam por 

estruturações e adaptações que precisam ser operacionalizadas nas escolas de educação básica. 

O processo de aprendizagem-ensino-aprendizagem pode ser considerado sob uma perspectiva 

construtivista entre professores e estudantes no desenvolvimento de práticas que desenvolvam 

a mente humana de ambos, como veremos a seguir: 

 

Como organizar os conhecimentos que toda mente humana é capaz de 

aprender? Esta passa a ser uma questão nuclear no repensar dos Currículos. À 

medida que estas questões vindas da visão dos alunos e suas aprendizagens 

interrogam nosso profissionalismo, somos levados a rever as lógicas em que 

estruturamos os conhecimentos curriculares. Somos obrigados a rever-nos. 

(ARROYO, 2008, p. 36). 

  

O repensar os currículos desafia as abordagens didáticas na relação dos professores com os 

estudantes como um processo construtivo, ou seja, que deverá levar em conta as transformações 

constantes da relação sociedade-natureza contextualizadas para o aqui dos estudantes de cada 

escola. O rever-nos se refere essencialmente às necessidades dos professores de estruturarem 

suas práticas escolares adequadamente para o contexto ao qual estão inseridos. 

Esta tese está estruturada em quatro capítulos. Além da Apresentação no Capítulo 1, o 

Capítulo 2 trata da abordagem da aprendizagem, que inclui os fundamentos teóricos do ato de 

aprender, da capacidade de atenção, algumas abordagens teóricas da aprendizagem, a 

aprendizagem e sua relação com a cultura na perspectiva do percursor da revolução cognitiva 

de Jerome Bruner e, por fim, a aprendizagem espacial sob a perspectiva da Geografia. O 

Capítulo 3 apresenta a orientação no espaço na perspectiva histórica anterior ao uso de mapas, 

a relação entre a orientação e a invenção da bússola, a teoria da aprendizagem espacial e, por 

fim, uma tentativa de aprender sobre o cérebro humano na relação com a mente no 

desenvolvimento da aprendizagem. O Capítulo 4 apresenta o pioneirismo da Educação 

Geográfica de Lucy Mitchell quanto ao contexto histórico do final do século XIX e o início do 

XX, a educação e a Geografia para essa educadora, a contribuição metodológica de Lucy 
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Mitchell no livro Jovens Geógrafos: como eles exploram o mundo e como mapeiam o mundo 

(1934), e as razões a que se atribui a ela ser percursora das bases de compreensão do Sistema 

de Informação Geográfica (SIG). O Capítulo 5 apresenta três propostas didáticas que foram 

realizadas: em 2018 no Japão, na forma de jogo; em 2019 no Centro Educacional Pioneiro, num 

estudo do meio; e em 2020 com o uso de mapa digital no contexto da pandemia da covid-19. 

Na educação geográfica, a aprendizagem dos indivíduos em relação ao seu ambiente 

sob o espaço vivido e o espaço psicológico fundamenta a aprendizagem espacial. Resgatando 

os referenciais da teoria da aprendizagem espacial e do mapeamento cognitivo, nosso problema 

de pesquisa é: Como superar as dificuldades existentes na atualidade diante das 

necessidades curriculares na sala de aula e os avanços tecnológicos que a sociedade dispõe 

no processo de aprendizagem-ensino-aprendizagem na educação geográfica? 

 

1.3.2 Hipótese 

 

Os avanços tecnológicos e as mudanças curriculares na sala de aula contribuem para a superação 

das dificuldades existentes no processo aprendizagem-ensino-aprendizagem.  

 

1.3.3 Objetivo geral 

 

 

I. Analisar propostas de sala de aula fundamentadas em teorias e metodologias que 

desenvolvam o processo de aprendizagem-ensino-aprendizagem. 

 

 

1.3.4 Objetivos específicos 

 

 

II. Compreender a capacidade humana de se orientar no espaço como anterior ao 

processo de elaboração de mapas ao longo do desenvolvimento evolutivo da aprendizagem. 

III. Apresentar a teoria da aprendizagem espacial para refletir e desenvolver 

habilidades relacionais entre pessoas e o ambiente. 
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IV. Relacionar história e desenvolvimento da aprendizagem com mente e cérebro. 

V. Apresentar o método de laboratório da filósofa e geógrafa Lucy Sprague 

Mitchell, no livro8 Jovens geógrafos: como eles exploram o mundo e como mapeiam o mundo. 

Pioneira da educação geográfica nos Estados Unidos e também por estabelecer as relações 

geográficas nas crianças, tendo se tornado percursora das bases de compreensão do Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) segundo Field e Bauml (2011). 

VI. Apresentar práticas didáticas de jogo, estudo do meio e mapa digital. 

 

 

1.3.4 Metodologia da pesquisa 

 

A metodologia adotada é do tipo qualitativa sob o método de laboratório da observação 

proposto por Lucy Mitchell, que considera desenvolver as práticas docentes aliando as 

experiências dos estudantes nas habilidades de estabelecer relacionamentos com o seu ambiente 

no desenvolvimento da aprendizagem individual.  

A observação possibilita um contato pessoal e estreito, da pesquisadora que atua como 

professora, como instrumento propositivo que favorece a compreensão mais profunda das 

possibilidades de práticas didáticas desenvolvidas na sala de aula e refletir sobre o processo de 

desenvolvimento da aprendizagem tendo como base os fundamentos teóricos propostos nesta 

tese. A observação direta, segundo Ludke e André (1986), na pesquisa qualitativa permite a 

aproximação da compreensão da perspectiva dos estudantes, pois a professora acompanha in 

loco as experiências das práticas didáticas desenvolvidas na sala de aula. A professora que 

desenvolve as práticas didáticas atua como participante observadora e não oculta totalmente 

suas intenções, mas revela parte do que pretende e orienta as atividades a serem desenvolvidas 

pelos estudantes. Consideramos esse procedimento como indutivo em que não se determina o 

fim da atividade, pois o processo construtivo da aprendizagem depende da maneira como os 

estudantes compreendem as propostas das atividades. 

                                                           
8 O título original da obra é Young geographers – How They explore the World and How They Map the 

World, publicada pela primeira vez em 1934, nos Estados Unidos. Não temos ainda, até o presente 

momento, esta obra de referência em língua portuguesa. 
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Pensar sobre o pensamento dos estudantes e sobre como eles entendem o mundo desloca 

os estudantes para o centro do processo de aprendizagem, por eles mesmos serem capazes de 

desenvolver suas aprendizagens mediadas honestamente, segundo Bruner (1996), pelos 

professores. Compartilhamos a ideia de Bruner (1996; 2008) da importância da honestidade 

sobre os assuntos ensinados para estudantes de qualquer idade para que possam utilizar o que 

aprenderam com seus próprios pensamentos, utilizando sua mente única e singular.  

A escolha pela investigação qualitativa se deve às características indicadas por Junker 

(1971), Patton (1980) e Bodgan e Biklen (1982) citadas por Ludke e André (1986): a pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural, a escola, como sua fonte direta de dados; os dados coletados 

são predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que com 

o produto; o “significado” que as pessoas dão às coisas é o foco de atenção especial do 

pesquisador; e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, mas com a preocupação 

de “se obter um conhecimento novo e instrumentos úteis práticos”.  

Na história do desenvolvimento da aprendizagem, segundo Bruner (1985), diferentes 

modelos teóricos foram criados para um determinado conjunto de condições estipuladas, 

incluindo a natureza das tarefas na mente das pessoas, a generalidade ou especificidade do 

aprendizado a ser realizado na mente e a semiótica9 própria da situação de aprendizagem do 

aprendiz. Vamos sistematizar alguns modelos de aprendizagem não para determinar qual deles 

é certo ou errado, melhor ou pior, mais adequado ou menos adequado, mas sim para relacionar 

com os contextos históricos que levaram os autores a elaborarem seus modelos. Aprendizagem 

é processo histórico construído por seres humanos que evoluíram ao longo do tempo, portanto, 

refletir sobre os modelos de aprendizagem pode ser um antídoto para a passividade e a 

conformação com o sistema da educação básica escolar. Sabemos o quanto estamos na 

emergência educacional para desenvolver a consciência enquanto fluxo de pensamento, para 

que os educadores explicitem com clareza suas práticas com fundamento teórico e 

metodológico. Segundo Bruner (1985) é preciso tirar gradativamente os seres humanos das 

sombras do conhecimento tácito. 

                                                           
9 A semiótica é, segundo Houaiss (2021), a ciência geral dos signos, estudo dos fenômenos culturais considerados 

como sistemas de significação. Para o matemático Charles Peirce (1839-1914), a semiótica se refere à teoria 

geral das representações, que leva em conta os signos sob todas as formas e manifestações que assume, sejam 

elas linguísticas ou não, que enfatizam a propriedade de convertibilidade recíproca entre os sistemas significantes 

que integram. 
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Utilizaremos nesta tese o termo “energia cognitiva” como fundamental para o 

desenvolvimento da aprendizagem. Energia cognitiva é o termo criado para esta tese para se 

referir à energia, na ideia da física, como capacidade de um ser humano realizar trabalho; e a 

palavra cognitiva associada a um ser humano com encéfalo que por meio de seu processo 

mental de percepção, aprendizagem, memória e raciocínio consegue extrair um saber e resolver 

problemas através da experiência, desenvolvendo sua capacidade de expressão simbólica pelo 

pensamento, pela linguagem, pelos jogos e uso de tecnologias. Consideramos a aprendizagem 

como um processo difícil que requer um esforço, uma energia das nossas habilidades mentais, 

e por essa razão simbolizamos na forma de montanha, representada por uma curva normal da 

matemática para estabelecer a relação da energia cognitiva com o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

Em cada uma das três fases da energia cognitiva, há características próprias que vão 

mobilizar as atividades práticas, como mostra a figura a seguir: 

 

 

Figura 8 – Relação do desenvolvimento da aprendizagem com a energia cognitiva em três 

momentos da teoria de um sistema computacional com suas respectivas características 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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A Figura 8 apresenta um gráfico como simbologia para representar a relação da energia 

cognitiva com o desenvolvimento da aprendizagem com começo, meio e fim. No eixo x, a 

energia cognitiva é dividia em três momentos: entrada, transformação ou processamento e 

saída. O eixo y é o percurso da aprendizagem-ensino-aprendizagem entre professor e estudantes 

que visa o desenvolvimento da aprendizagem. O uso desses três termos é referente à metáfora 

utilizada nas ciências cognitivas, segundo Lefrançois (2019), para comparar os processos 

cognitivos dos seres humanos como se fossem um computador. Enfatizamos que não estamos 

dizendo que os cérebros dos seres humanos são computadores, porque, como explicaremos no 

Capítulo 3, não são. Os seres humanos têm história e se desenvolveram culturalmente e 

evolutivamente, diferente de um computador que não tem emoção e nem vontade própria, mas 

a metáfora nos permite estabelecer uma analogia entre o caminho de uma montanha e as funções 

de três processos computacionais. Por isso usamos os termos entrada, transformação ou 

processamento e saída para compreender a aprendizagem se referindo sempre aos seres 

humanos. Portanto, os eixos x e y da curva normal representam o desenvolvimento da 

aprendizagem, que começa com informações iniciais de entrada que serão transformadas e 

processadas pelas experiências para no final se chegar ao conhecimento na saída, processo todo 

de aprendizagem que demanda energia cognitiva.  

Segundo Houzel (2015), o cérebro humano tem aproximadamente 2% do peso do corpo 

e consome 25% da energia do organismo na forma de oxigênio e glicose; dentre suas principais 

atividades, desenvolve os processos mentais superiores: pensar, conceituar, recordar, 

representar imagens, perceber, atentar, raciocinar e tomar decisões. Esses processos mentais 

superiores podem ser desenvolvidos pelos professores na relação aprendizagem-ensino-

aprendizagem. Porém, como já falamos anteriormente, ter a capacidade por si só não é 

suficiente, por isso as habilidades desses processos mentais precisam ser operacionalizadas 

efetivamente na forma de práticas didáticas para que a aprendizagem nas escolas seja parte 

fundamental no processo formativo de seres humanos. Entendemos também que a 

aprendizagem dentro de um ambiente escolar é coexistente com diferentes gerações e nós 

professores precisamos nos adaptar às transformações geracionais no ambiente escolar. 

Acreditamos que estamos num momento de transição de paradigma na educação afetada pela 

pandemia da covid-19, que interfere nas relações entre professores e estudantes no contexto do 

ensino-aprendizagem, como se professores ensinassem os alunos a aprenderem. Nessa 

transição, acreditamos que os professores precisam desenvolver e rever sempre suas próprias 

aprendizagens para pensar num ensino que desenvolva aprendizagens nos estudantes da 



76 

 

educação básica. Dessa forma, acreditamos na relação aprendizagem-ensino-aprendizagem 

como um processo contínuo e construtivo do conhecimento circunstanciado na relação dos 

professores e estudantes com o espaço vivido.  

A seguir, apresentaremos as práticas didáticas desenvolvidas como possibilidade de 

desenvolvimento da aprendizagem: 

 

 

Figura 9 – Possibilidades de práticas didáticas analisadas para esta tese 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A Figura 9 mostra três possibilidades de práticas didáticas desenvolvidas no início, meio 

e fim do percurso para análise neste doutorado, nos anos de 2018, 2019 e 2020; e que são 

apresentadas a seguir. 
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1: Atividade de jogo relacional: Japão – lugar e território 

 

 O viver num lugar em um país distante e culturalmente diferente constitui possibilidade 

de novos aprendizados. A atividade que vamos apresentar ocorreu em 2018 durante a vivência 

da atual professora de Educação Básica que leciona em escola particular em São Paulo e 

solicitou afastamento para viver a experiência docente no Japão por um ano. A seguir, 

apresentamos o nome da atividade, o campo da pesquisa e os sujeitos da pesquisa:  

 

 

Figura 10 – Atividade de jogo relacional: Japão – lugar e território, Campo da pesquisa e 

Sujeitos da pesquisa 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A Figura 10 mostra o nome da atividade na forma de jogo para relacionar lugar e 

compreender o território do Japão como um todo. Partimos do princípio da possibilidade de 
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aprender com o país diferente do seu originário. A escola era brasileira e sua operacionalização, 

portanto, regulamentada pelo MEC; estava em funcionamento no Japão.  

Se havia uma escola brasileira no Japão, poderíamos imaginar que os estudantes, dos 

quais alguns já viviam há muitos anos lá, pudessem ter conhecimento sobre o Japão. Esse 

conhecimento se refere a ter uma noção do Japão como um todo e a identificação mínima de 

localização de onde a escola estava dentro desse território no mapa. A relação entre indivíduos 

que vivem em um lugar e o saber se perceber no território e no mapa foi a energia cognitiva 

que mobilizou esta prática didática.  

  

Metodologia da prática didática: Método de laboratório de Lucy Mitchell, os estudantes 

trabalham informações em primeira mão por meio da descoberta, da investigação e do 

estabelecimento de relações. Os estudantes foram colocados numa proposta de atividade que os 

levaram a pensar ativamente na própria aprendizagem sobre o Japão. Pensar sobre as próprias 

operações cognitivas é chamado de metacognição. 

 

 Entrada: Levantamento prévio com 17 alunos entre 14 e 15 anos, do 9º ano do 

Ensino Fundamental. Atividade: com um mapa em branco do Japão, indicar as quatro principais 

ilhas do arquipélago japonês e fazer uma indicação aproximada da província de Mie, para tentar 

mensurar algum valor que pudesse nos indicar algum grau de assertividade sobre a relação entre 

o lugar e o território percebido pelos estudantes no Japão.  

 Transformação/Processamento: Elaboração de portfólio sobre cada uma das 

47 províncias japonesas em uma folha A4, com características informativas sobre as províncias 

japonesas. Estudantes dos 7ºs anos do Ensino Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio foram 

solicitados a elaborarem 1 portfólio informativo que representasse uma província japonesa.  

 Saída: Foi escolhida a turma de 7 estudantes do 2º ano do Ensino Médio para 

pensarem sobre o problema e encontrarem uma solução na forma de jogo para que os estudantes 

da escola pudessem aprender sobre as 47 províncias japonesas. A sala foi dividida em dois 

grupos, 1 e 2, de três a quatro alunos cada. Foi solicitado aos dois grupos três pré-requisitos 

para a elaboração dos jogos: (a) A atividade deveria ser pensada para ser um jogo; (b) Os grupos 

deveriam utilizar os 47 portfólios informativos criados previamente; (c) O jogo deveria ser 

representado na forma de um mapa com todas as 47 províncias japonesas.  

 



79 

 

A seguir apresentamos a síntese da prática didática 1 sobre o jogo relacional sobre o 

Japão sob as categorias de lugar e território: 

 

 

Figura 11 – Síntese da prática didática com a problematização do início, a elaboração de 

portfólio no meio e o jogo para desenvolver a aprendizagem no fim 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A Figura 11 mostra o percurso traçado em três fases distintas para elaborar a prática 

didática sob o método de laboratório segundo Lucy Mitchell num processo indutivo de 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes sobre o Japão. A relação da professora com 

os estudantes foi de aprendizagem-ensino-aprendizagem, porque consideramos o conhecimento 

como construtivo nessa relação com base numa situação problema de desconhecimento sobre 

o Japão. 
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2: Estudo do meio como prática indissociável da aprendizagem espacial em 2019 

  

O estudo do meio foi realizado nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2019, no Parque 

Nacional de Itatiaia (PNI10), com 65 alunos de 11 anos de idade dos 6ºs anos do Centro 

Educacional Pioneiro, como mostraremos a seguir: 

 

 

Figura 12 – Estudo do meio como prática indissociável da aprendizagem espacial, Campo da 

pesquisa e Sujeitos da pesquisa 

 

 

Fonte: elaboração nossa. 

 

A Figura 12 mostra que o estudo do meio foi uma prática pedagógica realizada no 

Centro Educacional Pioneiro com 65 estudantes de 11 anos de idade dos 6ºs anos do Ensino 

Fundamental. A escolha do estudo do meio ao PNI como proposta pedagógica foi eleita por 

todos os professores daquele ano escolar, por entenderem que o parque fornece possibilidades 

                                                           
10 Vamos optar pelo uso da sigla PNI para se referir ao Parque Nacional de Itatiaia. 
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de aprendizagem e permite um maior contato com a natureza; no caso, é uma área remanescente 

de Floresta Atlântica e a primeira área do Brasil a se tornar um parque nacional e, portanto, ser 

uma área protegida. 

Dentro do Parque Nacional de Itatiaia há uma divisão para se realizar a visitação onde no 

primeiro dia os estudantes visitam parte baixa do PNI e no segundo dia visitam a parte alta do PNI.  

 

Metodologia: 

As atividades para o estudo do meio foram elaboradas em 10 aulas, divididas em: 4 

aulas prévias; 3 aulas que foram em 3 dias para a viagem e as atividades no Parque Nacional de 

Itatiaia; e 3 aulas para conclusão. A elaboração do questionário prévio teve como norteador as 

perguntas da teoria da aprendizagem espacial que estimulam os mapas cognitivos com base nas 

três perguntas de Downs e Stea (1976): 

 

 

Quadro 1 – Questão básica e natureza dos mapas cognitivos: O que as pessoas precisam saber? 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

 

Questão básica
Natureza dos mapas 

cognitivos

a) informações locacionais

b) informações atribuídas

c) relacionar atributo ao 

objeto

(1) O que as 

pessoas 

precisam 

saber?
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Quadro 2 – Questão básica e natureza dos mapas cognitivos: O que as pessoas sabem? 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Quadro 3 – Questão básica e natureza dos mapas cognitivos: Como as pessoas obtêm 

seu conhecimento? 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

Questão básica
Natureza dos mapas 

cognitivos

d) os mapas cognitivos das 

pessoas são incompletos

e) distorções

f) esquemas

g) argumentos

(2) O que as 

pessoas 

sabem?

h) diferenças individuais em 

relação ao grupo para 

entender os mapas e criar 

seus mapas cognitivos
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A partir das três questões básicas sobre a natureza dos mapas cognitivos, elaboramos 10 

perguntas, de forma online pelo Google Formulário, antes de realizar o estudo do meio no PNI, 

conforme o quadro a seguir: 

 

 

Quadro 4 – Perguntas prévias sobre o estudo do meio de Itatiaia 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

O Quadro 4 mostra as perguntas prévias elaboradas para serem respondidas pelos 

estudantes considerando as três questões básicas e a natureza dos mapas cognitivos. Para o 

estudo do meio durante os três dias no Parque Nacional de Itatiaia foi elaborado um caderno de 

Perguntas prévias

1. Já fui ao Parque Nacional de Itatiaia antes?

2. Pessoas da minha família já foram ao Parque Nacional de 

Itatiaia?

3. O Parque Nacional de Itatiaia está localizado:

4. Utilize o Google Maps e digite o Parque Nacional de 

Itatiaia e coloque como ponto de partida o Centro 

Educacional Pioneiro. Escreva a distância em Km entre esses 

dois lugares e o tempo de viagem estimado.

5. O que você sabe sobre o Parque Nacional de Itatiaia?

6. Caso você tenha assinalado poucas informações ou muitas 

informações, escreva abaixo o que você já sabe.

7. Com quem ou como você aprendeu as informações do 

item anterior.

8. Sobre a sua experiência com caminhada na forma de trilha.

9. Sobre lugares que oferecem desafios de aventura.

10. Escreva sobre a) o que você espera aprender nesse 

estudo do meio. b) como será a trilha até o Morro do Couto
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estudo do meio com perguntas diversas e uma hipótese que propõe aos estudantes comparar a 

parte baixa e a parte alta do PNI: Quanto mais alta a vegetação, a caminhada se torna muito 

mais fácil devido ao sombreamento que as árvores proporcionam, permitindo um conforto 

térmico. Por outro lado, a vegetação do tipo rasteira e arbustiva pode dificultar a caminhada e 

a exposição ao Sol é maior, portanto, tende a tornar a caminhada mais difícil.  

 Desse modo, colocamos no caderno de estudo do meio duas perguntas para serem 

verificadas por eles mesmos, se eles encontrariam a relação entre o tamanho das árvores e a 

exposição ao Sol durante a trilha, sendo que no primeiro dia o estudo foi na parte baixa e no 

segundo dia o estudo foi na parte alta: 

(1) Na caminhada na parte baixa do Parque Nacional de Itatiaia, observe e relate se 

você encontra essa relação entre árvore e exposição ao Sol.  

(2) Na caminhada na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia, observe e relate se 

você encontra essa relação entre árvore e exposição ao Sol. 

Na volta do estudo do meio, os estudantes registraram suas respostas em um outro formulário 

elaborado para essa finalidade. A seguir, apresentamos uma síntese da prática didática 

desenvolvida no PNI conforme a figura abaixo: 
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Figura 13 – Síntese da prática didática do levantamento prévio antes do estudo do meio, o uso 

de um caderno de estudo do meio durante a atividade e a elaboração de um questionário para 

comparar a parte alta e baixa do PNI 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A Figura 13 mostra o percurso traçado para elaborar a prática didática do estudo do meio 

antes, durante e depois do estudo do meio. 

 

 

3: Atividade com mapa digital no contexto da pandemia do coronavírus 

  

As aulas presenciais da educação básica foram suspensas em 2020 e foi necessário 

desenvolver aulas remotas que possibilitaram o desenvolvimento da habilidade digital mútua, 

tanto de professores quanto de estudantes dentro da instituição de ensino. Buscamos, nesta 

atividade, uma maneira de contemplar os conhecimentos básicos de cartografia e, dessa forma, 

optamos pelo uso do mapa digital da cidade de São Paulo, chamado GeoSampa. Como uma 

ferramenta digital de livre acesso pela web, se torna um instrumento potencial para o 
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desenvolvimento da aprendizagem espacial no contexto de ensino remoto, o qual professores e 

estudantes vivenciaram. A figura a seguir apresenta o contexto da prática didática: 

 

 

Figura 14 – Atividade com mapa digital no contexto da pandemia do coronavírus, Campo da 

pesquisa e Sujeitos da pesquisa 

 

 

 

 Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A Figura 14 mostra 54 alunos e alunas dos sextos anos na faixa etária de 11 anos do 

Centro Educacional Pioneiro que foram apresentados ao mapa digital da cidade de São Paulo, 

o GeoSampa, para desenvolverem habilidade cartográfica de manipulação de dados espaciais; 

as atividades foram divididas em dois níveis e realizadas no primeiro trimestre de 2020. Essa 

atividade contempla a unidade temática Formas de representação e pensamento espacial na 

habilidade da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), denominada por EF06GE08, que se 

refere a medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. 

A seguir apresentamos os recursos da prática didática com o mapa digital GeoSampa e 

a lousa digital Jamboard: 
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Quadro 5 – Tipos e descrição dos recursos didáticos e os objetivos das habilidades 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

O Quadro 5 mostra os dois recursos didáticos utilizados durante as aulas: o mapa digital 

de São Paulo, para medir distâncias e calcular área, compreender a sobreposição de informações 

geográficas, buscar informações na forma de ponto, linha e área, e comparar ortofotos de 

diferentes anos; e a lousa digital chamada Jamboard, para compartilhar algumas respostas dos 

estudantes e realizar a verificação remotamente. 

 

Metodologia: 

A sala de aula como um laboratório, como sugere Lucy Mitchell (1991), pode 

proporcionar a gestão do conhecimento objetivo dos estudantes, como sugere Bruner (1996). 

Dessa forma, elaboramos perguntas objetivas utilizando a cartografia digital em dois níveis de 

dificuldade que chamamos de Atividade com GeoSampa nível 1 e nível 2. O GeoSampa é um 

SIG-web, uma geotecnologia denominada também de mapa digital, desenvolvida pela 

Prefeitura de São Paulo para consulta online sobre informações geográficas da cidade de São 

Paulo. Trata-se de uma plataforma que pode ser acessada pela internet. 

 

 

 

 

 

Recurso didático Descrição do tipo de recurso didático Objetivos das habilidades 

Medir e calcular distâncias e área

Compreender a sobreposição das informações geográficas

Buscar informações geográficas com referência a ponto, linha e 

área

Comparar ortofotos de diferentes anos

Lousa digital
Jamboard como ula lousa interativa  que permite o comparilhamento das 

respostas das turmas

Escrever as respostas e compartilhar as respostas das atividade 

com o Geosampa nível 1 e 2

Mapa digital da Cidade de São Paulo - Geosampa  da Prefeitura de São 

Paulo (PMSP)
SIG web
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Quadro 6 – Atividade com o GeoSampa nível 1 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

O Quadro 6 mostra as perguntas elaboradas para serem respondidas individualmente 

pelos estudantes em seus respectivos cadernos e, posteriormente, deveriam ser compartilhadas 

voluntariamente na lousa digital chamada Jamboard, para que a verificação e a correção das 

repostas pudessem ser compartilhadas coletivamente. As perguntas são essencialmente 

locacionais e atribuídas ao espaço vivido dos estudantes e foram pensadas na localização da 

escola no distrito da Saúde na cidade de São Paulo. A categoria lugar já havia sido trabalhada 

com os alunos e fazia muito sentido contextualizar a cartografia digital contemplando o lugar 

onde os estudantes vivem. As atividades desenvolvidas visavam promover o primeiro contato 

com o GeoSampa e posteriormente aumentar o nível de complexidade e de relações espaciais 

de informações geográficas possíveis de serem estabelecidas, conforme o quadro a seguir: 

1
Localize a rua Altino Arantes e calcule a distância usando a régua do 

Geosampa. Utilize o botão “localizar”.

2
Localize a rua Luis Gois e calcula a distância usando a régua do 

Geosampa.

3 Identificar a sua rua e calcular a distância usando a régua do GeoSampa.

4 O Centro Educacional Pioneiro pertence a qual distrito?

5 Calcule a área do Distrito do Centro Educacional Pioneiro.

6
Você mora no mesmo distrito que o Centro Educacional Pioneiro? Diga 

então qual distrito você mora.

7
Qual a coordenada geográfica da estação Hospital São Paulo? Como 

ela está representada? Ponto, Linha ou Área?

8 Qual nome da linha que a estação Hospital São Paulo faz parte?

Perguntas para serem respondidas utilizando a ferramenta do Geosampa - nível 1



89 

 

Quadro 7 – Atividade com o GeoSampa nível 2 

 

 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

 

O Quadro 7 foi elaborado pensando em elevar a complexidade das perguntas com 

informações geográficas locacionais, atribuídas e relacionais envolvendo medições de 

distância, proximidade, coordenadas geográficas e linhas, a partir dos eixos Norte-Sul e Leste-

Oeste da cidade de São Paulo, e comparar ortofotos de diferentes anos. 

As atividades com o GeoSampa nível 1 e nível 2 visavam permitir aos estudantes o 

desenvolvimento de habilidades com informações geográficas digitais sobre os espaços vividos 

com a utilização do mapa digital, o qual requer manuseio e prática. Ao final da sequência 

didática, selecionamos uma amostra de 25 alunos do total dos 54 para responderem uma 

pergunta qualitativa sobre o uso do GeoSampa. 

1
Quantas linhas de metrô existem na cidade de São Paulo. Como elas 

estão divididas?

2 Quantos quilômetros cada linha de metrô tem?

3 Quantos quilômetros no total tem na cidade de São Paulo?

4 Qual a estação de metrô mais perto da sua casa?

5 Calcule em linha reta qual a estação de metrô mais perto da sua casa.

6 Calcule considerando as ruas para percorrer da sua casa até o metrô.

7
Calcule as coordenadas geográficas dos dois extremos da linha 1 azul 

(Norte e Sul)

8
Calcule as coordenadas geográficas dos dois extremos da linha 3 

vermelha (Leste e Oeste)

9
Quando comparamos as linhas de metrô com as linhas de ônibus, qual 

conclusão chegamos?

10
Compare as imagens de 2004 e 2017 de onde você mora, houve alguma 

mudança? Descreva.

Perguntas para serem respondidas utilizando a ferramenta do Geosampa - nível 2
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Quadro 8 – Perguntas qualitativas sobre o uso do GeoSampa 

 

 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

 

O Quadro 8 mostra a pergunta que foi elaborada para ser respondida individualmente 

pelos 25 estudantes que voluntariamente nos ajudaram a dimensionar o potencial uso desse 

recurso didático com o uso de mapas digitais. 

 

 

Figura 15 – Síntese da prática didática, no início com o GeoSampa nível 1, GeoSampa nível 2 

no meio e perguntas qualitativas sobre o uso do GeoSampa no final da atividade 

 

 

Fonte: Elaboração nossa.  

Gostei da experiência

Tive dificuldades mas consegui realizar as atividades

Não gostei da experiência

Como foi a experiência de utilizar o 

GeoSampa nas duas atividades 

propostas nas aulas de Geografia?

Perguntas qualitativas sobre o uso do GeoSampa
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A figura 15 mostra o percurso traçado para elaborar a prática didática do estudo do meio 

antes, durante e depois do estudo do meio. As três práticas didáticas serão apresentadas no 

Capítulo 4 desta tese. 
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2 APRENDIZAGEM 

 

“Enquanto estamos aprendendo, há esperança”.  

Lucy Sprague Mitchell, 1878-1967, educadora americana, 

filósofa e professora de Geografia. 

 
 

 

2.1 ATENÇÃO PARA APRENDER 

 

Os seres humanos enquanto gênero e espécie, segundo Harari (2020), são classificados 

pelos biólogos pelo nome científico Homo sapiens, o qual “Homo” se refere ao gênero homem 

e “sapiens” se refere à espécie sábia. Houve espanto no século XIX quando Charles Darwin 

sugeriu que o Homo sapiens era apenas uma espécie animal, no livro A descendência do 

Homem, em 1871, e até onde se sabe nossa espécie existe há 10.000 anos. Segundo Harari 

(2020, p. 13): “num futuro não muito distante possivelmente teremos de enfrentar humanos não 

sapiens”; e como para saber é preciso aprender, vamos direcionar nossa atenção para os 

fundamentos teóricos que nos explicam as concepções de aprender e da atenção, portanto, a 

importância da atenção para aprender. 

A palavra “aprender”, segundo Houaiss (2021), se originou do latim, sendo o “a” como 

“ad” que significa juntar e o “prender” como “prehendere” que significa algo que se leva para 

junto da memória ou de si. O termo também faz referência a “prae” = à frente e “hendere” = 

hera, uma planta trepadeira que se agarra, se prende às paredes para poder crescer. A palavra 

aprender pode assumir muitos significados: 

 

 Tem relação com adquirir conhecimento de qualquer coisa a partir de 

estudo; 

 Pode ser também instruir-se;  

 Se refere a adquirir habilidade prática;  

 Significa ter melhor compreensão de algo pela intuição, sensibilidade ou 

vivência. 
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Segundo Harari (2020), o ato de aprender é fundamentalmente existencial e experiencial 

de apropriação e ressignificação de saberes que nos identifica ao longo da evolução que nos 

constituiu como Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe que sabe. Isso significa 

dizer que cada ser humano aprende de uma maneira própria, pois não é possível uma mesma 

existência humana ser igual a outra, os seres humanos são por essência ontológica diferentes 

entre si desde o nascimento e a morte. Cada indivíduo desenvolve a sua própria habilidade, de 

acordo com o seu ritmo e seu tempo próprio em relação às intervenções externas do ambiente.  

Para Bruner (2006), nós, seres humanos, somos capazes de aprender e isso é algo 

involuntário, profundamente inerente ao homem e, desse modo, foi possível aos seres humanos 

se reinventarem mesmo com poucas técnicas e conhecimentos para que pudessem sobreviver 

ao longo do tempo. Os aprendizados gerados por uma geração dentro de uma cultura têm a 

função de conservar e transmitir às gerações futuras, mas isso não ocorre de modo espontâneo 

porque aprender não é algo casual, mas depende fundamentalmente do ato de educar segundo 

alguns motivos: 

 

Quase todas as crianças têm o que se pode chamar de motivos “intrínsecos” 

para aprender. Um motivo intrínseco é aquele que não depende de recompensa 

externa à atividade, que impele. A recompensa pertence ao término bem-

sucedido da atividade ou mesmo à realização da atividade em si. A curiosidade 

é quase um protótipo do motivo intrínseco. Nossa atenção é atraída para algo 

que não é muito claro, é indefinido ou é incerto. Nós mantemos nossa atenção 

até que a questão com a qual trabalhamos se torne clara, solucionada ou certa. 

O alcance da compreensão ou meramente a busca por ela é o que satisfaz. 

(BRUNER, 2006, p. 120, realce nosso). 

 

Podemos compreender que a curiosidade é a energia motriz que impulsiona o ato de 

aprender para algo que não se tem certeza até o momento em que se descobre o que antes era 

duvidoso, obscuro e incerto. Temos, então, um grande desafio de exercitar a curiosidade das 

crianças para além da forma passiva e rápida, tradicional, para uma forma ativa e prolongada 

enquanto processo de aprendizagem. Exercitar a curiosidade foi essencial para a sobrevivência 

da nossa espécie ao longo da história. Além disso, as crianças são por natureza muito curiosas 

e com energia capaz de desenvolver a atenção como apresentamos na figura a seguir:   
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Figura 16 – Relação da curiosidade com o desenvolvimento e a energia motriz para a atenção 

das crianças 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Portanto, para aprender precisamos desenvolver por meio de uma energia motriz a 

habilidade de ter atenção a alguma coisa, como veremos a seguir. Para a psicologia cognitiva, 

segundo Kleinman (2015), a atenção é uma forma do indivíduo, de maneira ativa, processar 

informações especificamente presentes em seu ambiente. Os psicólogos englobam as ações das 

crianças na chamada de leis primárias da atenção ligada a tudo aquilo que é vivo e às 

modificações do meio ambiente. Portanto, para Bruner (2006), a incerteza para as crianças é a 

energia mais importante para canalizar a curiosidade e a habilidade de atenção. Para Lefrançois 

(2019), a atenção é um estado de reação do organismo que implica em estreitamento e 

focalização da percepção-seleção e ênfase em relação ao que o organismo responde e, para além 

disso, a atenção pode ser equiparada à memória de curta duração.  

Se voltarmos no tempo, veremos muitas concepções da atenção por diferentes 

filósofos, segundo o Dicionário de Filosofia, de Abbagnano (2007). No século XVII a atenção 

era um ato no qual o espírito tomava possa para si de forma clara e vivida um dos seus possíveis 

objetos. Para o filósofo, físico e matemático francês René Descartes (1596-1650), o espírito 

também toma para si a consideração, porém, de um único objeto durante um período de tempo. 
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Para o inglês John Locke (1632-1704), que estudou filosofia, medicina e ciências naturais e foi 

um importante filósofo do empirismo, a atenção podia ser dividida em duas: a primeira é a 

atenção passiva, na qual o espírito era atraído por certas ideias; e a segunda é a reflexão da 

atenção, na qual o espírito escolhe certas ideias como objetos privilegiados. Locke dizia: 

“Quando tomamos nota das ideias que se nos apresentam por si e elas são, por assim dizer, 

registradas na memória, trata-se da atenção” (LOCKE apud ABBAGNANO, 2007, p. 88).  

Na figura a seguir podemos observar um esquema para sintetizar as principais 

concepções de atenção no século XVII: 

 

 

Figura 17 – Síntese das concepções de atenção da relação do sujeito com o objeto no século 

XVII para René Descartes e John Locke 

 

 

 Fonte: Elaboração nossa.  

 

 

Na transição do século XVII para o XVIII temos a concepção do alemão Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1646-1716), que foi um polímata, ou seja, seus conhecimentos não estavam 

restritos a uma única área, mas se destacou na filosofia e na matemática; ele traz uma abordagem 
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ativa da atenção pela consideração, contemplação, estudo e meditação, dizendo: “Damos 

atenção aos objetos que distinguimos e preferimos aos outros” (LEIBNIZ apud 

ABBAGNANO, 2007, p. 88). Para o filósofo prussiano e pai da geografia moderna, Immanuel 

Kant (1724-1804), a atenção era definida como um “esforço de tornar-se consciente das 

próprias representações” (KANTE apud ABBAGNANO, 2007, p. 88). 

Na figura a seguir podemos observar um esquema para sintetizar as principais 

concepções de atenção no século XVIII: 

 

 

Figura 18 – Síntese das concepções de atenção da relação do sujeito com o objeto no século 

XVIII para Gottfried Wihelm Leibniz e Immanuel Kant   

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A psicologia moderna ou chamada psicologia científica surgiu a partir da metade do 

século XIX na Alemanha e nos Estados Unidos e nos trouxe novas concepções sobre a atenção. 

O filósofo, médico e psicólogo alemão Wilhelm Wundt (1832-1920), segundo Abbagnano 

(2007), nos diz que a atenção se coloca como uma das condições da vida psíquica e, portanto, 
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passa a ser estudada com base no método científico. Ele desenvolve a concepção de que a 

atenção pode ser dividida em dois modos: o primeiro trata a atenção como espontânea, passiva 

e involuntária, em que o objeto se impõe à consciência do sujeito; o segundo modo se refere a 

uma atenção ativa, voluntária e controlada pelo sujeito que escolhe o objeto da sua atenção. O 

filósofo e psicólogo norte-americano William James (1842-1910), segundo Kinouchi (2009), é 

o “pai” da psicologia e o primeiro intelectual a oferecer um curso de psicologia nos Estados 

Unidos; ele nos traz a seguinte compreensão sobre a atenção: 

 

Milhões de itens [...] são apresentados aos meus sentidos e nunca entram 

propriamente na minha consciência. Por quê? Porque não têm interesse para 

mim. Minha experiência é aquilo que eu concordo em prestar atenção [...]. 

Todos sabem o que é a atenção. É a tomada de posse pela mente, de forma 

clara e vívida, de um dentre o que parecem ser vários objetos possíveis 

simultâneos ou linha de pensamento. A focalização, a concentração da 

consciência são sua essência. Esta implica a abstenção de algumas coisas para 

poder lidar eficazmente com outras. (JAMES, 1890 apud FRANCO DE 

LIMA, 2005, p. 114).  

 

William James no traz a singularidade do sujeito em ser capaz de escolher, com base na 

sua própria experiência, o que lhe chama mais a atenção, onde a essência está no foco e na 

concentração da consciência do próprio indivíduo. O uso do termo consciência como essência 

do indivíduo vai se diferenciar do uso do termo espírito que apresentamos anteriormente quando 

explicamos sobre atenção para John Locke e René Descartes na Figura 17. No século XIX, com 

a ciência se desenvolvendo, o termo utilizado para se referenciar ao processo interno da mente 

do sujeito se chama consciência. Na figura a seguir podemos observar um esquema para 

sintetizar as principais concepções de atenção no século XIX: 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Figura 19 – Síntese das concepções de atenção da relação do sujeito com o objeto no século 

XIX para Wilhelm Wundt e William James   

 

 

 Fonte: Elaboração nossa. 

  

 

A atenção para a psicologia contemporânea, assim como para as ciências 

antropológicas, é uma adaptação ativa do ser humano a uma situação, guiada por uma 

orientação seletiva em face dos objetos a serem percebidos. Os seres humanos respondem a um 

complexo de estímulos do ambiente na forma de situações ou problemas que podem ser 

observados por outras pessoas e, portanto, deixa de ser uma capacidade interior para ser uma 

forma de comportamento que é observada por outros para compreender os processos mentais 

internos. A maneira como um indivíduo se comporta fornece pistas para compreender o 

processo interno de como ele pensou. 

Segundo Kleinman (2015), a psicologia cognitiva tem o seu pioneirismo com Ulric 

Neisser (1928-2012) com a publicação em 1967 do livro Cognitive psycology, termo que 

traduzimos como Psicologia cognitiva. Esse ramo da psicologia compreende o período de 1950 

a 1970 e será chamado de Revolução Cognitiva. Kleinman (2015) nos traz quatro tipos de 

atenção segundo esse movimento que procurou entender como uma pessoa adquire, processa e 

armazena informações: 



99 

 

 

(i) Atenção focada: ocorre quando, por exemplo, uma pessoa está realizando 

uma atividade e o celular toca e a pessoa atende e depois ela volta para fazer 

sua atividade de antes. Ela é de curto prazo, pode durar alguns segundos e 

estimular o senso auditivo, tátil e visual; 

(ii) Atenção prolongada: uma pessoa com atenção prolongada pode iniciar a 

lavagem de uma louça e só fazer uma segunda atividade após terminar a 

primeira. Assistir um filme até o fim, por exemplo, é também um tipo de 

atenção prolongada. Adultos e adolescentes podem apresentar dificuldade 

de manter uma atenção prolongada por mais de 20 minutos. 

(iii) Atenção dividida: ocorre quando uma pessoa faz várias atividades ao 

mesmo tempo, porém é uma capacidade limitada e afeta a quantidade de 

informações que são necessárias para processá-la. 

(iv) Atenção seletiva: ocorre quando uma pessoa presta atenção em coisas 

específicas, enquanto filtra outras que atrapalham. Por exemplo, quando 

você está escrevendo no computador e escuta o barulho dos carros 

passando, mas você não se distrai. 

 

Cada indivíduo pode desenvolver um ou mais de um tipo de atenção para aprender e 

isso constitui uma particularidade que envolve o ambiente e também a autoconsciência sobre a 

atenção dada para realizar as atividades, numa relação intrínseca do indivíduo com o ambiente. 

Um aluno mais disperso ou mais focado pode ser analisado de acordo com os quatro tipos de 

atenção (focada, prolongada, dividida e seletiva) e essas são possibilidades reais que podem 

ocorrer num contexto de sala de aula com estudantes e professores. É muito comum escutarmos 

expressões como “o aluno não prestou atenção” e o uso desse termo atenção é fundamental para 

o processo de aprendizagem dos alunos. Devemos considerar também o universo escolar 

sempre com muitas matérias e diferentes professores e, portanto, uma quantidade de 

informações que os estudantes precisam lidar no seu cotidiano escolar. Todas essas 

informações, às quais estamos todos submetidos, passam pela nossa capacidade de dar atenção 

e a questão é compreender como direcionamos nossa atenção a todas essas informações do 

ambiente que cerca a realidade escolar no viver dos indivíduos.  
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Comenius (2011) no livro Didática Magna, publicado em 1649, meados do século XVII, 

nos traz uma reflexão sobre a quantidade de informações disponíveis no ambiente escolar e 

relaciona com a importância da atenção para aprender: 

 

Nas escolas, porém, há uma grande confusão que deriva de se querer abarrotar 

as mentes dos alunos com muitos conhecimentos ao mesmo tempo. [...]. 

Quem não sabe que nas escolas de letras a cada hora muda-se a matéria das 

lições e dos exercícios, durante todo o dia? Pergunto então: o que é isso, senão 

confusão? É como se um sapateiro resolvesse fazer seis ou sete sapatos, 

pegando-os e pondo-os de lado, um após o outro. [...] O grande Scaligero sabia 

bem disso: conta-se que (talvez a conselho do pai) dedicava-se a uma única 

matéria de estudo por vez, e que em dado período dedicava a ela toda sua 

atenção. Assim, uma após a outra, aprendeu catorze línguas e todas as artes e 

ciências de que a mente humana é capaz, de tal modo que em cada uma delas 

parecia muito mais versado do que muitos que conheciam uma só; e quem 

tentou seguir-lhe o exemplo não perdeu tempo. (COMENIUS, 2011, p. 154-

155, realce nosso). 

 

A atenção é fundamental para aprender e muitas disciplinas com lições e exercícios 

durante um período de tempo podem gerar confusão na mente das crianças e, desse modo, 

Comenius sugere dedicar a atenção a uma matéria por vez. Dedicar uma atenção exclusiva a 

uma única matéria pode proporcionar um aprendizado maior, como no exemplo de Scaligero 

que aprendeu uma ciência de cada vez e se apresentava mais versado, ou seja, mais conhecedor 

sobre diversos assuntos em relação a quem sabia uma só. A questão não está na quantidade de 

conhecimento que se pode obter, ele nos deixa claro que a atenção agrega qualidade na 

habilidade para aprender. Comenius baseia suas reflexões na observação da natureza e nos diz 

que a natureza não age de maneira confusa, mas de modo claro no qual o aprender vem de 

dentro para fora, como veremos a seguir: 

 

A natureza não forma antes as unhas do passarinho, ou as penas, ou a pele, 

mas as vísceras; as coisas externas vêm depois, no momento oportuno. [...] A 

planta, alimentada pela chuva do céu e pelos sucos da terra, não os absorve 

através da casca externa, mas alimenta-se através dos poros das partes 

internas. Por isso, o arboricultor costuma regar a raiz, e não os ramos. O 

animal não alimenta os membros externos, mas o estômago, que digerindo o 

alimento, põe-no a circular por todo o corpo. Portanto, se o educador cuidar 

sobretudo da raiz da ciência, ou seja, do intelecto, o vigor passará depois 

facilmente para o tronco, que é a memória: a seguir nascerão as flores e frutos, 

o uso fluente da língua e a prática das coisas. (COMENIUS, 2011, p.155-156, 

2011).  
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Comenius nos mostra que as vísceras vêm primeiro que as penas e as unhas no 

desenvolvimento de um passarinho. Assim como a chuva, um fenômeno do ambiente externo, 

rega primeiro as raízes para depois as árvores poderem crescer. A energia que os animais 

precisam para sobreviver vem da deglutição do alimento no estômago, ou seja, a energia vem 

de dentro do ser para depois ser manifestado nas ações externas. Para a educação, o equivalente 

à raiz do aluno é o intelecto11, que o educador precisa atingir para facilmente subir pelo tronco 

representado pela memória, e então o aluno poder ter habilidade para diversas práticas como, 

por exemplo, aprender uma língua. O intelecto é próprio dos indivíduos e somente o próprio 

ser humano é capaz de entender e dar um sentido ao objeto que aprende, e isso passa pela 

própria experiência. Quando, por exemplo, um professor de violão numa aula para cinco alunos 

fica apenas mostrando como ele toca bem e não faz os alunos praticarem, não desenvolve o 

intelecto musical dos alunos. Nós, educadores, precisamos trabalhar a habilidade de chegar nos 

intelectos dos estudantes e fazer com que essa raiz cresça. Comenius talvez ficaria surpreso em 

saber que continuamos com o mesmo problema de excesso de informações disponíveis e que o 

nível de atenção dividida dos indivíduos, ou seja, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é alto e 

característico da nossa sociedade contemporânea. Talvez estejamos com dificuldades de atingir 

os intelectos dos estudantes devido a muitos estímulos eletrônicos que tiram a atenção deles, 

entendemos as conquistas evolutivas tecnológicas, mas não podemos fechar os olhos ou fingir 

que esse problema não impacta na capacidade de aprender. 

Para Noam Chomsky, as crianças têm capacidade inata para aprender uma língua no 

contexto em que vivem e há uma estrutura universal básica para todas as línguas, segundo 

Rooney (2016). Desse modo, aprender uma língua é uma questão de preencher uma estrutura 

mental existente. Portanto, a linguagem é uma condição existencial própria dos seres humanos, 

ou seja, somos todos capazes de expressá-la, mas o falar uma língua é uma habilidade que vai 

ser aprendida quando estiverem inseridos em determinado contexto cultural para possibilitar a 

comunicação entre os indivíduos, como explica Hannah Arendt: 

 

A criança deve aprender falando, isto é, fazendo, e não pelo estudo da 

gramática e da sintaxe; em outras palavras, deve aprender uma língua 

estranhada da mesma maneira como, quando criancinha, aprendeu sua própria 

                                                           
11 Intelecto, segundo Houaiss (2021) é ação de compreender, podendo ser o entendimento, a inteligência ou a 

mente. No sentido filosófico, é a faculdade ou atividade pensante inerente à condição humana, ou seja, só existe 

em relação ao sujeito como capaz de conferir sentido, limites, ordem e medida ao universo e aos seus múltiplos 

seres. No aristotelismo e na escolástica é a faculdade de intuir os princípios das demonstrações e os fins últimos 

da ação humana, inapreensíveis pelo conhecimento discursivo. 
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língua: como que ao brincar e na continuidade ininterrupta da mera existência. 

(ARENDT, 2016, p. 232-233). 

 

Depois da fala, o passo evolutivo posterior é a escrita, uma tecnologia sofisticada que a 

humanidade criou, própria e exclusiva dos seres humanos, e depois dela vem a leitura. Ler é 

uma habilidade que depende de uma atenção do indivíduo e as palavras e frases escritas 

desenvolvem o nosso intelecto na formação do pensamento. A neurocientista Maryane Wolf 

(2019) mostra uma preocupação sobre a atenção da nossa habilidade leitora na atualidade: 

    

Basta olhar para si próprio. Provavelmente, você já percebeu como a 

qualidade da atenção mudou à medida que lê mais e mais em telas e recursos 

digitais. Provavelmente, você sentiu uma sensação aflitiva de alguma coisa 

sutil estar faltando ao tentar mergulhar num livro de que já gostou. [...]. As 

crianças têm ainda mais dificuldade, porque sua atenção é continuamente 

distraída e inundada por estímulos que não chegarão nunca a consolidar-se 

em seus repositórios de conhecimento. Isso significa que o próprio 

fundamento de sua capacidade para derivar analogias e inferências 

durante a leitura será cada vez menos desenvolvido. Os jovens cérebros 

leitores estão mudando sem que a maioria das pessoas se incomode, muito 

embora mais e mais dos nossos jovens leiam apenas aquilo que lhes é exigido, 

e muitas vezes nem mesmo isso: “MC; NL.” (muito comprido; não li). 

(WOLF, 2019, p. 10, realce nosso).  

 

 Vivemos num mundo com conquistas tecnológicas significativas que interferem no 

nosso processo de atenção e isso envolve diretamente a nossa capacidade de fazer escolhas das 

informações disponíveis ao nosso redor. A nossa capacidade de atenção está mudando e a 

coexistência humana, em média, de três gerações (criança, pai e mãe, avó e avô) implica em se 

adaptar conscientemente às transformações do mundo numa velocidade vertiginosa. 

A velocidade na circulação das informações não é compatível com a nossa capacidade 

de direcionar atenção a todas elas simultaneamente e precisamos ter em mente ou ter 

consciência sobre as escolhas das informações a serem feitas. Os indivíduos podem escolher 

ativamente quais informações serão o foco da atenção ou as próprias informações podem 

passivamente influenciar a atenção dos indivíduos, como já nos apresentou Wilhelm Wundt e 

Willian James no século XIX. 

Várias informações circulando insistentemente ou até mesmo intencionalmente nos 

meios de comunicação nos faz ter a mesma dúvida de Comenius no século XVII: o que é isso, 

senão confusão? (COMENIUS, 2011, p. 154). Um mundo de informações não torna mais fácil 
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a habilidade de aprender, porque será necessário direcionar a atenção para o que se quer 

aprender ou o que nem se imagina poder aprender vai influenciar a nossa atenção. Ter 

consciência da própria atenção para aprender é fundamental para desenvolver a habilidade de 

aprender em todo e qualquer processo educacional ou mesmo na vida prática. 

O termo consciência aparece em vários momentos desta tese e entendemos que é preciso 

fazer uma opção conceitual sobre o que queremos expressar quando a utilizamos. Optamos pela 

concepção de consciência do filósofo e psicólogo norte-americano William James segundo 

Rooney (2016) por algumas razões que chamaram nossa atenção: 

  

 Ter sido pioneiro na criação do curso de Psicologia nos Estados Unidos; 

 Ter superado sua depressão buscando uma teoria filosófica que fizesse 

sentido para sua vida; 

 Ter passado oito meses na Amazônia numa expedição científica com o 

naturalista e geólogo suiço Louis Agassiz em 1865; 

 Ter expressado sua habilidade com desenhos para retratar aspectos da 

cultura na Amazônia; 

 Ter sido professor da educadora Lucy Sprague Mitchell em Harvard na 

época em que ela estudou filosofia, e que será apresentada no Capítulo 4. 

 

William James usa a metáfora da natureza para explicar a consciência, como podemos 

ver a seguir: 

 

A consciência não é um sentido ou uma percepção fragmentada. Palavras 

como “conexão” ou “vagão” não descrevem com precisão no momento em 

que surge pela primeira vez. Não é um encadeamento e sim um fluxo. Um rio 

e um riacho são metáforas adequadas para descrevê-la. Seria então fluxo de 

pensamentos, de consciência ou de vida subjetiva. (JAMES apud ROONEY, 

2016, p. 66). 

 

A metáfora para explicar a consciência faz muito sentido quando pensamos os seres 

humanos como um fluxo de um rio primário que tem na sua nascente o início do seu 

desenvolvimento, que flui com o passar do tempo para outros rios secundários, terciários até 
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chegar ao rio principal de uma sub-bacia que, por sua vez, vai fluir para uma bacia hidrográfica 

maior até chegar à imensidão do mar.  

Se a consciência é o fluxo natural dos seres humanos como um rio, precisamos protegê-

la da poluição que a contamina com excesso de informações falsas e mentirosas que geram 

desinformação na comunicação de conquistas científicas que visam melhorar a vida dos seres 

humanos, como, por exemplo, as vacinas. A contaminação da consciência talvez seja o excesso 

de informações duvidosas sem fundamento científico, sem preocupação com o bem-estar 

coletivo, que jorram nas nossas consciências humanas de modo intencional, poluindo a 

existência da nossa espécie que é consequência de uma evolução. Se num futuro não muito 

distante teremos que enfrentar seres humanos não sapiens, como diz Yuval Harari, isso chama 

nossa atenção para a sociedade da atualidade, do aqui e agora, com muito o que aprender. A 

atenção nos chama a atenção para a nossa sociedade contemporânea para que possamos refletir 

e pensar no impacto de tanta tecnologia disponível na capacidade de aprender. As informações 

que circulam hoje na palma da mão, através de um celular, chegam de maneira rápida e não 

aprendemos na mesma velocidade da tecnologia, vamos selecionar as informações que 

superficialmente nos chama mais a atenção. Quanto mais superficial e rápida forem as 

informações, maior a possibilidade de contaminação de informações falsas e muitas vezes 

duvidosas, porque não temos tempo, somos ocupados demais para dar atenção à nossa própria 

aprendizagem que é lenta, individual e processual. 

Trazendo a psicanálise de Sigmund Freud (1856-1939), segundo Voltolini (2011), a 

aprendizagem não se dá pelo par ensino-aprendizagem segundo costuma se postular no campo 

pedagógico para o aprender e a aprendizagem, como veremos a seguir: 

 

O processo de aprendizagem implica a-prender, ou apreender, como se diz 

com frequência, mas nem sempre compreendendo o que se quer dizer com 

isso. Apreender indica muito mais uma operação ativa, de ir lá e pegar algo 

do outro, do que receber passivamente algo do outro que me ensina. Não há 

dúvidas de que há ensino, ação deliberada de alguém que visa pôr em-signos 

alguma coisa, mas o que se aprende não está condicionado estritamente por 

isso. (VOLTOLINI, 2011, p. 33). 

 

Podemos concluir que o ato de aprender é uma ação ativa e depende da capacidade 

individual de dar atenção ao que vai aprender. Trazendo o exemplo do professor de violão que 

ensinava mostrando apenas suas incríveis habilidades, ele talvez não se desse conta da 
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necessidade de ter que extrair dos alunos as habilidades através da prática e olhar atento 

observando mais os alunos do que preocupado em mostrar o quanto sabia tocar violão. O 

professor realmente estava ensinando, mas desenvolveu muito pouco a habilidade de tocar 

violão nos alunos. Pode ser que esse exemplo seja recorrente na vida cotidiana escolar e na 

formação universitária porque talvez esse modelo binário de relação de ensino e aprendizagem 

como via de mão única não esteja mais funcionando. 

 Acreditamos que é preciso ter consciência de que as mudanças que vivemos são 

aceleradas pela tecnologia e se referir ao uso indiscriminado do termo “ensino-aprendizagem” 

sem uma reflexão crítica, deixa a aprendizagem no nível da suposição. A suposição seria, por 

exemplo, uma pessoa ensinar um determinado assunto e dizer: “eu ensinei”, e ainda concluir: 

“se o aluno não aprendeu, paciência”. Esse tipo de pensamento não é mais aceitável num mundo 

que está sendo tomado por destruidores da natureza, negacionistas e discursos de ódio, com 

precedentes na História mundial e do Brasil. 

Acreditamos numa relação tripla e infinita das relações de aprendizagem-ensino-

aprendizagem, como mostraremos na figura a seguir: 

 

 

Figura 20 – Relação infinita da Aprendizagem-Ensino-Aprendizagem de professores com 

estudantes e alunos 

 

 

Fonte: Elaboração nossa.  
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A Figura 19 mostra uma via das relações de aprendizagem do professor como capaz de 

ensinar para que desenvolva aprendizagem nos estudantes12 e alunos13. A via de mão dupla é 

porque os estudantes e alunos também ensinam os professores e são capazes de fazer os 

professores aprenderem com eles. Portanto, a relação que propomos enquanto prática 

consciente da ação docente é pensar a educação como uma relação infinita14 de aprendizagem-

ensino-aprendizagem. Entendemos também que nesse processo tanto os professores quanto os 

estudantes e alunos precisam estar conscientes da sua atenção para aprenderem, pois sem 

destinar uma atenção adequada ao objeto de estudo, a relação aprendizagem-ensino-

aprendizagem pode ser prejudicada. 

Seguiremos, a partir de agora, para as teorias que foram elaboradas para explicar 

diferentes processos de aprendizagem.  

 

 

2.2 PROCESSO DE APRENDIZAGEM: ALGUMAS ABORDAGENS TEÓRICAS 

 

A aprendizagem é um processo para tentar explicar um tipo de resposta que um conjunto 

de indivíduos dá ao ambiente em que vivem e, segundo Illeris (2013), não existe uma definição 

única para a aprendizagem. A complexidade das teorias da aprendizagem se deve a diferentes 

momentos históricos, sociais e econômicos em que a sociedade viveu, vive ou poderá viver. 

Compreender como ocorre a aquisição de conhecimentos e habilidades pode ajudar a nós, 

educadores, no exercício de reflexão de possíveis ajustes e inclusive mudanças das nossas 

práticas docentes. A aprendizagem enquanto processo não se refere apenas ao que o professor 

desenvolve na sala de aula na educação básica, mas se refere também ao processo que nós 

professores tivemos em nossa formação na universidade. De alguma maneira todos nós 

aprendemos alguma coisa ou algumas muitas coisas e todos, em geral, somos capazes de 

                                                           
12 Estudante, segundo Houaiss (2021), é quem frequenta regularmente curso (de Ensino Fundamental ou Médio, 

Universitário etc.) em alguma instituição ou qualquer outro curso livre, no qual se pode adquirir alguma 

habilidade e/ou conhecimento. 

13 Aluno, segundo Houaiss (2021), é aquele que foi criado e educado por alguém; aquele que teve ou tem alguém 

por mestre ou preceptor; educando. É também o indivíduo que recebe instrução ou educação em 

estabelecimento de ensino ou não; discípulo, estudante, escolar. Pode ser também uma pessoa de parco saber 

em determinada matéria, ciência ou arte e que precisa de orientação e ensino; aprendiz. 

14 Infinito, segundo Houaiss (2021), se refere ao que não tem limites, imenso, eterno, inumerável e indeterminado. 
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resgatar pela memória um momento importante de algum aprendizado inédito ocorrido na 

escola ou ao longo da vida. Durante toda a nossa existência, passaremos por algum ou por vários 

processos de aprendizagem, porque, de algum modo, vamos realizar alguma atividade que vai 

exigir algum tipo de habilidade vinda de algum conhecimento e de alguma capacidade humana 

desenvolvida historicamente. 

Para Platão, quando a alma faz associação das coisas entre si e após ter captado uma 

primeira coisa e depois uma segunda coisa vinculando-a à primeira, chama-se aprendizagem 

sob a teoria da anamnese ou reminiscência. Essa teoria consiste no esforço progressivo pelo 

qual a consciência individual remonta, da experiência sensível (o que vemos e sentimos), para 

o mundo das ideias (o que pensamos): 

 

Sendo toda a natureza congênita e tendo a alma aprendido tudo, 

nada impede que quem se lembre de uma só coisa – que é o que 

se chama aprender – encontre em si mesmo todo o resto, se tiver 

constância e não desistir da procura, porque procurar e aprender 

nada mais são do que reminiscência. (PLATÃO apud 

ABBAGNANO, 2007, p. 75). 

 

A reminiscência se refere a uma imagem que vem do passado e se conserva na memória, 

podendo ser vaga ou incompleta. A palavra anamnese é de origem grega, anamnésis, e significa 

ato de trazer algo à memória. Muitos de nós, se já fez uma consulta a um médico, provavelmente 

teve uma ficha de anamnese a ser preenchida pelo médico para registrar informações de 

sintomas relatados, o que exige um esforço da memória do paciente para que o médico possa 

analisar todos os sintomas e indicar o tratamento mais adequado ao paciente. O médico, com o 

conhecimento científico sobre as doenças, tem condições de analisar a partir do conjunto das 

informações e direcionar o paciente para procedimentos que possam melhorar sua saúde. 

O uso do termo “constância e não desistir da procura” nos leva a deduzir algo como um 

esforço, uma demanda de energia, propriamente dita, e, portanto, não parece ser um processo 

simples. Para Platão, os seres humanos trazem consigo um tipo de inatismo e apriorismo antes 

de viver a experiência neste mundo sensível tridimensional que enxergamos com largura, altura 

e profundidade. 

Fazendo um salto para o século XIX, um fato importante para o avanço das teorias da 

aprendizagem para os estudos da psicologia vai ocorrer em 1859, com a publicação do livro A 

origem das espécies, de Charles Darwin. Essa obra foi propulsora para muitas pesquisas na 
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psicologia moderna ou científica, principalmente após Darwin ter sugerido que os seres 

humanos eram apenas uma outra espécie animal. Segundo Rooney (2016), a teoria da evolução 

vai mudar a concepção do lugar da humanidade no mundo e a relação da ciência ao 

conhecimento, como nos explica a seguir: 

 

A teoria de Darwin da evolução do ser humano, por meio da seleção natural a 

partir de um ancestral comum, eliminou a diferença nítida entre os seres 

humanos e os animais: agora eram apenas características que os distinguiam, 

uma ideia inquietante para muitas pessoas. Mas se homens e animais não eram 

tão diferentes, talvez fosse interessante estudar o sistema cognitivo e o 

desenvolvimento dos animais. Esse tema constituiu objeto de estudo da 

psicologia comparada, um campo da psicologia que estuda as diferenças de 

comportamento entre os diversos seres vivos. Além disso, as experiências com 

animais abriram caminho para a exploração da mente do ser humano. 

(ROONEY, p. 41, 2016). 

 

A influência da obra de Darwin na psicologia moderna ou científica vai surgir vinte anos 

depois, em 1879, segundo Keinman (2015), quando o primeiro laboratório de psicologia foi 

criado pelo médico e psicólogo alemão Wilhelm Wundt, para o qual a aprendizagem nesse 

período tinha a seguinte definição: 

  

Aquisição de uma técnica qualquer, simbólica, emotiva ou de comportamento, 

ou seja, mudança nas respostas de um organismo ao ambiente, que melhore 

tais respostas com vistas à conservação e ao desenvolvimento do próprio 

organismo. (ABBAGNANO, 2007, p. 75). 

 

Para a psicologia moderna ou científica, então, o simbolismo, a emoção e o 

comportamento são resultados de respostas dadas às circunstâncias existentes no ambiente 

capaz de influenciar o desenvolvimento da aprendizagem. Segundo Rooney (2016), Wilhelm 

Wundt traz o seguinte experimento: três amigos foram a um café e sentiram o cheiro de 

croissant, nas férias em Paris. O cheiro do croissant pode significar para uma pessoa, que 

naquele momento recebeu uma notícia ruim, uma memória triste e negativa. Para uma segunda 

pessoa, o cheiro pode significar momentos agradáveis, e para uma terceira pessoa, pode ser 

apenas um cheiro como outro qualquer. O sentir o cheiro, ou seja, a sensação olfativa é uma 

capacidade comum aos três, mas os sentimentos produzidos por cada um dos amigos não são. 
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Segundo Lefrançois (2019), com a psicologia científica surgem teóricos que vão estudar 

o comportamento dos animais e tentar associar essas observações para os seres humanos, no 

final do século XIX. A teoria da tentativa e erro foi desenvolvida pelo psicólogo norte-

americano Edward Lee Thorndike (1874-1949), que se destacou por mostrar, pela 

experimentação, que os gatos aprendem por um processo gradual de tentativa e erro, o qual 

num determinado momento o gato conseguiria gravar a resposta correta. Ele vai generalizar 

esses achados para demonstrar que os seres humanos também aprendem por tentativa e erro, 

utilizando a recompensa para o acerto e a punição para o erro. Edward Thorndike vai criar entre 

1913 e 1914 três volumes de psicologia educacional e transformar o estudo do desenvolvimento 

infantil em ciência objetiva. A aplicação de muitos exercícios repetitivos na aprendizagem era 

muito comum nos anos de 1930 e 1940 nos Estados Unidos. No Brasil, na tese de Rabelo 

(2016), encontramos as influências de Thorndike na formação matemática do professor 

primário entre as décadas de 20 e 60. 

Selecionamos a seguir algumas frases de “efeito”, disponíveis na internet, sobre a ideia 

de repetição para a aprendizagem: 

 

 

Figura 21 – Frases sobre a ideia de repetição, dentre elas de Charles Darwin e Che Guevara 

 

 

Fonte: Elaboração nossa.  
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Podemos observar na Figura 21 o uso do termo repetição para se chegar à perfeição em 

quatro frases, na ideia da repetição ser mãe, ser o próprio fazer, ser uma noção de máximo e ser 

uma prática. Nas frases de Darwin e Che Guevara aparece a noção de repetição associada a 

erros que não podem ser mais cometidos. Se uma sociedade anseia por repetir erros do passado, 

vemos que ainda temos muito o que aprender para acertar, não no sentido de perfeição, mas sim 

no desenvolver o respeito aos outros.  

Portanto, a teoria da aprendizagem por tentativa e erro vai influenciar na educação 

escolar nos Estados Unidos e no Brasil. Porém, muito tempo depois, o próprio Thorndike vai 

revisar sua teoria e dizer que não recomenda mais a simples repetição e a prática como 

procedimentos educacionais. Vai surgir dele o termo aprendizagem ideacional como uma forma 

superior de aprendizagem, com base em análise, abstração e significação. Segundo Lefrançois 

(2019), Thorndike não se considerava behaviorista, mas sim um conexionista e o termo conexão 

posteriormente será relacionado pelos neurocientistas como conexões neuronais. 

Uma teoria da aprendizagem de fundamental importância para a educação é conhecida 

como Teoria do Cognitivismo, que busca entender como o intelecto é capaz de solucionar 

problemas, processar informações, pensar e imaginar nos processos mentais superiores dos 

seres humanos. O termo intelecto, segundo Abbagnano (2007), se refere à atividade pensante 

inerente à condição humana que permite a capacidade de sentir, colocar limites, estabelecer 

ordem e medida ao universo e a seus seres. O intelecto está relacionado à inteligência com o 

desenvolvimento do entendimento dos seres humanos sobre o mundo. A seguir apresentamos 

um panorama geral com as características da Teoria do Cognitivismo: 
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Quadro 9 – Principais características da Teoria do Cognitivismo 

 

 

Fonte: Adaptado de Lefrançois (2016). 

 

 

Dentro da teoria do cognitivismo existem três teóricos que vão influenciar a 

aprendizagem e serão referências na educação como teóricos construtivistas: Vygotsky, Piaget 

e Bruner. 

Lev Vygotsky (1896-1934) teve uma vida curta, morreu aos 38 anos, porém sua vida 

foi intensa; estudou, por insistência dos pais, medicina, mas logo desistiu para estudar direito, 

história e filosofia. Até os 28 anos de idade, Vygotsky não tinha se interessado por psicologia, 

porém, dez anos seguintes, foi pioneiro nas pesquisas sobre o desenvolvimento psicológico e 

sobre a educação. Seu livro mais conhecido, Pensamento e Linguagem, só será publicado dois 

anos após sua morte, mas mesmo assim suas ideias tiveram força na então chamada União 

Soviética. Segundo Toulmin (1978 apud LEFRANÇOIS, 2016), Lev Vygotsky era como o 

“Mozart” da psicologia, como um gênio da infância. A teoria da aprendizagem de Vygotsky 

buscou compreender a construção de significados pelo pensamento através da linguagem e por 

isso se agrupa ao construtivismo. 

Processos mentais superiores :

> pensamento

> imaginação

> solução de problemas

Humanos

Alguns animais não humanos

Objetivos principal
Fazer inferências úteis sobre os processos mentais que 

influenciam e determinam o comportamento

Amplitude
Não busca explicar o todo, mas sim explicar processos e 

comportamentos mais específicos

Psicólogos da Gestalt (Kurt Koffka, Wolfgang Köhler e 

Max Werteimer)

*Lev Vygotsky (1896-1934) - bielorusso

* Jean William Fritz Piaget (1896-1980) - suiço

* Jerome Seymour Bruner (1915-2016) -norte-americano

* teóricos construtivistas

Teoria do Cognitivismo

Conceito principal

Metáfora prinicpal

Sujeitos da pesquisa

Teóricos 

Metáfora de processamento de informação
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Jean Piaget (1896-1980), já com 11 anos de idade, vai elaborar seu primeiro artigo 

descritivo sobre um pardal parcialmente albino que ele encontrou onde morava, na Suíça, o que 

vai fazê-lo seguir para a biologia até seu doutoramento, obtido aos 22 anos de idade. Depois do 

Doutorado, Piaget passa a percorrer diversos laboratórios até ser orientado por Théodore Simon, 

no laboratório Alfred Binet, e ter contato com a psicometria, onde surgiu o primeiro teste para 

medir a inteligência das crianças (QI) e onde aflorou seu interesse pelos processos de 

desenvolvimento das crianças. Nesse período, Piaget vai ter três filhos com Valentine Châtenay 

e vai estudar o desenvolvimento de cada um dos seus filhos. Piaget desenvolve sua teoria sobre 

a representação mental para entender os processos pelos quais as crianças alcançam 

compreensão progressivamente mais avançada do seu ambiente e de si próprias.  

O psicólogo norte-americano Jerome Bruner (1915-2016) foi representante de um 

movimento nos Estados Unidos na década de 50 chamado Revolução Cognitiva, após um longo 

período de pesquisas ligadas ao behaviorismo. Quando jovem, Bruner teve que mudar muitas 

vezes de escola por conta do trabalho da mãe e isso não permitiu que ele criasse vínculos com 

colegas e professores. Bruner se torna bacharel em Psicologia em 1937, na Universidade de 

Duke, e em 1941 termina o doutorado em Psicologia na Universidade de Harvard e se torna 

professor desta última em 1945. Na década de 60, ele criou o primeiro Centro de Estudos 

Cognitivos na Universidade de Harvard, junto com George Millher. Um dos focos de pesquisa 

de Bruner se referia ao interesse em como as crianças aprendem.   

Em 1985, Jerome Bruner vai escrever um artigo intitulado Models of the learner, que 

traduzimos como “Modelos do aprendiz”, sistematizando cinco modelos capazes de explicar a 

aprendizagem nos jovens aprendizes:  

 

 Tábua rasa 

 Gerador de hipótese 

 Nativismo 

 Construtivismo 

 Do novato ao especialista 

 

Os cinco modelos com suas respectivas características e representantes teóricos 

aparecem sintetizados conforme a tabela a seguir: 

 



113 

 

Quadro 10 – Síntese dos cinco modelos de aprendiz com as respectivas características e 

representantes teóricos 

 

 Fonte: Adaptado de Bruner (1985). 

 

 

A tabela mostra uma síntese pensada por Jerome Bruner para contextualizar a história 

da aprendizagem do ponto de vista da psicologia, onde não há vencedores e nenhum dos 

modelos pode ser considerado o melhor ou mais correto. As tentativas de pesquisadores na área 

de aprendizagem em caracterizar os aprendizes no mundo real acabam lidando com uma 

enorme possibilidade de habilidades e diversas adaptações deverão ser feitas. Os seres 

humanos, por mais classificações que se coloque para entendê-los, serão sempre objeto de 

infinita aprendizagem dos pesquisadores, sejam estes psicólogos ou neurocientistas, e para além 

Modelo Características
Representantes 

teóricos

(1) O ser humano nasce sem nenhum conhecimento ou 

pensamento;

(2) Todos os seres humanos são iguais ao nascer;

(3) Metáfora da "lousa em branco" ou "jarra vazia";

(4) Regras do condicionamento operante clássico;

(5) Os aprendizes humanos não são tão passivos;

(6) Os aprendizes tem intencionalidade;

(7) Os aprendizes escolhem as experiências;

(8) Os aprendizes são capazes de elaborar hipóteses

(9) O aprendiz humano possui mente com capacidades e 

limitações previamente estabelecidas;

(10) A mente já está modelada por tendências importantes 

antes de quaquer aprendizagem ocorrer;

(11) Tendência de se perceber o todo e não as partes;

(12) Bruner e Chomsky vão trazer abordagens nativistas 

também;

(13) O mundo não pode ser encontrado ou descoberto, 

mas sim construído;

(14) O aprendiz é cosntrutor do conhecimento;

(15) As interações são os meios pelas quais as crianças  

descobrem como dar significado à experiências;

(16) O aprendiz é impulsionado pela necessidade de 

saber, organizar, compreender e construir significados;

(17) Menor preocupação com a teoria;

(18) Maior  preocupação em tornar os novatos em 

especialistas

(19) Parte do específico para o geral; 

(20) Uso de modelos simbólicos de computadores para 

simular  aspectos da aprendizagem;

Construtivismo
Vygotsky, Piaget e 

Bruner

Modelo do Novato a 

especialista

Modelos de 

processamento de 

informações; 

conexionismo (modelos 

de redes neurais)

Tabula rasa
Watson, Guthrie, Pavlov, 

Skinner, Thorndike

Tolman e HullGerador de hipóteses

Etologistas, 

sociobiólogos, psicólogos 

geltatistas

Nativismo
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disso, nós, educadores, precisamos compreender os diferentes modelos para refletir numa 

abordagem da prática que leve em consideração todas as potencialidades dos estudantes.  

A seguir mostramos uma síntese do caminho percorrido pelo aprender, pela atenção e 

pela aprendizagem: 

 

 

Figura 22 – Síntese e relação do aprender como ato, a atenção como adaptação consciente e 

ativa e a aprendizagem como processo 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Entendemos que traçar uma rota pelo ato de aprender, pela capacidade de atenção e 

pelas teorias da aprendizagem possa dimensionar a complexidade e a inter-relação desses três 

termos. Eles são próprios da capacidade humana de aprender sob uma ou mais teorias de 

aprendizagem, passando pela capacidade de atenção dos seres humanos ao seu mundo.  

Os seres humanos vivem em um mundo cercado pela sua experiência e os modos de 

vida numa relação construtiva de aprendizado com este mundo. A experiência é fundamental 
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para o processo de aprender, dedicar atenção e desenvolver a aprendizagem. Na Apresentação, 

falamos da influência de John Dewey em Anísio Teixeira como representante do movimento 

da Escola Nova na década de 30 no Brasil. Um ponto em questão que quebrava o paradigma 

anterior da relação de ensino e aprendizagem como via de mão única era colocar a experiência 

do indivíduo como um modus faciendi no processo de aprendizagem como modus operandi. 

Em outras palavras, um indivíduo não aprende sem a experiência própria e os modelos de 

aprendizagem ativa visam exatamente quebrar a via de mão única e entender na prática, na 

relação entre professores e estudantes, como um fluxo consciente de estudantes que devem estar 

no centro do processo de aprendizagem. Segundo Dewey (1929), não existe um método 

empírico universal para explicar o nosso mundo, é por isso que a experiência é importante 

enquanto particularidade de eventos que podem ser observados e que são específicos a cada 

lugar.  

Os fundamentos teóricos de John Dewey influenciaram e ainda influenciam muitos 

educadores como, por exemplo, a educadora Lucy Mitchell na década de 30, que 

apresentaremos no Capítulo 3, e o professor David Kolb que na década de 80 criou um modelo 

com base na experiência para identificar os estilos de aprendizagem dos indivíduos, como 

apresentaremos a seguir.  

A aprendizagem que tem como base a experiência de indivíduos considera que cada um 

de nós apresenta um estilo próprio de aprender. O professor de psicologia e filosofia, segundo 

Kleinman (2015) e Kolb (2015), em 1984 desenvolveu um modelo de estilos de aprendizagem 

que tem a forma da orientação da Rosa dos Ventos – Norte, Sul, Leste e Oeste, como veremos 

a seguir: 
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Figura 23 – Eixos de intersecção de estilos de aprendizagem 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kleinman (2015). 

 

 

A Figura 23 mostra quatro capacidades nos quatro pontos cardeais, pois as pessoas são 

distintas e preferem estilos de aprendizagem diferentes devido a muitos fatores. Dentre os 

principais fatores que influenciam os estilos de aprendizagem temos as experiências 

educacionais, a estrutura cognitiva do indivíduo e o seu ambiente social. Em cada eixo são 

apresentadas duas habilidades opostas, como sentir e pensar, como próprios do contínuo de 

percepção no eixo N-S; e o observar e fazer, como próprios do contínuo de processamento no 

eixo W-E. O eixo N-S se refere a como cada indivíduo responde emocionalmente à atividade. 

O eixo W-E se refere a como cada pessoa enfrenta determinada atividade. A partir das quatro 

capacidades nos pontos cardeais da Rosa dos Ventos, Kolb (2015) estabeleceu quatro estilos de 

aprendizagem nos pontos colaterais, conforme a figura a seguir: 
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Figura 24 – Quatro estilos de aprendizagem de Kolb (2015) 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kleinman (2015). 

 

 

A Figura 24 mostra os quatro estilos de aprendizagem criados por David Kolb, segundo 

Kleinman (2015) e Kolb (2015), como resultante colateral NW, NE, SW e SE das capacidades 

cardiais N, S, W e E.  

O estilo de aprendizagem NW é chamado de Adaptador pela junção do fazer e do sentir, 

no qual o indivíduo usa mais a intuição do que a lógica, portanto é instintivo. Quando um 

indivíduo tem um estilo de aprendizagem adaptador, ele depende dos outros para obter 

informações e, então, analisar por si mesmo essas informações. Os indivíduos neste perfil 

gostam de seguir planos e são atraídos por novas situações e desafios.  

O estilo de aprendizagem NE é chamado de Divergente pela junção do sentir e do 

observar, no qual o indivíduo resolve problemas reunindo informações e utilizando a 

imaginação. Os indivíduos neste estilo são capazes de olhar para as situações sob diferentes 

pontos de vista e têm habilidade quando são colocados em situações que necessitam gerar 

ideias. Estes indivíduos tendem a ser sensíveis, emocionais e mais artísticos e gostam de 

trabalhar em grupo, gostam de receber feedback e aprendem com os outros com uma mente 

aberta. 
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O estilo de aprendizagem SW é chamado de Convergente pela junção do fazer e do 

pensar, no qual o indivíduo é tecnicamente orientado e prefere resolver os problemas de 

questões práticas aos de questões interpessoais. São hábeis para resolver problemas práticos e 

tomar decisão encontrando respostas para as questões. Estes indivíduos gostam de 

experimentar, simular e trabalhar com aplicações do mundo real. 

O estilo de aprendizagem SE é chamado de Assimilador pela junção do observar e do 

pensar, no qual o indivíduo assume uma abordagem lógica para ideias e conceitos abstratos 

com enfoque menor em pessoas e aplicações práticas. Os indivíduos com este perfil, entendem 

um amplo leque de informações com habilidade de reunir as informações de uma forma lógica, 

própria do campo científico. Eles pensam por meio de uma situação e examinam modelos 

analíticos. 

Para Kolb (2015), a aprendizagem é um processo reflexivo pelo qual os indivíduos se 

desenvolvem constantemente e a experimentação é fundamental para estabelecer relações entre 

prática e teoria, visando promover o desenvolvimento do aprender individual. Os indivíduos 

que conseguem se perceber como aprendiz, com um estilo próprio de aprendizagem, realizam 

a chamada metacognição, quando se pensa sobre como é mais fácil aprender determinado 

assunto ou objeto. Cada indivíduo é capaz de saber qual a sua maneira de aprender e reforçamos, 

novamente: o aprender é individual e vem de dentro para fora. Não adianta um professor querer 

determinar um estilo de aprendizagem único para os indivíduos como um todo porque os seres 

humanos têm sua própria experiência, sua própria história, sua própria cultura, e tudo isso deve 

ser respeitado. Os professores também têm seus estilos de aprendizagem que passou por um 

modus operandi e pela experiência chegou no modus faciendi. Como um professor vai fazer o 

modus operandi e o modus faciendi na sala de aula pode ou não depender de como foi o seu 

próprio processo de aprendizagem.  

No Capítulo 3, quando apresentarmos Lucy Mitchell, observaremos que a educadora na 

sua juventude teve um modus operandi e um modus faciendi que lhe causaram incômodo 

cognitivo e ela vai propor o modus operandi e o modus faciendi que ela gostaria que tivessem 

sido com ela. Em outras palavras, o processo de aprendizagem é histórico e depende do fluxo 

de consciência dos professores para direcionar práticas que valorizem a experiência e o 

apreender de todo e qualquer indivíduo. 

Apesar de no Capítulo 4 desta tese não termos utilizado na prática os quatro estilos de 

aprendizagem, entendemos que esses estilos têm fundamento teórico e podem ser utilizados 
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não para a sala de aula, mas também para a formação de professores, para que possam 

compreender que cada indivíduo aprende de uma maneira diferente. Houve um esforço 

cognitivo de um pesquisador que identificou e classificou quatro estilos de aprendizagem, o que 

não significa uma receita de como ser diretamente aplicado na prática. É preciso um 

entendimento consciente e coletivo de uma instituição escolar, por exemplo, que considere e se 

abra para a compreensão de abordagens teóricas da aprendizagem como um processo 

construtivo e que pode sempre ser pensado e repensado na prática escolar. 

Não esgotamos as abordagens teóricas da aprendizagem, mas acreditamos que muitas 

delas apresentadas nesta tese, de uma forma ou de outra, aparecem na realidade do cotidiano 

escolar, na formação de professores na universidade e no nosso dia a dia. A aprendizagem faz 

parte do nosso viver, e pensar e refletir sobre ela pode ajudar os professores que diariamente e 

ano após ano lidam com a formação educacional de estudantes e alunos. Nenhuma abordagem 

sozinha explica a capacidade de aprender dos indivíduos em sua totalidade, por isso fazemos 

escolhas intencionais e dedicamos mais atenção a uma do que a outra para que possa se ajustar 

a uma série de contextos que fundamentam o pensar e o agir de cada professor. Dessa forma, 

optamos pelo psicólogo Jerome Bruner para aprofundar o entendimento da aprendizagem e sua 

relação com a cultura, como veremos a seguir. 

 

 

2.3 APRENDIZAGEM E CULTURA SEGUNDO JEROME BRUNER 

 

Para Jerome Bruner, “ninguém, numa dada cultura, sabe tudo o que há para conhecer 

sobre ela” (BRUNER, p. 81, 1996) e as crianças e jovens estão inseridas em famílias e 

comunidades que vivem, lutam por desejos, crenças e motivações de um mundo cultural que as 

cercam. Apesar de Bruner ser cognitivista e construtivista, suas preocupações não eram apenas 

de uma mente estritamente racional; vejamos o seguinte argumento metafórico: 

  

Apolo sem Dionísio pode, decerto, ser um cidadão bom e bem informado, mas 

é um indivíduo limitado. Pode até ser “culto”, no sentido que muitas vezes se 

retira dos escritos tradicionais sobre educação... Mas, sem Dionísio, jamais 

criará e recriará uma cultura (EGAN, 1988 apud BRUNER, 1996, p. 78). 
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O processo de aprendizagem não é somente formar um jovem utópico perfeito, cidadão 

bom, bem informado e culto, como a referência a Apolo. Na mitologia grega, Apolo era o ser 

iluminado, conhecedor das artes, das músicas, da cura, da justiça e da ordem, em oposição à 

eloquência, ao entusiasmo, à metamorfose e à liberdade de Dionísio, importante para criar e 

recriar culturas. Derivar o desconhecido a partir do conhecido era ser um ativista Dionísio ao 

contrário de aceitar pacificamente uma situação como faria Apolo. Uma criança é capaz de 

fazer mais coisas além do que ela julga ser capaz e esse saber próprio da criança pode ser 

compartilhado em grupo utilizando também o conhecimento disponível em livros e mapas. 

Há quatro modelos da mente e modelos de pedagogia, segundo Bruner (1996), que não 

são apenas concepções da mente que determina o modo de ensinar e educar, mas uma relação 

entre mentes e culturas: 

 

(1) As crianças enquanto aprendizes por imitação: a aquisição do sabe-fazer 

 

Nesse modelo acredita-se que as crianças são menos capazes e que podem ser ensinadas 

pela demonstração, tendo capacidade de aprender por imitação, e que fazendo isso a criança 

obtém sucesso. Acredita-se que neste modelo é possível acumular conhecimento cultural 

relevante e até mesmo transmitir de uma geração para outra. O conhecimento neste modelo se 

desenvolve como um hábito sem teoria, negociações ou discussão. Não se combina prática com 

explicação conceitual, na ideia de “faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço”. 

 

(2) As crianças que aprendem a partir de uma exposição didática: aquisição 

do conhecimento proposicional 

 

As crianças são confrontadas com fatos, princípios e regras de ação para aprender, 

recordar e aplicar, admitindo que elas não sabem de nada a priori. Os objetos de aprendizagem 

estão nas mentes dos professores, nos livros, nos mapas, na arte, na fonte dos dados. Dessa 

forma, o conhecimento é admirado ou escutado e depois as crianças são avaliadas em testes 

objetivos com quatro opções. Nesta concepção, admite-se que a mente da criança é uma tábua 

rasa, um quadro negro apagado que vai ser preenchido pelos conhecimentos apresentados pelos 

professores e levados passivamente às crianças. 
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(3) As crianças enquanto pensadoras: o desenvolvimento do intercâmbio 

intersubjetivo 

 

Neste modelo, os professores preocupam-se em perceber o que as crianças pensam e 

como chegaram naquilo que elas acreditam. Tanto os adultos quanto as crianças são vistas como 

construindo um modelo de mundo para ajudar as crianças a construírem suas experiências. A 

compreensão é desenvolvida por meio da discussão e da colaboração, encorajando as crianças 

a exprimirem melhor suas próprias visões. É uma pedagogia da mutualidade, em que a criança 

não é menos que o adulto, permitindo o diálogo, a interação e a discussão entre crianças e 

professores. As crianças são capazes de raciocinar e encontrar os sentidos por elas mesmas, ao 

contrário de achar que as crianças são tábuas rasas. A preocupação neste modelo está muito 

mais centrada na interpretação e na compreensão e menos na perfeição do conhecimento factual 

por meio de exercício exaustivamente realizado. Há quatro perspectivas que orientam este 

modelo de aprendizagem, que envolvem o esforço de compreensão da forma como as crianças 

organizam a própria aprendizagem, a memória, a colocação de hipóteses e o pensamento:  

(3a) A primeira perspectiva é que as crianças são capazes de perceber o que os outros 

sentem ou pensam e isso se chama intersubjetividade. 

(3b) A segunda é que as crianças são capazes de apreender as intenções, crenças, 

promessas e os desejos dos outros.  

(3c) A terceira é que as crianças são capazes de pensar sobre a própria aprendizagem, 

sobre sua recordação e o pensamento próprio, ou seja, pensar sobre as próprias operações 

cognitivas e isso se chama metacognição.  

(3d) A quarta é que as crianças são capazes de explicar e reexaminar discursivamente 

suas mentes, colaborativamente e encontrando solução para problemas. 

 

(4) As crianças enquanto detentoras de conhecimento: a gestão do 

conhecimento objetivo 

 

Neste modelo, parte-se do princípio de que todo conhecimento possui uma história que 

foi construída socialmente e é preciso distinguir o conhecimento pessoal daquilo que é tido por 
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conhecido pela cultura. Não há um princípio geral que explica tudo que vivemos, porque a 

sociedade está em curso, ou seja, está se desenvolvendo, e assim como a ciência passa por 

transformações. O conhecimento está paulatinamente suscetível à revisão, mas isso não 

significa que devemos desacreditar dos conhecimentos existentes, mas sim trazer à reflexão 

atual para as crianças refletirem por elas mesmas. 

Os quatro modelos apresentados acima podem estar presentes de uma forma ou de outra 

no universo da realidade escolar e uma escolha deles se adequa à maneira como os professores 

se posicionam na escola e na sala de aula. É preciso ter em mente qual o fluxo de consciência 

que a direção da instituição escolar está operando na formação de crianças e jovens da educação 

básica. Estamos falando essencialmente na formação de mentes de crianças e jovens apoiadas 

pelas mentes dos professores, numa relação profunda que pode visar perpetuação de uma 

mesma cultura sem reflexão consciente ou uma reflexão consciente que vai impactar em 

mudanças. A relação do processo de aprendizagem-ensino-aprendizagem é infinita e, portanto, 

está sujeita sempre a mudanças. 

Jerome Bruner, como falamos anteriormente, tinha como um dos focos de pesquisa 

compreender como as crianças aprendem investigando como elas desenvolvem a cognição e a 

inteligência em relação à memória, ao pensamento e à linguagem. Segundo Bruner (2011), seu 

pensamento foi influenciado por Piaget, Chomsky e Lév-Strauss, isso dito por ele mesmo no 

prefácio do livro O processo da Educação, em 1977. A ideia de processo se refere às enormes 

transformações culturais e aos novos avanços no conhecimento, que já estavam demandando 

novas maneiras de serem transmitidos para as gerações futuras. Nessa obra está uma de suas 

frases mais conhecidas: “qualquer tema se poderia ensinar a uma criança em qualquer idade e 

de uma forma que seja honesta” (BRUNER, 2011, p. 13). Isso causou interpretações 

equivocadas, a ponto de Bruner ser indagado sobre ensinar cálculo a uma criança de seis anos 

de idade. Ele vai explicar que aos seis anos se poderia ensinar a ideia de limite e isso era honesto 

para aprender a ideia básica de cálculo.  

A resposta de Bruner é que respeitando a capacidade de cada criança, ela pode aprender 

pouco a pouco conceitos básicos num processo construtivista de aprendizagem que permite que 

o conhecimento vá se formando gradativamente. Assim como abordaremos no Capítulo 4 sobre 

mapas digitais para crianças de 11 anos de idade, o que exige um manuseio de uma ferramenta 

tecnológica para trabalhar com informações espaciais, é possível com exercícios simples 

introduzir aos poucos as noções de Sistema de Informação Geográfica (SIG) às crianças. Não 
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queremos formar geógrafos, mas sim trabalhar, no contexto cultural escolar, conceitos que 

geógrafos utilizam, de uma maneira honesta com as crianças. Da mesma forma como quando 

propomos um estudo do meio, não temos a intenção de fazer a criança ser Darwin ou Humboldt, 

mas muito do que esses cientistas fizeram, observaram e registraram, as crianças e jovens 

podem praticar e, portanto, é honesto para a realidade escolar. Seria desonesto, ao nosso ver, 

pensar que só quando a criança for adulta terá condições de aprender, e isso precisa pouco a 

pouco ser superado no fluxo de consciência de muitos professores.  

A formação de professores de uma determinada geração pode ter sido de uma maneira, 

mas não precisa ser assim para sempre. Se na época escolar da década de 90 existisse o recurso 

didático de mapa digital, possivelmente seria mais interessante aprender com ele. Na época não 

tinha, mas se hoje tem disponível deve ser aproveitado para desenvolver habilidades nas 

crianças e jovens. 

Para compreender essa discussão apresentada por Jerome Bruner e as diferenças 

geracionais sobre a cultura e a aprendizagem, sugerimos o filme A Educação Proibida, que 

apresenta educadores da América Latina expondo suas preocupações sobre a cultura da 

educação e a história da educação em diferentes momentos. Essa síntese permite uma reflexão 

com uma linguagem visual repleta de situações que podem colaborar para entender os desafios 

existentes em tempos atuais, mesmo com todos os avanços tecnológicos que tivemos e com 

todas as teorias científicas existentes. Nós, professores, precisamos ter consciência da nossa 

prática num contexto maior; seria como ter uma visão do topo da montanha onde podemos ter 

a chance de nos perceber no sistema em pleno século XXI. Ter consciência da prática é saber 

que observamos e somos observados na relação aprendizagem-ensino-aprendizagem, 

influenciamos como educadores no pensar das crianças e jovens e elas nos influenciam também. 

Seguindo agora para compreendermos a aprendizagem como um processo evolutivo, 

segundo Lefrançois (2016), Jerome Bruner, em 1964, comparou o desenvolvimento da 

representação da mente da criança com a evolução cultural humana enquanto evolução da 

mente com base em três inventos, capacidades e representação: 

 

(a) Inventos que ampliaram as capacidades motoras: objetos simples como 

alavancas, roldanas, planos inclinados e roda com a combinação de fabricar 

facas, arcos, lanças e machadinhas. Ao ampliar a capacidade motora, os seres 
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humanos foram capazes de serem mais fortes, mais rápidos e mais preparados 

para construir abrigos e menos vulneráveis aos predadores e às catástrofes 

naturais. Este conjunto das capacidades motoras, Bruner chamará de 

representação enativa, que em suas palavras “são representadas pelos 

músculos”. 

(b) Inventos que ampliaram as capacidades dos sentidos: o uso de telescópio, 

rádio, televisão, que possibilitaram ampliar os sentidos da visão, audição, a 

sensação e percepção das coisas. Este conjunto das capacidades dos sentidos, 

Bruner chamará de representação icônica, ou seja, imagens mentais literais e 

que mantém semelhança a certos objetos ou eventos. 

(c) Inventos que ampliaram as capacidades de raciocínio: o uso de diferentes 

tecnologias vai enriquecer as competências humanas com o uso de símbolos, 

teorias da linguagem e sistemas de computadores. Este conjunto das 

capacidades de raciocínio, Bruner chamará de representação simbólica, ou 

seja, não haverá semelhança literal dos objetos, e portando ela é arbitrária. 

Todas as palavras desta tese são símbolos da linguagem escrita e como o 

conjunto delas vai despertar o raciocínio sistemático de quem as lê é arbitrário 

pelo raciocínio do outro indivíduo, que pode estar de acordo ou não com quem 

as escreveu com a intenção de compartilhar conhecimento. 

  

Com o objetivo de sistematizar as principais ideias da evolução humana com a evolução 

da mente, apresentamos a figura a seguir: 
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Figura 25 – Relação entre as representações e a capacidade como consequência da evolução 

humana simultânea com a evolução da mente 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Para Bruner, a evolução da mente ocorreu simultaneamente em relação à evolução 

humana, que desenvolveu as capacidades motoras, dos sentidos e de raciocínio. As capacidades 

motoras desenvolveram na mente a representação enativa; as capacidades dos sentidos 

desenvolveram na mente humana a representação icônica; e as capacidades de raciocínio 

desenvolveram na mente humana a representação simbólica. 

 

Aprendizagem e percepção são atividades de processamento de informações 

que refletem nossa necessidade de simplificar e fazer sentido em nosso 

mundo. Toda atividade cognitiva humana envolve categorias. (BRUNER 

apud LEFRANÇOIS, 2016, p. 222).  

 

Para Bruner, então, a aprendizagem e a percepção explicam de algum modo um sentido 

para a compreensão do mundo. Se faz necessário explicar agora o motivo de uma forma de 

montanha aparecer muitas vezes ao longo desta tese, segundo os modelos de representação 

icônica e simbólica proposto por Bruner; vejamos a figura a seguir: 
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Figura 26 – Representação icônica e simbólica de uma montanha 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Vemos primeiro uma montanha pela nossa capacidade da visão. Depois podemos 

representar literalmente ou com muita semelhança a montanha como um ícone no segundo 

momento. No terceiro momento, a montanha na escrita em kanji tem uma representação 

simbólica que se pronuncia yama, no idioma japonês. A evolução do objeto que vai dar origem 

ao termo montanha passa pelo processo evolutivo dos seres humanos, como veremos a seguir: 
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Figura 27 – Evolução da escrita montanha pelo processo de evolução do ícone ao símbolo 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.kirainet.com/montana-san-yama-shan-%E5%B1%B1/. Acesso em: 15 

jan. 2021. Adaptação e tradução nossas. 

 

 

Na Figura 26 podemos observar a escrita de montanha nos ossos, depois nas inscrições 

de bronze, seguindo para as escritas em selo até chegar na escrita atual em kanji, utilizada para 

representar montanha para as línguas chinesa, japonesa, coreana e vietnamita. A maneira como 

se pronuncia o simbolismo da montanha será muito distinta entre os idiomas, ou seja, o 

significado vai depender de como cada cultura (chinesa, japonesa, coreana e vietnamita) atribui 

significado na sua linguagem oral. Para Bruner, a natureza da mente passa pelo culturalismo e 

isso significa dizer que uma mente humana não existe fora de sua cultura, como nos diz a seguir: 

 

É que a evolução da mente hominídea está ligada ao modo de viver em que a 

“realidade” é representada por um simbolismo partilhado pelos membros de 

uma comunidade cultural, onde um determinado estilo técnico-social de vida 

simultaneamente se organiza e constrói nos termos desse simbolismo. Este 

modo simbólico não é apenas partilhado pela comunidade, mas também 

conservado, elaborado e transmitido às gerações subsequentes que, em virtude 

dessa transmissão, continuam a manter a identidade da cultura e do modo de 

vida. (BRUNER, 1996, p. 19-20). 
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O simbolismo é construído dentro de uma cultura, é resultado de um processo de 

evolução que continua em curso, e se continuar a ser transmitida manterá a identidade cultural 

e o modo de vida preservado, por isso precisa ser aprendida pelos novos membros geracionais 

que nascem nessa cultura. A escrita de montanha na forma de símbolo se transformou ao longo 

do tempo e hoje identifica e mantém a base da escrita para as quatro culturas supracitadas –

chinesa, japonesa, coreana e vietnamita. A cultura é fundamental para a aprendizagem e para a 

formação do pensamento, como veremos a seguir: 

 

A cultura, pois, sendo embora um produto humano, simultaneamente forma e 

torna possíveis as operações de uma mente distintivamente humana. Neste 

sentido, o aprender e o pensar estão sempre situados num enquadramento 

cultural e sempre dependentes da utilização de recursos culturais. (BRUNER, 

1996, p. 20).  

 

Utilizar os recursos culturais disponíveis é o que vai dar sentido para desenvolver o 

aprender e o pensar dos seres humanos, e isso nos distingue de outros animais não humanos. 

Uma comunidade cultural urbana em São Paulo e uma comunidade indígena em Peruíbe com 

acesso a celulares não faz uma ser melhor ou pior que a outra, a questão é como se aprende e 

se pensa com o recurso disponível. O instrumento utilizado por diferentes culturas não 

determina a capacidade de aprender e de pensar, são os sujeitos da cultura que se apropriam da 

maneira de seus livre arbítrio e raciocínio para aprender e pensar. 

O filósofo chileno Carlos Calvo Muñoz nos traz uma reflexão sobre cultura e 

pensamento na América Latina na formação da identidade: 

 

No "Ocidente", acreditamos que o processo de pensamento não constitui uma 

forma de ser; pensamos que é neutro, no caminho como se afirmar que a 

ciência e a tecnologia também o são. Acreditamos que pensar como um 

chileno é o mesmo que pensar como um espanhol; no entanto, pensar é uma 

forma de ser e não é objetivo, nem neutro, mas subjetivo. Pensar como 

magrebe é ser magrebe, pensar como mapuche é ser mapuche, pensar como 

andaluz é ser andaluz. A “Educação indígena” promovida por muitas reformas 

escolares, assume que basta ensinar a partir das categorias "Ocidentais" a um 

aimará sobre sua cultura aimará para que mantenha seu ethos cultural. A única 

coisa que se consegue é acelerar a sua aculturação convertendo-o em 

boliviano, chileno ou peruano, dado que o Estado está mais interessado em 

consolidar a “unidade e identidade nacional” que preservar a identidade étnica 

com base na diversidade. (Muñoz, 2016, p. 11, tradução nossa). 
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Muñoz (2016) traz-nos uma reflexão sobre o pensar a cultura para além de uma suposta 

identidade nacional e, desse modo, o pensamento que vai ser expresso em ações educativas que 

não são neutras, muito pelo contrário, o processo de aculturação trouxe muitas consequências 

aos povos tradicionais. O conjunto dos costumes e hábitos dos povos tradicionais é o ethos, que 

identifica o comportamento e a cultura de valores, ideias e crenças. Portanto, o pensar expressa 

um tipo de aprendizagem que não é neutra e os professores, portanto, com posse de 

conhecimentos diversos, precisam saber para que serve e sua intencionalidade no que está se 

propondo nas práticas educacional. A aprendizagem pode reforçar uma identidade única e 

uniformizante ou considerar as especificidades e necessidades de cada uma delas. Entendemos 

que a diversidade cultural abre a possibilidade para pensar no respeito cultural que nós, 

professores, devemos ter em mente nas nossas práticas educacionais, pelo entendimento do 

processo de aprendizagem enquanto habilidade de aprender e pensar a cultura a que cada 

professor está inserido. 

Nesta tese representamos a forma de uma montanha para indicar simbolicamente 

momentos de início, meio e fim, em outros momentos como início, processo e 

desenvolvimento, na ideia de um caminho como se fosse a subida de uma montanha, em que o 

começo é mais simples, vai dificultando no meio, e no final do processo se adquire um novo 

entendimento do caminho como um todo. Como a aprendizagem é um processo difícil e que 

demanda muita energia cognitiva, a representação simbólica do nosso raciocínio para a 

aprendizagem usou a montanha para simplificar e fazer sentido para as ideias desta tese. Se para 

Bruner, o aprender e o pensar se situam num contexto cultural, vamos agora compreender a 

aprendizagem no contexto espacial da educação geográfica. 

 

 

2.4 APRENDIZAGEM ESPACIAL NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

A geografia é uma forma de pensar que nos permite organizar o pensamento humano 

enquanto conhecimento científico, consistência lógica e validade, segundo Gomes (2017). Se 

geo significa terra e grafos significa escrita, poderíamos pensar, apenas pela etimologia, que 

geografia é simplesmente uma escrita da terra, enquanto representação icônica descrita por 

Bruner segundo Lefrançois (2016), já tratado anteriormente. Mas a geografia vai para além da 
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representação icônica; a entendemos como uma representação simbólica que desenvolveu 

capacidades de raciocínio ao longo da sua história, e que está continuamente em processo de 

transformação, dado que a cultura de diferentes lugares se encontra em constante movimento. 

Segundo Moreira (2019), o final do século XX vive um mal-estar geográfico, 

parafraseando Freud, pelo modo se ser-estar espacial criado como cultura no ocidente, onde o 

homem está, mas não é espaço. O mal-estar se refere ao “desenraizamento e manipulação do 

imaginário que hoje se põe em evidência na forma de guerras de destruição, violência 

generalizada e perdas de referência humana” (MOREIRA, 2019, p. 133). As existências 

humanas ocuparam ao longo de diferentes tempos históricos um mesmo espaço que sempre 

existiu e vai continuar existindo geração após geração, e por isso o espaço é externo ao homem 

e o homem é externo ao espaço. 

Para explicar o desenraizamento do homem com o espaço, Moreira (2019) nos apresenta 

três argumentos: a desnaturização, a desterração e a desterritorialização. A desnaturização se 

refere à perda do elo com a natureza, desde a antiguidade, representada pelo mito bíblico da 

expulsão de Adão e Eva do paraíso em que vivam harmoniosamente com a natureza. Fora do 

paraíso, os homens foram esvaziados de propriedades ontológicas mais profundas com a 

natureza e caíram num empirismo da visão prática do senso comum. A desterração se refere à 

expulsão e à expropriação dos camponeses ligados com a propriedade fundiária do chamado 

ambiente-terra para viverem nas cidades. A desterritorialização se refere à quebra definitiva da 

relação de identidade entre o que o corpo do homem mantinha com o chão e o cosmos, tornando 

assim um habitante da superfície da terra que vaga migrando pelo mundo.  

Tanto o processo de desnaturização quanto a desterritorialização nos faz lembrar um 

livro muito popular no século XIX conhecido como A História Maravilhosa de Peter Schlemihl, 

de Chamisso (2003), em que o personagem troca sua sombra por uma sacola de onde saem 

moedas infinitas e ele nunca mais passa necessidade financeira, porém sua condição existencial 

humana nunca mais será a mesma sem sua sombra, seja pelo mal-estar geográfico como pelo 

mal-estar da civilização freudiana. O personagem do livro vai vagar pelo mundo sem sombra e 

sem a sacola de moedas, tanto desnaturizado quanto desterritorializado, como nos explicou 

Moreira (2019). 

Portanto, a desnaturização, a desterração e a desterritorialização desespacializaram os 

seres humanos, segundo Moreira (2019). Entendemos que ou os seres humanos perderam o 

espaço ou se perderam no espaço, e ironicamente os seres humanos conseguem mandar seus 
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semelhantes para fora do espaço. Vejamos as definições de espaço para a matemática e a física 

para explicar a definição de espaço para a geografia: 

 

O cartesianismo é o ato de institucionalizar esse conceito. O espaço é um já 

dado, um estar aí onde as coisas vão se alojar. O mundo é um grande modelo 

geométrico, a extensão. E a física newtoniana é o seu veículo de 

materialização, distinguem-se o espaço relativo e o espaço absoluto. O espaço 

absoluto é o dado primário, a extensão originária onde os entes vão formatar 

o espaço relativo. O mundo não é espacial, está no espaço. O real é 

desespacial. [...] Os homens organizam sua vida empírica no espaço, diz a 

razão moderna, e o fazem por meio da técnica, o espaço aparecendo como o 

grande arcabouço pelo qual as relações dos homens se ordenam. (MOREIRA, 

2019, p. 138).  

 

 Quando Moreira (2019), diz-nos que o mundo não é espacial, mas está no espaço, 

refere-se ao espaço ser exatamente o arcabouço onde os seres humanos vivem. O real nessa 

perspectiva não é o que se vê com os olhos, mas o que se constrói na mente, e por isso ele diz 

que o real é desespacial. Quando abordarmos no Capítulo 3 sobre a aprendizagem espacial, 

vamos nos referir ao que se constrói na mente sobre o espaço como mapa cognitivo. O espaço 

é um conceito utilizado por diferentes áreas do conhecimento, como podemos observar na 

matemática e na física para ser entendido como um grande arcabouço onde ocorrem a ordenação 

das relações humanas. A seguir, apresentaremos uma síntese da definição de espaço, segundo 

Oliveira (2017): 
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Quadro 11 – Tipos e concepções de espaço para diferentes áreas do conhecimento 

 

 

 Fonte: Adaptado de Oliveira (2017, p. 38). 

 

 

Segundo Oliveira (2017), as concepções epistemológicas de espaço são distintas para 

matemática, física, psicologia, sociologia e geografia. O espaço na geografia, utilizado na 

educação escolar, pode ser entendido como teórico e prático. No Capítulo 2, as teorias de espaço 

de Roger Downs e James Blaut e do neurocientista John O’Kheefe tratam do espaço psicológico 

enquanto desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. 

O espaço geográfico como conceito teórico é substância e, portanto, independente, com 

propriedades de estados e alterações onde se representam objetos e relações nas representações 

cartográficas. O espaço geográfico é prático quando se entende que as pessoas vivem, 

sobrevivem, se relacionam, executam suas atividades, se movimentam e se organizam. Se o 

espaço geográfico se refere ao local onde os seres humanos vivem, isso é chamado de espaço 

vivido, vejamos a concepção do espaço geográfico prático: 

 

O espaço não é nem absoluto nem relativo ou relacional em si mesmo, mas 

pode se transformar em um ou em outro, dependendo das circunstâncias. 

Pode-se dizer que o problema do espaço é resolvido por meio da prática, da 

vivência e relação a ele mesmo. (OLIVEIRA, 2017, p. 39). 

MATEMÁTICO
(1) é representado, mensurado pela geometria e 

concebido como ideal;

FÍSICO

(2) é representado, objetivo, constituído por 

objetos, concebido como processos 

espaço/tempo, como real, na realidade

PSICOLÓGICO

(3) é construído, sendo tanto individual como 

coletivo, com objetos com significados 

atribuídos pelo sujeito, concebido como 

símbolo, sempre simbólico;

SOCIAL

(4) relação de dependência e liberdade, refúgio 

ou aventura, sobrevivência e poder; também 

conhecido como espaço vital;

GEOGRÁFICO

(5) Não é apenas euclidiano, mas sim 

topológico, confundindo-se com a superfície da 

Terra, sendo o território e a cultura de povos e 

nações, podendo-se identifica como pátria.

ESPAÇO
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Na educação escolar, lidamos fundamentalmente com o espaço geográfico prático, ou 

seja, com o espaço vivido. No Capítulo 3, trataremos da educadora, filósofa e geógrafa Lucy 

Sprague Mitchell, que desenvolveu seu método de laboratório nessa concepção de espaço 

vivido. Consideremos o espaço vivido do geógrafo Angelo Serpa, a seguir: 

 

Uma Geografia dos espaços vividos deve ser capaz de resgatar a dialética entre 

o presente e o passado, entre o presente e o futuro, sendo a um só tempo 

retrospectiva e prospectiva. E com os “pés” fincados no presente. É essa, em 

outras palavras, uma dialética da diacronia e da sincronia, das sucessões 

coexistentes, como propõe Santos, já que o entendimento dos espaços vividos 

no presente pressupõe a consideração do eixo das sucessões e do eixo das 

coexistências. (SERPA, 2019, p. 184). 

 

O espaço vivido é dialético entre o passado e o futuro, retrospectivo e prospectivo no 

presente. O uso do termo “pés fincados no presente” é um argumento forte em momentos desta 

tese em que dizemos “aqui e agora”, que não é desconexo do passado nem tampouco desconexo 

do futuro, mas se pensa nas duas ideias no presente; esse presente do aqui e agora na escola 

como uma metodologia ativa, que pode ser construtivo no sentido de recriar, como nos explica 

o geógrafo francês Armand Fremont, em 1980: 

 

A pedagogia do espaço deve ser criativa. Crianças ou adolescentes recriam já 

o mundo traçando cortes, estabelecendo perfis, compondo mapas de síntese. 

Esta pedagogia ativa constitui o progresso em relação à aprendizagem passiva 

do adquirido, sobretudo quando se impõe como objetivo a elaboração de 

documentos de síntese que fazem apelo a uma certa imaginação, ao mesmo 

tempo que ao espírito de análise. Mas é preciso ir mais longe, incitar a crítica 

do que existe, recusar a ordem do “standard”, suscitar a elaboração de projetos 

que deem aos lugares habitados, aos espaços de reunião, às regiões a viver, as 

cores e as formas, as necessidades e sonhos de imaginações jovens. Descobrir 

o espaço, pensar o espaço, sonhar o espaço, criar o espaço... Uma 

pedagogia nova para o espaço vivido deve tomar em conta essas quatro 

exigências. (FREMONT, 1980, p. 262, realce nosso). 

  

Entendemos, portanto que aprender o espaço vivido, apresentado por Fremont (1980), 

é uma pedagogia ativa que desperta nos jovens a imaginação e a criatividade. Ou seja, não 

podemos pensar o estudo de qualquer espaço vivido como um dado superficial, explícito, como 

se fosse a ponta do iceberg e sem uma reflexão histórica e de futuro sobre o presente que o 

constituiu. Como exemplo, imagine um bairro turístico importante de uma cidade que os 
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estudantes conhecem e frequentam. Um professor com o fundamento teórico do espaço vivido 

pode trazer para a sala de aula esse bairro, mas não para falar do presente, do que é no momento, 

classificando-o como um bairro turístico, bonito e agradável de passear. Aplicando uma 

sequência didática, e inclusive um trabalho interdisciplinar com História, Artes, Música e 

Geografia, sobre este bairro, os estudantes podem aprender sobre um lugar do espaço vivido 

em que eles vão se surpreender com o passado e com as descobertas recentes que indicam 

mudança no futuro. A história de um bairro pode despertar o descobrir e o pensar, o tácito do 

espaço, duas exigências de Fremont (1980) sobre a pedagogia do espaço: descobrir o espaço e 

pensar o espaço. 

Dessa forma, o espaço enquanto uma pedagogia ativa é capaz de desenvolver na 

educação escolar novas formas de pensar, como mostramos a seguir: 

 

Uma aprendizagem com base na construção do conhecimento sustenta que o 

aluno é um sujeito mentalmente ativo na aquisição de saberes, estabelecendo-

se como objeto prioritário à potencialização das suas capacidades de 

pensamento. (CASTELLAR, p. 39, 2014). 

 

As crianças e jovens são capazes de potencializar ativamente seus pensamentos com o 

processo de aprendizagem construtiva e significativa de seus espaços vividos e também 

desenvolver suas capacidades de espaço cognitivo. Devemos entender o processo gradual de 

desenvolvimento de crianças e jovens, como temos a seguir: 

 

O pensamento simbólico representacional acontecerá passo a passo quando, 

por exemplo, a criança, colocada em situações de aprendizagens, mediadas 

pelo professor, compreende a função dos símbolos e dos signos criados 

socialmente, como a linguagem ou, no caso da Geografia, a linguagem dos 

mapas. A cartografia escolar tem esse papel, ao trabalhar com as formas 

geométricas, as cores e outros signos, ao criar condições para identificar 

símbolos que representam fenômenos geográficos e organizar legenda. 

(CASTELLAR, 2014, p. 45).  

 

A cartografia como uma ferramenta simbólica amplia a cognição humana e desenvolve 

o raciocínio. Os mapas têm capacidade de ampliar as capacidades cognitivas dos alunos, seja 

por meio da sua utilização frequente na sala de aula, seja pelo seu uso em meios digitais ou pela 

elaboração própria dos alunos. Os mapas são atrativos, são interessantes e são capazes de 
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representar muitos fenômenos. Se não fosse por um mapa elaborado no século XIX por John 

Snow, muito provavelmente não saberíamos a origem da epidemia do cólera, e os sistemas de 

esgoto e água separados atualmente não teriam se desenvolvido. Quando observamos as pessoas 

que elaboram os mapas tendo uma concepção de raciocínio analítico, percebemos o quanto a 

educação geográfica escolar é fundamental na educação básica. A Geografia tem uma função 

existencial para compreender as relações que as sociedades vêm estabelecendo com o seu 

espaço, como veremos a seguir: 

 

A Geografia se abriu para o mundo, para dar, para receber e possivelmente 

para se integrar, trabalhando e estudando em conjunto, deixando o isolamento 

no qual se colocou, durante décadas, ao pensar que era uma disciplina de 

síntese. Hoje não resta dúvida que, ao se integrar, sabe que é uma disciplina 

de análise, como todas as demais, e se conduz mediante as preocupações com 

as interações espaciais, com os processos, os fluxos, as representações, as 

percepções. (OLIVEIRA, 2017, p. 38).  

 

A Geografia como uma ciência que tem como seu principal arcabouço o espaço está 

aberta para o mundo e nos permite adicionar uma compreensão histórica e evolutiva de outras 

áreas científicas, como a antropologia, a arqueologia, a psicologia e a neurociência, sobre o 

cérebro humano ser capaz de tamanha evolução e transformação no espaço vivido. A presente 

tese visa contribuir para o estudo do conceito de espaço que já se faz na América Latina junto 

ao grupo do REDLADGEO que, segundo Castellar, Pereira e Lache (2021), investiga na 

educação geográfica, com ênfase no currículo escolar, estratégias e sequências didáticas, 

formação de professores, cartografia escolar e questões relacionadas ao conceito de espaço para 

o desenvolvimento do raciocínio geográfico.  

No livro lançado em 2021 sobre as pesquisas desse grupo há, dentre muitas 

pesquisas, uma voltada para a investigação de recursos educacionais utilizados na sala de aula, 

para refletir sobre as práticas de ensino para promover o aprendizado no estudante de Geografia 

da Educação Básica. Segundo Bustos (2021), há importantes desafios a serem superados quanto 

ao uso de tecnologias online e Sistema de Informação Geográfica (SIG), encontrados num 

estudo comparado de uma escola no Brasil e outra no Japão, que passam pela dificuldade de 

promover práticas didáticas que estabeleçam relações. O levantamento das percepções dos 

estudantes sobre as práticas de ensino deve ser considerado como instrumento de análise para 

melhorar a cada ano as práticas didáticas, como será apresentado no Capítulo 4. 
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O capítulo que se segue é como se fosse um layer de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), uma camada para compreendermos melhor as capacidades humanas na 

relação dos seres humanos com o espaço vivido e espaço psicológico como antecessores ao uso 

de mapas. 
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3 A ORIENTAÇÃO NO ESPAÇO 

 

“Oh! Que engraçado! O Sol já não nasce no mesmo lugar!” 

(ROUSSEUAU, 2014, p. 220). 

 

 

3.1 A ORIENTAÇÃO PRECEDE O USO DE MAPAS 

  

Neste capítulo vamos apresentar argumentos sobre pensar a orientação no espaço como 

anterior à elaboração e ao uso de mapas. De acordo com o dicionário online Houaiss de Língua 

Portuguesa (2021), a orientação como substantivo é definida primeiramente pelo ato ou efeito 

de se orientar e de se direcionar para o Oriente. Assume também outras definições como sendo 

a determinação dos pontos cardeais, a partir do lugar ocupado por um indivíduo, a operação 

que tem por fim marcar o eixo de um instrumento no plano do meridiano e a posição de um 

objeto em relação aos pontos cardeais. Pode ser também a posição de um objeto em relação à 

posição de outros, quando um cômodo da casa está orientado para o Sul no hemisfério Sul e 

não recebe a energia do Sol e pode ser desconfortável viver e dizemos: o cômodo não tem uma 

orientação adequada. A origem do verbo orientar em português veio da palavra francesa 

“orienter”, de 1680 e como verbo de ação significa direcionar algo para o Oriente, ajustar um 

objeto na direção adequada para o que se deseja. Significar, conduzir, dirigir e indicar a direção 

de um caminho a alguém. Num aspecto cultural, o voltar-se para Meca na hora da reza para os 

muçulmanos é importante, tanto que os quartos de hotéis na Turquia, por exemplo, têm uma 

bússola e a indicação do sentido de Meca.  

Segundo Houaiss (2021), o instrumento de orientação mais conhecido é a bússola, em 

português que se originou do francês em 1680. Porém, segundo o Centre National de 

Ressources Textuelles e Lexicales (CNRTL, 2021), em francês orientar também pode significar 

compassar. Em inglês bússola significa “compass” como instrumento de orientação, já no caso 

do francês pode ser “bussole” ou “compass”. O verbo compassar vem do latim “compassare” 

que tem a ver com passo, afastamento de pernas, passada e espaço de afastamento. Essa 

explanação inicial foi necessária, porque o verbo compassar que dá origem a compasso 

aparecerá ao longo do texto.   
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Recomendamos o vídeo explicativo de Carl Sagan (Cosmos -Carl Sagan - Episódio 01 

- Os Limites do Oceano Cósmico Dublado HD) entre os minutos 33 e 37, sobre como o 

Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com base na distância entre Alexandria e Siene 

de 800km. Foi necessário contratar uma pessoa para percorrer o caminho e contar os passos 

para que Eratóstenes pudesse chegar no cálculo da circunferência da Terra, além de tentar 

entender por que entre essas duas cidades, as sombras projetadas eram diferentes. Carl Sagan 

nos diz que os únicos instrumentos que Eratóstenes tinha na época eram vareta, olhos, pés e 

cérebro há 2.500 anos. Nos cálculos mais recentes, Eratóstenes estava muito próximo da medida 

atual que temos da circunferência da Terra. Costuma-se dizer que Eratóstenes errou por muito 

pouco, mas entendemos que ele acertou muito e era muito mais avançado em seu pensamento 

que os defensores do terraplanismo atual que vivemos, em pleno século XXI.  

Vamos considerar como fundamento teórico o filósofo suíço, pai da educação e 

democracia moderna, Jean Jacques Rousseau no século XVIII e o geógrafo francês, fundador 

do possibilismo, Paul Vidal de La Blache no século XX. Ambos em diferentes contextos 

escreveram sobre a orientação e o ensino de Geografia propriamente dito. 

A epígrafe que inicia este capítulo é referente ao livro III de Emílio em que Rousseau 

sugere que as crianças de 12 a 15 anos de idade pudessem observar onde vivem antes de ter 

contato com globos, esferas e mapas como veremos a seguir: 

  

Quereis ensinar geografia a essa criança, e lhes ofereceis globos, esferas, 

mapas; quantas máquinas! Por que todas essas representações? Por que não 

começais por lhe mostrar o próprio objeto, para que ela saiba pelo menos do 

que estais falando? (Rousseau, 2014, p. 216). 

 

Tanto a epígrafe quanto a citação acima apresentam-nos uma possível abordagem para 

ensinar Geografia, ou seja, podemos inferir que Rousseau diz-nos claramente para não 

começarmos o ensino de Geografia com os globos, esferas e mapas, os quais ele classifica como 

máquinas. Quando Rousseau nos diz que o Sol não nasce no mesmo lugar, precisamos nos 

lembrar que há 2.500 anos atrás os gregos observavam o Sol e faziam inferências sobre a 

esfericidade da Terra. Entendemos que há uma preocupação para que as crianças tenham suas 

próprias experiências sobre o espaço vivido para depois relacioná-lo a um mapa cognitivo em 

que se forma o espaço psicológico e depois a representação cartográfica propriamente dita.   
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 Rousseau continua, com suas orientações sobre como ensinar Geografia: 

 

Eu gostaria, por exemplo, de tomar a geografia por esses dois pontos e juntar 

aos estudos das revoluções do globo a medida de suas partes, começando pelo 

lugar onde habitamos. Enquanto a criança estuda a esfera e assim se transporta 

até os céus, trazei-a de volta à divisão da Terra e mostrai-lhe primeiro sua 

própria morada. Seus dois primeiros pontos de geografia serão a cidade onde 

mora e a casa de campo de seu pai; depois, os lugares intermediários, os rios 

dos arredores e finalmente o aspecto do sol e a maneira de se orientar. Esse é 

o ponto de encontro. Que ela faça por si mesma o mapa de tudo isso, mapa 

muito simples e formado inicialmente por dois únicos objetos, aos quais ela 

acrescenta pouco a pouco os outros, à medida que vai conhecendo ou 

avaliando suas distâncias e posições. Podeis agora ver a vantagem que lhe 

proporcionamos antecipadamente ao lhe colocar um compasso nos olhos. 

(ROUSSEAU, 2014, p. 221, grifo nosso). 

 

Começar os estudos pelo lugar o qual habitamos é o ponto de partida para desenvolver 

a orientação no espaço vivido e isso nos remete a uma categoria geográfica primordial: lugar. 

Rousseau sugere simultaneamente estudar a própria morada da criança e relacionar com a esfera 

e, ou seja, estabelecendo uma relação entre o perto e o longínquo. Rousseau sugere ter dois 

outros pontos de referência, podendo ser duas casas, sendo uma na cidade e outra no campo ou 

no contexto da realidade atual, poderia ser a casa do aluno e a escola como pontos de referência. 

A criança se percebendo no espaço, terá condições de elaborar um mapa simples no sentido de 

representação mental construída pela própria criança, ou seja, um mapa cognitivo no cérebro 

da criança. Permitir que a criança perceba primeiramente o espaço vivido é o próprio compasso, 

ou seja, a própria maneira de percorrer dois pontos de referência no sentido de compassar, ou 

seja, que as crianças caminhem com a suas próprias pernas por dois pontos de referência no 

espaço vivido e se orientem a partir deles.  

A seguir apresentamos um esquema da interpretação de Rousseau sobre o Livro III em 

que ele aborda especificamente o ensino de Geografia: 
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Figura 28 – Esquema da interpretação do livro III de Emílio sobre ensinar Geografia para as 

crianças   

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A figura nos mostra que Rousseau enfatiza a importância de crianças perceberem-se 

como experiência vivida no lugar e de respeitar todas as informações e observações expressas 

pela linguagem delas. Pode surgir muitos momentos que elas fiquem pensativas e isso deve ser 

respeitado, a ponto de o professor não interferir nesse momento com explicações de adulto. A 

curiosidade por algo no ambiente que lhes chamem a atenção deve ser estimulado. Rousseau 

diz que o professor deve guiar sem que pareça que está guiando e os erros das crianças não 

devem ser corrigidos imediatamente e sim permitir que ela mesma perceba seu próprio erro, 

pois para ele, não se aprende bem se uma pessoa nunca se enganar. A esse processo de 

percepção própria, sem a interferência do professor para o erro, e a própria criança se corrigir, 

chama-se metacognição15.  

                                                           
15 Metacognição, segundo Stratton e Hayes (1994), é um termo global para se referir ao conhecimento sobre o 

funcionamento dos processos cognitivos, capaz de influenciar o desenvolvimento mental. É a maneira como 

as pessoas monitoram e controlam sua própria atividade cognitiva. As pessoas podem estar cientes das próprias 

limitações mentais, saberem que não sabem, assim como saberem sobre as próprias potencialidades, saberem 

o que podem aprender. 
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Se no século XVIII, Rousseau já trazia essa noção da experiência preceder o uso de 

mapas, vamos encontrar no início do século XX, escritos de Paul Vidal de La Blache, sobre a 

necessidade de as crianças aprenderem a orientarem-se, contida na parte I sobre a educação 

geográfica escolar, cujo título do artigo é “A geografia na escola primária”. O artigo é de 1928, 

mas só foi traduzido e publicado no Brasil quinze anos depois em 1943.  A seguir vamos 

analisar o que está implícito na orientação dentro da vivência de uma criança considerando que 

o texto foi escrito se referenciando ao Hemisfério Norte. 

  

Se eu tivesse que ensinar geografia às crianças de uma escola primária, creio 

que me dedicaria primeiramente a ensinar-lhes a orientar-se. Muitos processos 

existem. É meio dia: a sombra se projeta do lado norte. O sol sai ou se põe: 

observemos que, conforme a época do ano, aparece ou desaparece atrás de tal 

casa, tal árvore ou tal objeto. Estes pontos de referências variáveis, mas 

contidos num raio determinado, ajudam a fixar, não somente os pontos 

cardeais, mas também a marcha das estações, visto que no verão o 

deslocamento do Sol se efetua para o norte e no inverno para o sul. (LA 

BLACHE, 1943, p.18).  

  

La Blache (1943), traz-nos uma sugestão pessoal para começar a ensinar as crianças 

pela orientação em relação ao Sol, pois isso, por si só, é capaz de desencadear muitos processos 

de aprendizagem que podem ser observados pelas crianças, para além dos pontos cardeais. No 

hemisfério Norte, uma montanha ou uma árvore será sombreada no sentido Norte e pode ser 

utilizada como referência de observação direta a partir do nascer e pôr do Sol. Os pontos 

cardeais, presentes nos aparelhos de GPS mais sofisticados hoje em dia, foram durante muito 

tempo observados pelos povos antigos sem a necessidade de aparelhos tecnológicos. A 

observação direta sobre a orientação sempre foi uma prática comum que fazia parte do dia a dia 

das pessoas e era possível verificar as mudanças ao longo das estações do ano, e ao longo de 

muitas translações nos tempos antigos, medievais e modernos. A indicação de La Blache (1943) 

remonta a Eratóstenes, como já apresentamos anteriormente, e para quem a sombra foi muito 

observada e permitiu contribuições científicas importantes como Terra ser uma esfera. É 

importante, portanto, desenvolver o hábito das crianças observarem no seu cotidiano a 

orientação pelo Sol como um hábito fundamental que deve ser desenvolvido na escola. La 

Blache continua explicando a orientação fazendo referência ao uso da medida, noções de 

proximidade e distância, pontos de referência e estabelecer a relação utilizando-se o mapa.   

 



142 

 

Sabido isso, será um problema fácil para a criança dizer para que ponto está 

orientada a escola, que direção deve seguir para chegar a ela, em que sentido 

deve caminhar para chegar ao povoado vizinho. Ademais, estas direções estão 

assinaladas nos mapas murais. Acostumamo-nos a situar o norte na parte alta 

do mapa e o sul na baixa, disposição completamente convencional, que 

frequentemente não reconheciam os mapas de outros tempos. Convidar-se-á 

o aluno para que busque a posição recíproca dos lugares inscritos no mapa. 

Dirá também que direção deveria tomar para chegar a tal lugar, afastado, do 

qual lê o nome. Mas quanto tempo despenderia em tal trajeto? Eis aqui uma 

noção nova que se apresenta e que precisa ser resolvida: a da distância. A 

nossa vista se exercita nos limites de um horizonte mais ou menos vasto, 

balizado por pontos de referência situados a distâncias diversas em relação à 

nossa. Estes são outros tantos termos de comparação dos quais mais adiante 

poderemos tirar partido. (LA BLACHE, 1943, p. 18).  

 

Para La Blache, a orientação precede o uso do mapa ou dito de outra forma, uma vez 

que a criança tem o hábito de observar diretamente o Sol e perceber no seu espaço vivido, os 

processos decorrentes de seu movimento, segundo o autor, “será um problema fácil” 

compreender a partir do mapa e verificar qual sentido seguir da casa da criança em direção à 

escola ou ao povoado vizinho. A relação do espaço vivido com o uso do mapa vai ser não 

apenas uma via de mão única, mas uma inter-relação do viver com o mapa e do mapa com o 

viver. 

O autor trata do sistema convencional atual do Norte, na parte superior da folha do mapa 

e o Sul na parte inferior da folha do mapa o qual de certa forma difere das convenções mais 

antigas que apresentavam o Oeste como ponto de referência dos mapas. Nesse sentido, o próprio 

termo “orientação” vem do prefixo “oriente” e “ação”, ou seja, ação que vem do oriente e não 

por acaso, o Sol nasce no oriente.   

A seguir, vamos ver sobre a importância de desenvolver o hábito nas crianças: 

 

É necessário deixar impresso nos nossos alunos o hábito de que cada vez que 

se pronuncie o nome de uma localidade sintam a necessidade e o desejo de 

saber onde se encontra, em que parte do globo, em que posição em relação à 

que eles ocupam, em que condições de extensão e distância em relação com 

aquelas que podem apreciar diretamente por si próprios. Muitos dos 

preconceitos e ideias falsas deste mundo procedem de que não sabemos 

localizar. Estas noções nos parecem modestas, porque esquecemos a base 

científica em que descansam e os esforços de investigação e de especulação 

que custaram. O velho geógrafo PTOLOMEU apresenta como uma das mais 

sublimes concepções do espírito humano, a ideia da relação matemática entre 

os corpos celestes e as posições de diferentes pontos da Terra. Com efeito, o 
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espetáculo do céu permitiu levantar o mapa da Terra. (LA BLACHE, 1942, p. 

18, destaque nosso).   

 

La Blache sugere-nos o desenvolvimento do hábito das crianças quererem descobrir pela 

necessidade e pelo desejo, despertando, portanto, a curiosidade, sobre as localidades e a partir 

de então, estabelecer as relações com os globos e desenvolver as noções de extensão e distância 

em relação aos lugares que elas ocupam. E por fim, La Blache apresenta-nos mais um 

argumento de que o mapa foi feito graças às observações dos corpos celestes para estabelecer 

as relações com os diferentes pontos da Terra por Ptolomeu, o que brilhantemente nos permitiu 

termos um mapa da Terra. 

A seguir apresentamos um esquema da interpretação das ideias de Paul Vidal de La 

Blache e seu artigo A Geografia na escola primária: 

 

 

Figura 29 – Esquema da interpretação de A Geografia na escola primária, de Paul Vidal de La 

Blache 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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A figura 28 mostra-nos o processo de aprendizagem da orientação que passa pela 

experiência e observação constante, criada pelo hábito, seja possível estabelecer as relações de 

posição, localização, distância e extensão para superar as ideias falsas do mundo. A construção 

do hábito, a observação, a necessidade e o desejo podem despertar curiosidade de compreender 

as posições dos lugares em relação à localidade em que se vive. 

 

 

3.2 A ORIENTAÇÃO E A BÚSSOLA 

 

Este subcapítulo vai relacionar a capacidade humana de se orientar no espaço vivido 

antes do uso propriamente efetivo da bússola. Havia uma crença de senso comum que antes da 

invenção da bússola os navegadores de alto mar só se deslocavam próximos dos litorais. Porém, 

já há registros científicos de embarcações que foram encontradas longe da costa que datam de 

2300 anos. Segundo Aczel (2002), os marinheiros primitivos já percorriam grandes distâncias 

sendo muito habilidosos devido às muitas experiências em mar aberto: 

 

Assim que um barco avistava terra, o conhecimento do perfil do litoral 

tornava-se de suprema importância para seu navegador. Antes da introdução 

de mapas e outros recursos, os marinheiros dependiam de sua memória e 

experiência para identificar a localização de seu porto de destino. (ACZEL, 

2002, p. 18). 

 

 A memória e a experiência em alto mar dos marinheiros primitivos aliada à capacidade 

de descrever informações para formar conhecimentos sobre o litoral, por exemplo, se 

desenvolveu antes do uso da bússola ou de um mapa. Vejamos quais eram as dificuldades 

encontradas pelos marinheiros: 

 

A crença de que antes da bússola os navegadores “bordejavam o litoral” só 

pode ser sustentada por quem não entende de navios nem de navegação. O 

maior perigo que um marinheiro enfrenta é o de encalhar. A razão disso é que 

a profundidade do mar varia amplamente, e um navegador nem sempre é 

capaz de prever onde a água pode não ser profunda o bastante para o calado 

da sua embarcação. Além disso, rochedos e baixios abundam, muitas vezes a 
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milhas de distância da costa. Com todos os riscos junto ao litoral, um 

navegador está mais seguro em alto mar. (ACZEL, 2002, p. 18). 

 

A suposta crença do senso comum está mais próxima da dúvida, da suspeita e de uma 

opinião de quem não tem o conhecimento empírico de navegar pelos mares. Quem não entende 

de navios ou não navega, pode fazer suposições diversas sem nenhum conhecimento empírico 

que vem com o exercício da prática. Os marinheiros primitivos lidavam com muitas incertezas 

e imprevistos que estavam próximos da linha de costa, portanto era importante e mais seguro 

estar em alto mar. Vejamos a seguir como eram compostos os conhecimentos dos marinheiros 

primitivos: 

 

Além do conhecimento do solo do mar, um navegador tinha uma compreensão 

das marés, prendida com a experiência. Isso era mais relevante nos oceanos 

Atlântico e Índico do que no Mediterrâneo, onde as mudanças provocadas 

pelas marés são pequenas. [...] Outros auxílios para a navegação incluíam o 

conhecimento dos ventos, das correntes e dos hábitos de diferentes animais. 

Compreender os ventos e as correntes era de imensa importância para os 

marinheiros antigos, já que ambos tendem a seguir padrões conhecidos, que 

variam segundo a estação. (ACZEL, 2002, p. 20-21). 

 

Os marinheiros primitivos sabiam sobre as diferenças e os padrões do nível das marés 

nos oceanos Atlântico e Índico em comparação com o Mediterrâneo. Os marinheiros 

aprenderam pela observação e desenvolveram conhecimento dos ventos, das correntes e dos 

animais seguindo padrões e observando as estações do ano. Antes da bússola, as aves 

migratórias foram muito importantes para os navegadores que optavam por segui-las ou levá-

las a bordo para indicar se estavam próximos da terra. Quando uma ave era solta em alto mar e 

ela seguia uma direção, muito provavelmente era porque encontrou a terra, mas se a ave voltasse 

significava que estavam longe da costa. Ainda segundo Aczel (2002), numa passagem da Bíblia, 

quando Noé soltou uma pomba, ela voltou com um ramo de oliveira. Os animais, em especial 

as aves, são capazes de orientarem-se em alto mar, e graças as suas performances e 

aerodinâmicas, ajudaram muitos dos navegadores antigos, antes da bússola ser usada como 

instrumento de navegação. 

Até o momento, apresentamos os elementos da memória e da observação que ajudaram 

no conhecimento dos marinheiros primitivos do nível do mar para a profundidade, até o fundo; 

mas sem dúvida alguma observar o céu, trouxe muitos avanços para os marinheiros primitivos 
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antes da existência e do uso da bússola. Com a observação do céu, foi possível estabelecer 

relações entre os astros e os fenômenos, como fizeram os egípcios na inundação do Nilo, 

quando criaram um calendário, uma orientação guiada pelo tempo, para tentar prever 

futuramente novas cheias. Ainda no Egito antigo, os astrônomos descobriram a latitude e a 

longitude, observando e registrando os fenômenos que ocorriam naquela época e localidade. A 

dificuldade em determinar a longitude era um problema que só foi solucionado no século XVIII, 

com a precisão dos relógios. Vejamos a capacidade de observação dos marinheiros antigos: 

 

Os marinheiros antigos eram observadores astutos – seu ofício era não apenas 

uma ciência, mas uma arte. Quanto mais intuição e percepção do mar tinha 

um navegador, mais era capaz de guiar seu barco rápido e competentemente 

de porto a porto, propiciando maior lucro a seu empregador. (ACZEL, 2002, 

p. 29). 

 

A navegação nessa época era feita sem o uso da bússola e consequentemente era menos 

precisa do que temos atualmente. Era importante um capitão conhecer muito bem todos os 

instrumentos disponíveis que se referia a muitas observações astronômicas, sondagens, 

observação dos animais. Quando a bússola foi inventada, não houve uma substituição do 

conhecimento adquirido até então, porque como um instrumento importante para a navegação, 

a bússola vai facilitar e tornar mais eficiente a navegação e segundo Aczel (2002), a bússola vai 

ser um catalisador para o crescimento e a expansão do comércio mundial. Portanto, a orientação 

pelos marinheiros antigos precedeu o uso da bússola porque posteriormente as informações que 

geraram conhecimento sobre a navegação vão ser amplamente utilizadas e representadas em 

mapas. 

As origens da bússola estavam durante muito tempo cheias de mistério. Haviam lendas 

e especulações sobre a invenção da bússola magnética ao longo da história da civilização 

humana. Geograficamente, a história atravessa o mundo, da China ao Mediterrâneo, 

envolvendo a Escandinávia, a Arábia, a África e o Novo Mundo. O que se descobriu é que 

desde a antiguidade os chineses conheciam a magnetita com a propriedade que ela tinha de 

buscar uma direção, muito embora os gregos soubessem que a magnetita atraía metal.  

Durante a idade do Ferro na China, em torno de 800 a.C., as agulhas que antes eram 

feitas de osso, passaram a ser feitas de ferro e os chineses começaram a perceber que a magnetita 

atraía o ferro e a partir daí começa a se desenvolver uma compreensão sobre os fenômenos 
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magnéticos. Os registros escritos dos chineses sobre o uso da bússola referem-se ao ano de 

1086: “Os pilotos de embarcação estão familiarizados com a configuração da costa; à noite 

navegam pelas estrelas, e durante o dia pelo Sol. No tempo encoberto observam a agulha que 

aponta para o Sul.” (ACZEL, p. 71, 2002). 

As primeiras bússolas chinesas apontavam para o Sul, porque era uma direção imperial, 

a qual todos os soberanos se voltavam, relacionada à Ursa Menor. Ou seja, o instrumento criado 

tinha relação com o que já se observava dos astros. Os chineses usavam a bússola para a prática 

do feng shui que para eles era a “ciência dos ventos e das águas” como veremos a seguir: 

 

Segundo a filosofia feng shui, os ventos são o espírito da Terra, fluindo através 

das veias do solo, e as águas são as águas da purificação, que renovam a Terra 

e seus habitantes. O feng shui é uma disciplina na esfera da espiritualidade 

cósmica. Sua prática desempenha importante papel na cultura chinesa 

tradicional. (ACZEL, 2002, p. 72). 

 

A partir da bússola e das direções, uma ciência e uma filosofia foram criadas para 

representar a cosmologia da cultura chinesa tradicional. Segundo Balchin (2020) há registros 

que mostram que um século antes dos europeus chegarem à Ásia, a China já conhecia, navegava 

e explorava os litorais do oceano Índico e Pacífico da Ásia e África Oriental como mostra a 

figura a seguir: 
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Figura 30 – Linha do tempo das sete viagens de exploração chinesa no litoral da Ásia e da 

África entre 1405 e 1435 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.britannica.com/biography/Zheng-He. Acesso em: 15 dez. 2021. 

 

 

O aventureiro chinês Zheng He (também conhecido como Cheng Ho ou San Bao) 

realizou sua primeira viagem marítima em 1405 com uma frota de 28 mil homens e 300 

embarcações. Muitas delas tinham em média 120 metros de comprimento, muito maiores que 

as embarcações europeias que chegaram na China um século depois. Ao todo foram 7 viagens 

em 30 anos, no início do século XV. Essas viagens resultaram em importações para a China e 

estabelecimento de novas parcerias internacionais, fortalecendo assim as relações políticas da 

China com representantes de diferentes territórios e lugares. Durante esse curto período de 

tempo, segundo Balchin (2020), a China exerceu grande influência cultural, tecnológica e 

econômica além-mar até a morte do Imperador chinês Ch’eng Tsu, quando as expedições em 
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grande escala param e o país adota uma política isolacionista. Sem conhecimentos de orientação 

em alto mar, para os chineses não seria possível percorrer os territórios. 

Com a navegação e os conhecimentos da natureza aliados a instrumento de orientação, 

posteriormente vai ser possível o desenvolvimento da cartografia que será intensamente 

utilizada para a criação de rotas comerciais no ocidente do século XVI como veremos a seguir: 

 

Cartografia e Navegação envolveram o cálculo do espaço do céu e da Terra. 

Todas as culturas têm algum modo de ver o céu. Mas seu mapeamento foi 

desenvolvido pelos homens de letras babilônios e mais tarde pelos gregos e 

romanos. Esse conhecimento desapareceu durante a Idade das Trevas, mas 

continuou a ser impulsionado no mundo árabe, na Pérsia, Índia e China. O 

mundo árabe em particular, usando matemática complexa e muitas 

observações novas, produzindo excelentes mapas estelares e ótimos 

instrumentos astronômicos, como o astrolábio de Muhammad Khan bem 

Hassan. Foi a partir dessa base que os avanços europeus nessa área foram 

possíveis. (Godoy, 2015, p. 31-32). 

 

Nenhum mapa foi criado sem uma intensa e extensa observação do céu ao longo de 

diferentes culturas históricas. O mundo oriental passou por transformações que permitiram a 

troca de informações e conhecimentos que só muito tempo depois seriam apropriadas pelos 

europeus.  

Segundo Aczel (2002), quando os jesuítas no século XVII dominaram uma parte da 

China, foi proibido a leitura de livros de vários assuntos e entre eles os escritos sobre o feng 

shui, que relacionavam à orientação, havia ordens para que fossem queimados. Infelizmente, 

muitas obras da sabedoria chinesa ligadas a orientação do feng shui foram destruídas pela 

ignorância de alguns exploradores ocidentais. Mesmo assim, há registros de que a bússola é 

efetivamente um instrumento de orientação criado pelos chineses, para além da navegação e 

data de 1040 d.C., chegando na Europa 150 anos depois. 

Argumentamos, portanto, que a orientação precede o uso da bússola, pois muitas 

observações foram feitas e desenvolvidas antes de se utilizar esse instrumento. A navegação 

em alto mar era motivo de curiosidade e despertou a busca por descoberta de novos lugares. A 

bússola foi e é uma invenção tecnológica tão importante quanto a invenção da roda, pois foi 

resultado de observações para desenvolver um pensamento que pudesse melhorar o viver dos 

seres humanos.   
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Atualmente as embarcações marítimas utilizam um sistema de posicionamento global 

conhecido como GPS (Global Position System). Assim como no viver de metade dos seres 

humanos do planeta inclui-se o uso de um celular do tipo smartphone16, com GPS que permite 

navegar em mapas on-line ou off-line. Entre o final do século XX e início do XXI, em 27 anos, 

de 1994 a 2021, houve uma grande evolução no uso de smartphones como mostra o gráfico a 

seguir. 

 

 

Gráfico 1 – Uso de smartphones entre 1994 e 2021 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.strategyanalytics.com. Acesso em: 9 nov. 2021. 

 

 

O gráfico 1 mostra a evolução dos smartphones em relação à porcentagem da população 

mundial. Se considerarmos que dentre suas muitas funcionalidades, estão o de localização com 

o uso de GPS, nossa orientação pode estar garantida pelo uso do aparelho que permite o 

                                                           
16 Smartphone, segundo Houaiss (2021), tem um sentido definido do inglês smart para “inteligente” e 

phone para “telefone”, ou seja, “telefone inteligente”. 
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deslocamento em lugares desconhecidos, ou traçar rotas para fugir do trânsito. Uma tecnologia 

criada no passado gera impactos culturais futuros que facilitam o viver das pessoas. 

O aprendizado gerado pelas observações dos navegadores antigos, dos chineses e até 

dos exploradores europeus foi fundamental para compor o conhecimento dos mares, dos 

oceanos, da astronomia e possibilitar a descoberta de novos lugares, seja para o bem ou para o 

mal. O instrumento por si só não exclui a necessidade de se aprender sobre a natureza dos 

ventos, do fundo do mar, da observação das aves e, principalmente, não substitui a experiência 

empírica. Sem as observações e uma intensa experiência em alto mar dos navegadores antigos, 

provavelmente não teríamos todo o aprendizado que foi possível graças às trocas, 

compartilhamento de informações e conhecimento científico, natural, cultural e social. 

Tivemos também, graças à orientação e à navegação, as trocas comercias que 

dinamizam as economias de diversos países até hoje. Para além de facilitar o viver dos seres 

humanos; hoje as necessidades de consumo são baseadas na relação de exportação e importação 

de produtos e matérias primas.  

Infelizmente, tivemos também consequências ruins das conquistas dos navegadores 

europeus na América e na África, seres humanos submetendo outros seres humanos a 

dominações cruéis que deixaram marcas profundas de domínio e submissão até hoje. A 

dominação e a submissão têm profunda relação com a capacidades de seres humanos 

conseguirem ir muito além de seus territórios, para buscar o que lhes faltava, exceder aquilo 

que já tinham obtido e comercializar recursos da natureza sem pedir licença e muito menos por 

eles. Além disso, as consequências dessa exploração pelos mares afetaram diretamente muitos 

povos tradicionais que foram vítimas de sofrimento e aniquilados para que os exploradores 

pudessem sustentar suas necessidades materiais de acúmulo de riquezas.   

Há um filme chamado O Abraço da Serpente, de 2015, que narra a história do cientista 

alemão Theodor Koch-Grunberg (1872-1924) em tribos indígenas na Amazônia. Numa 

determinada tribo, um líder da aldeia explica a importância do Sol, dos ventos e das estrelas 

para a orientação de seu povo e o alemão mostra que essa observação pode ser feita com uma 

bússola e apresenta esse instrumento ao indígena. No dia seguinte, quando o alemão já estava 

prestes a partir, ele percebeu que estava sem a bússola no bolso e vai atrás do líder da aldeia 

para pegá-la de volta e este se recusa a entregá-la. O alemão vai embora da aldeia enfurecido, 

porém, antes de entrar na canoa, um diálogo interessante acontece com outro indígena que está 

guiando a expedição e observou toda a cena do sumiço da bússola: 
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Theodor: O quê? 

Indígena: Você é igual aos outros brancos. 

Theodor: O sistema de orientação deles se baseia no vento e nas estrelas, se 

aprenderem a usar a bússola esse conhecimento se perderá. 

Indígena: Não pode proibi-los de aprender. O conhecimento é de todos. Mas 

você não entende porque é branco. (O ABRAÇO DA SERPENTE, minutos 

28 a 31, 2015). 

 

Concordamos com o indígena sobre o conhecimento ser de todos e para todas as 

culturas. Entendemos que o uso de uma tecnologia, como a bússola, não substituiu a capacidade 

humana de orientar-se no espaço e desenvolver a observação, análise, comparação para que os 

seres humanos sejam capazes de perceberem-se no espaço e como se relacionarem melhor nele. 

Assim como o uso de um sistema de orientação pelas pessoas, com os aplicativos atuais de 

mapeamento on-line ou off-line, pelo smartphone é cada vez mais comum. Entendemos que 

essa é uma conquista tecnológica evolutiva importante e deve sim ser usada para facilitar a 

orientação das pessoas no espaço vivido. As pessoas têm suas próprias relações com a 

orientação nos espaços vividos, pode ser que para algumas, pensar na orientação é um problema 

resolvido dado pelo uso da tecnologia disponível dos smartphones. Pode ser que algumas optem 

por utilizá-la em circunstâncias específicas, mas de algum modo, as pessoas se deslocam 

atualmente de alguma forma. Quando se solicita um taxi pelo smartphone, hoje podemos ver se 

o veículo está próximo da residência em termos de distância e tempo, o cálculo do valor a ser 

pago pela corrida é em função da distância e além disso, o usuário pode avaliar o motorista e 

ser avaliado por ele. Aplicativos que ajudam a localizar quando um ônibus de uma linha está 

longe ou se aproximando. Foram muitas conquistas que fazem parte da nossa rotina e talvez 

nem percebamos que antes de tudo isso, muitos aprendizados foram movidos pela curiosidade 

de muitos Homo sapiens que trouxeram historicamente muito mais conforto e facilidade ao 

nosso deslocamento, à nossa orientação no espaço vivido.   

 

 

3.3 TEORIA DA APRENDIZAGEM ESPACIAL 

 

Vamos apresentar esta parte do capítulo abordando um contexto de navegação em alto 

mar, sobre a experiência de Robinson Crusoé, um personagem criado por Daniel Defoe no 

século XVII, inspirado na história verídica de um marinheiro escocês que ficou 4 anos isolado 
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na Ilha de Juan Fernandez no Caribe. Rousseau (2014), sugere a leitura desse livro apenas até 

os 15 anos de idade. O personagem de Robinson Crusoé era um inglês que nasceu marinheiro 

e desde pequeno foi aprendendo com as informações e conhecimentos acumulados de outros 

marinheiros. A bússola aqui já existia e as rotas comerciais entre Europa e América já eram 

bem conhecidas. Vejamos uma passagem de Robinson Crusoé pelo Brasil, depois de ficar 

quatro anos vivendo com boa condição financeira, porém com um enorme desejo pela aventura: 

  

Ao sair do porto de Salvador, o navio tomou rumo ao norte. Percorria o 

caminho comum a todos que naqueles tempos, cruzavam o oceano para ir à 

África: subir a costa brasileira, até atingir 10 graus de latitude norte, dobrar 

então para nordeste, como quem busca a ilha de Fernando de Noronha, e 

ganhar em seguida a amplidão do oceano. (DEFOE, 2019, p. 20).  

 

As rotas marítimas comerciais eram bem conhecidas, e aliadas à experiência de 

Robinson Crusoé, com uma embarcação bem equipada, com mantimentos e instrumentos para 

preparar os alimentos. Porém, navegar em alto mar envolve uma força que não se controla, 

como veremos a seguir: 

 

Na altura da latitude 12 graus e 18 minutos, o mar deu por finda a trégua. 

Fomos colhidos por uma nova tempestade, que nos arremessou 

impetuosamente para oeste, afastando-se das rotas de comércio. [...]. Não 

sabíamos onde estávamos, nem se a terra avistada era ilha ou continente, se 

era habitada ou deserta. (DEFOE, 2019, p. 20, grifos nossos). 

 

O inesperado aconteceu, mesmo com todas as condições materiais que Robinson Crusoé 

tinha na época, a força da natureza tirou-o da rota já conhecida. O barco tinha cento e vinte 

toneladas, seis canhões e 17 pessoas, somente Robinson Crusoé sobreviveu ao naufrágio e viveu 

isolado por 28 anos numa ilha na América Central. Por mais que ele conhecesse a rota 

comercial, tivesse toda as condições para a embarcação, no momento em que o navio naufragou, 

ele não sabia onde estava e nem como se orientar, não sabia se a terra que ele via era ilha ou 

continente e se viviam, ou não, pessoas ali. 

Robinson Crusoé estava perdido relacionado ao seu mapa cognitivo, em relação ao 

espaço psicológico, pois, no cérebro dele, era um lugar totalmente desconhecido (misplace 
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system17) dele, ele não tinha o conhecimento exato de onde estava em relação à superfície da 

Terra depois do naufrágio porque era um lugar totalmente desconhecido. Depois de 28 anos 

morando isolado na ilha, ele vai descobrir e se relacionar com diferentes partes da ilha, sem ter 

feito um mapa de orientação geográfica, mas o mapa cognitivo que ele desenvolveu na sua 

cabeça pela necessidade de sobrevivência permitiu que ele sobrevivesse por tanto tempo. A 

seguir retiramos trechos do livro: 

 

 

Tabela 1 – Trechos de Robinson Crusoé na ilha onde viveu por 28 anos, 2 meses e 19 dias 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A tabela 1 mostra que os trechos de Robinson Crusoé fazem sentido com o título do 

livro “A conquista do mundo numa ilha”, no qual ele teve que aprender e explorar a ilha para 

poder sobreviver todos esses anos. O livro mostra muitos aspectos de seu conhecimento 

adquirido sobre o espaço vivido de Robinson Crusoé e a maneira como pouco a pouco, o que 

                                                           
17 Para o neurocientista John O’Kheefe (que será apresentado mais adiante), o misplace system é o sistema de 

lugar desconhecido que é ativado no hipocampo do cérebro quando alguém se percebe em um novo ambiente. 

Esse sistema é responsável pela exploração que ajuda a criar novos mapas do ambiente e a incorporar novas 

informações ao hipocampo. 

"Já estava há trinta dias na ilha e tinha feito onze viagens a bordo do 

navio." p.27

“Sempre quis conhecer a ilha inteira, ver cada detalhe dos meus 

domínios. Acreditei que tinha chegado a hora." p. 46.

"Na alta montanha de pedra, atrás da barraca, escavei uma caverna, que, 

depois de pronta, passou a servir de adega e depósito, inclusive para 

pólvora. [...] Frequentemente interrompia o trabalho para caçar, ou 

mesmo passear e distrair-me um pouco" p. 29

“Tinha agora na ilha tudo o que precisava e vivia feliz." p. 59

"Foi no início da estação de chuvas. Passando perto da paliçada, num 

canto em que o rochedo projetava sua sombra, meus olhos fixaram-se em 

pequenos brotos germinando. Nunca tinha visto aquelas plantinhas ali. 

Curioso, aproximei-me e acreditei estar presenciando um milagre: uma ou 

duas dúzias de pezinhos de milho surgiam da terra" p. 34-35

“A ilha era minha. Eu a tinha descoberto e colonizado." p. 66

"O barulho desconhecido surpreendeu-me trabalhando na entrada da 

caverna. Nunca havia escutado coisa semelhante, parecia vir das 

entranhas da terra. [...] A terra tremeu de novo. Este foi o primeiro 

terremoto que vi em minha vida" p. 36 

"Esatava no vigésimo terceiro ano da minha permanência na ilha. Não 

fosse o medo dos selvagens, poderia até afirmar que os tempos eram 

bons." p. 69

“Já estava na ilha há quase dez meses. Também havia muito pouco o que 

fazer no meu “castelo”, já dotado de segurança necessária e de pequenos 

luxos que me propiciavam certo conforto. [...] À margem do riacho, havia 

uma planície de relva. [...] Assim que a planície e o ribeirão terminaram, 

entrei numa região arborizada, com muitos frutos, especialmente melões e 

uvas nativas. Deliciei-me com a descoberta" p. 41

"Fomos até meu castelo. O capitão admirava-se de tudo: do meu 

conforto, dos meus trajes, da minha inventividade, da abundância de 

alimentos, da fortificação." p. 107
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era um lugar totalmente desconhecido passa a pertencer-lhe. O conhecimento sobre a ilha, 

percorrer internamente e pelo mar, estações do ano, período de chuva, plantações, terremotos, 

planícies, montanhas, cavernas tiveram relação direta com o viver de Robinson Crusoé e sua 

orientação espacial durante os 28 anos na ilha. 

Segundo Downs18 e Stea19 (1976) a capacidade de orientação pode ser de duas formas: 

orientação espacial e orientação geográfica. Nessa época, década de 1960-1970, a orientação 

era um problema no qual ninguém tinha uma solução prática, pois era muito comum às pessoas 

sentirem-se perdidas, e esse era assunto tão popular quanto falar da previsão do tempo. Como 

mostramos anteriormente, os smartphones datam de 1994, antes disso, as pessoas se 

deslocavam e se orientavam de alguma maneira. Sem o uso da tecnologia atual, no passado, 

utilizavam-se guias, mapas, croquis indicativos, perguntava-se às pessoas como chegar nos 

lugares.  

Vamos diferenciar a orientação enquanto percepção e uso cognitivo a seguir: 

 

 

Figura 31 – Características da orientação segundo a percepção e o uso cognitivo  

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

                                                           
18 Roger Downs é um geógrafo norte-americano, chefe do Departamento de Geografia da Penn State Univeristy, 

comprometido com a educação geográfica norte-americana e precursor de publicações voltadas para o ensino 

de Geografia, como Geography for Life (“Geografia para a vida”), de 1994 e Learning How to think Spatially 

(“Aprendendo a Pensar Espacialmente”), de 2006. (Traduções nossas). 

19 David Stea é engenheiro aeronáutico com Doutorado em Psicologia e foi professor de Psicologia e Geografia 

da Clark University; sua área de estudo se concentrou na Psicologia do Ambiente. 
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Segundo Downs e Stea (1976), orientação enquanto percepção é uma consciência da 

posição do corpo em relação ao ambiente, ao redor próximo de cada um que se desenvolve pelo 

senso de verticalidade e aspectos psicológicos associados ao equilíbrio. Quando uma pessoa 

está em uma biblioteca, ela consegue perceber que está em uma biblioteca pelas características 

próprias de uma biblioteca. Já orientação que faz o uso cognitivo consiste em conhecer uma 

situação enquanto processo que liga os mapas cognitivos ao meio espacial, o qual gera e reforça 

a habilidade de orientação. Esse é o chamado espaço psicológico, como nos apresentou Oliveira 

(2017), no Capítulo 1. No exemplo da biblioteca, é mais do que se perceber dentro da biblioteca, 

mas sim entender cognitivamente em que parte da cidade está e em relação à proximidade ou 

distância da casa, do ponto de ônibus, do metrô etc. O ambiente pode proporcionar o 

desenvolvimento da orientação espacial que essencialmente é cognitiva20 porque se refere aos 

processos mentais superiores. No caso da orientação geográfica, você pode saber pelo mapa 

onde está a biblioteca sem necessariamente trazer para a sua cognição se você nunca esteve lá. 

Os mapas ajudam a identificar os sistemas de objetos de Milton Santos, mas quando 

efetivamente os objetos se incorporam à experiência das pessoas, a pessoa faz uso da orientação 

espacial. 

Não é incomum geógrafos se perderem, mesmo utilizando um mapa e não saberem se 

orientar muito bem espacialmente. Saber fazer um mapa e interpretá-lo pelas informações do 

próprio mapa é muito diferente de fazer um mapa cognitivo sobre o ambiente em que se vive. 

Um geógrafo pelo simples fato de ter estudado Geografia, se for colocado em qualquer país, o 

que ele deverá fazer com o conhecimento teórico acumulado? No fundo ele vai precisar 

mobilizar sua energia cognitiva na forma de capacidade de pensamento construtivo e aprender 

com a nova realidade do “aqui e agora” na prática. Quando somos expostos à realidade prática, 

temos que mobilizar uma energia cognitiva significativa para aprender com o ambiente, seja 

ele qual for, urbano ou natural.   

A orientação enquanto uso cognitivo ajuda a se deslocar na superfície, segundo Griffin 

apud Downs e Stea (1976), consiste em entender as relações dos objetos com o seu meio para 

chegar no conhecimento do ambiente. Para saber onde uma pessoa vai se deslocar, é obrigatório 

saber onde a pessoa está e esse saber tem relações imediatas dos objetos do meio com a pessoa 

que vive cotidianamente nesse meio. Uma pessoa é considerada “bem orientada” quando 

                                                           
20 O termo cognitivo se refere à recordação, representação e imagem mental, segundo Stratton e Hayes (1994).  
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apresenta boas noções de orientação espacial quanto à familiaridade e à competência para lidar 

com o ambiente social em que vive, ou seja, o espaço vivido. 

Um exemplo para explicar sobre uma pessoa bem orientada espacialmente no seu 

espaço vivido é pensar na cidade de Cubatão, na região da baixada santista. O que vem à mente 

quando se pensa sobre essa cidade? Se uma pessoa responder “indústria e poluição”, muito 

provavelmente esse pensamento deve estar associado às informações de noticiários, portanto, 

vicárias21 sobre a poluição industrial na década de 1980 em Cubatão. Com informações 

vicárias, podemos construir um mapa cognitivo hipotético de Cubatão na mente: “Cubatão é 

uma cidade industrial e poluída.” As pessoas constroem seus mapas cognitivos sobre lugares, 

cidades, regiões, países por informações da própria experiência ou muitas outras vezes por 

informações vicárias. Agora, esse mapa cognitivo sobre Cubatão pode ser construtivo no 

cérebro quando se vive a experiência do aprendizado com moradores que conhecem a cidade e 

então, a experiência sobre o espaço vivido pode proporcionar um novo mapa cognitivo sobre 

Cubatão para além da informação vicária. Um novo layer ou nova camada é adicionada no 

cérebro gerando um aprendizado para além do senso comum. 

De acordo com o artigo de Stea e Blaut (1976), a aprendizagem espacial era muito 

negligenciada, tanto por educadores quanto por psicólogos envolvidos no estudo da 

aprendizagem nos Estados Unidos como relatado a seguir: 

 

As aulas de geografia das escolas primárias e secundárias gastavam uma 

quantidade enorme de tempo nos aspectos não espaciais da geografia, a 

cartografia como tal muitas vezes não é ensinada e os mapas servem como 

adjunto a outros aspectos do estudo, quando eles não estão sendo usados 

apenas como exercícios de coloração. A ênfase é ainda sobre a informação 

transmitida pelo nosso principal modo de comunicação: a palavra impressa. 

Muito tem sido escrito e muito mais falado sobre as tremendas dificuldades 

encontradas pelas crianças – especialmente as “crianças desfavorecidas” – em 

aprender a ler. Vamos considerar o que está envolvido na leitura, uma forma 

de comunicação através de um sistema de símbolos abstratos. Uma carta é um 

símbolo não-gráfico. (STEA; BLAUT, 1976, p. 233). 

 

                                                           
21 Vicária é, segundo Houaiss (2021), aquilo que substitui ou faz a vez de outrem ou o que é autorizado ou 

outorgado por outrem. Exemplo, se aparecer na mídia uma notícia sobre o que você não conhece, mas passa a 

conhecer pela notícia, essa é uma informação vicária. Essa expressão é fácil de identificar quando alguém fala: 

“Ah, eu ouvi dizer que o lugar X, Y, Z é interessante”. 
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O uso da cartografia apenas como acessório era muitas vezes dispensável ou 

subutilizado nas aulas de Geografia nos Estados Unidos, porque os sistemas de símbolos 

abstratos são complexos e necessitam de formação dos professores para desenvolvê-los. A 

psicologia como ciência, que trata dos estados e processos mentais, tinha uma relação muito 

próxima com os geógrafos e a publicação, em 1973, do Image and Environment: cognitve 

mapping and spatial behaviour que traduzimos como Imagem e Ambiente: mapeamento 

cognitivo e comportamento espacial, foi organizado pelo geógrafo Roger Downs e pelo 

psicólogo David Stea. 

É preciso ter uma energia cognitiva22 que aqui estamos nos referindo a um esforço 

cognitivo para desenvolver a aprendizagem espacial nos estudantes. Duarte (2016), aponta 

desafios no ensino de Geografia no Brasil quanto ao uso de instrumentos e da Cartografia 

Escolar, o que pode limitar o desenvolvimento do pensamento espacial de alunos entre 11 e 15 

anos, portanto do sexto ao nono ano do ensino Fundamental. Além disso foi constatado o pouco 

uso de mapas em atividades e em livros didáticos. 

A orientação espacial como o uso cognitivo que se faz dela tem uma fundamentação 

teórica chamada: Teoria do Desenvolvimento da Aprendizagem Espacial. Essa teoria considera 

a evolução da psicologia e o pensamento geográfico sobre mapeamento cognitivo na forma de 

representações espaciais. Portanto, o termo “representações espaciais” que vamos utilizar na 

tese refere-se ao termo mapeamento cognitivo (DOWNS; STEA, 1976; STEA; BLAUT, 1976).  

O mapeamento cognitivo faz parte do nosso cotidiano e o criamos todos os dias, mas 

esse processo é muito variável de pessoa para pessoa. Cada indivíduo desenvolve seu próprio 

mapa cognitivo, porque o cérebro humano é complexo e funciona como um sistema também 

complexo, chamado de sistema nervoso, que processa informações de um jeito próprio. 

Segundo Garcia (2013), o neurocirurgião norte-americano George Ojemann comprovou que 

não existem cérebros com conexões idênticas, pois cada ser humano armazena o aprendizado e 

a linguagem em lugares diferentes e acessa diferentes caminhos para encontrá-los e usá-los. 

Começando pela definição de mapeamento cognitivo temos: 

                                                           
22 Energia cognitiva é o termo criado para esta tese para se referir: à energia, na ideia da física como capacidade 

de um corpo realizar trabalho, e à palavra cognitiva, associada a um corpo com encéfalo por meio de seu 

processo mental de percepção, aprendizagem, memória e raciocínio conseguir extrair um saber e resolver 

problemas através da experiência, desenvolvendo sua capacidade de expressão simbólica pelo pensamento, 

pela linguagem, pelos jogos e pelo uso de tecnologias. 
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Mapeamento cognitivo é um processo composto de uma série de 

transformações psicológicas pelas quais um indivíduo adquire, codifica, 

armazena, lembra e decifra informações sobre os locais relativos e atribui 

fenômenos em seu meio espacial diário. (DOWNS; STEA, 1976, p. 9, 

tradução nossa). 

 

O mapeamento cognitivo pode ser interpretado como um processo que nós realizamos 

todos os dias e aos significados relacionados a diversos processos psicológicos na mente. O 

indivíduo recebe informações de um complexo processo, seja pelas incertezas, mudanças, 

fontes imprevisíveis via uma série de modalidades sensoriais imperfeitas operando sempre na 

variação em intervalos de tempo. Dessa diversidade, o indivíduo obrigatoriamente agrega 

informações para formar uma representação conhecida do ambiente. Esse processo de 

aquisição, amalgamento e armazenamento é o que pode ser chamado de mapeamento cognitivo. 

O produto desse processo em qualquer ponto no tempo pode ser considerado um mapa 

cognitivo. Dado um mapa cognitivo, o indivíduo pode formular as bases para a estratégia do 

comportamento do ambiente. Downs e Stea (1976), definem o mapeamento cognitivo como um 

componente básico na adaptação humana e o mapa cognitivo como um requisito, tanto para a 

sobrevivência humana como para o comportamento diário no meio. 

Extrapolando um exemplo para fora da superfície da Terra, segundo Downs e Stea 

(1976), dois astronautas na missão da Apollo 14 estavam a 25 metros da superfície da Lua, mas 

abortaram a missão porque ficaram confusos e desorientados com a paisagem e os barrancos 

existentes do ambiente lunar. Muito tempo depois, eles perceberam que estavam muito perto. 

A representação espacial dos astronautas na forma de mapeamento cognitivo no ambiente lunar 

não tinha referências espaciais adequadas para as ações que no caso era pousar na Lua. 

Devemos diferenciar conceitualmente um mapa cognitivo de um mapa cartográfico, 

pois esses termos foram motivos de muita confusão na época desses autores, década de 1970, 

principalmente entre geógrafos e por isso consideramos fundamental trazer a seguinte 

explicação conceitual: 

 

No entanto, devemos deixar perfeitamente claro que um mapa cognitivo não 

é necessariamente um mapa. Estamos usando o termo mapear anos para 

designar uma função análoga. O foco da atenção é a representação cognitiva 

o qual tem funções de um mapa cartográfico familiar, mas não 

necessariamente as propriedades físicas, de tal modelo gráfico pictórico. 
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Consequentemente, esta é uma analogia para ser usada e não acreditada. 

(DOWNS; STEA, 1976, p. 11, tradução nossa). 

 

Estes autores afirmam ainda que os mapas cognitivos das pessoas passam sempre por 

mudanças e não necessariamente é crescente a ponto de ter uma representação espacial que 

atinge uma definição máxima e completa. Um mapa cartográfico é uma representação de um 

determinado ano ou período, já um mapa cognitivo que envolve representações espaciais está 

sempre em processo construtivo mental e passa pelo campo da experiência.  

Quando jovens brasileiros que moram e estudam no Japão aprendem sobre o Brasil, fica 

difícil desenvolver um mapeamento cognitivo sobre o Brasil sem ter a experiência de viver 

nesse país. Faz mais sentido desenvolver uma aprendizagem que estimule o mapeamento 

cognitivo sobre o Japão que passa pela sua experiência, como iremos abordar nas práticas 

didáticas do Capítulo 4. 

O fundamento que explica os mapas cognitivos na forma das representações espaciais 

indica que é preciso estudar sempre, como veremos a seguir: 

 

Todo o conhecimento armazenado está sujeito a essa queda de tempo: 

precisamos repetir uma experiência espacial para "lembrar" a rota no 

futuro. Isso está de acordo com nosso argumento anterior: a mudança 

alternativa, a exclusão, considera o que acontece quando o "aprender 

fazendo", com seus processos associados de feedback e reforço, é de vital 

importância. A redução também pode ser um processo adaptativo. (DOWNS; 

STEA,1976, p. 26, tradução nossa). 

 

Desse modo, consideramos que o aprender fazendo, no sentido de ter experiências, é de 

suma importância tanto para o professor quanto para o aluno e a repetição experiencial parece 

indicar uma possibilidade constante de promover a aprendizagem espacial. Quando o autor fala 

de redução da aprendizagem espacial ser um processo adaptativo, podemos considerar, por 

exemplo, uma professora brasileira que ficou um ano morando no Japão e depois voltou a viver 

no Brasil. Haverá, portanto, uma redução do seu mapa cognitivo sobre o Japão porque outros 

mapas cognitivos serão feitos ou refeitos onde a experiência se passa. Podemos aprender com 

a experiência do outro, mas no caso da aprendizagem espacial não conseguiremos ter as mesmas 

concepções de quem a descreve. Como diz Larrosa Bondía, “a experiência é aquilo que nos 

passa ou que nos toca, ou que nos acontece e ao nos passar nos forma e nos transforma.” 

(BONDÍA, p. 24, 2002), isso mostra a singularidade do ser humano e o cuidado e respeito que 

os educadores precisam ter nas aprendizagens desenvolvidas com os estudantes. 
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Uma situação que deve ser considerada é que há uma resistência por parte das pessoas 

em não aceitarem as mudanças quanto a natureza do aprendizado espacial, pois esta requer 

acúmulo de muitas evidências da experiência pessoal para que ocorra uma reorganização mental 

mais consistente que resulte no aprendizado espacial como no exemplo a seguir: 

 

Por exemplo, a percepção de que a Terra é esférica entre as pessoas que 

inicialmente a consideravam plana veio devagar e apenas como resultado de 

um acúmulo maciço de evidências. O exemplo espacial mais frequente de tal 

reorganização completa encontra-se na migração humana de longa distância e 

na subsequente seleção de locais residenciais, em grande parte como resultado 

da informação recebida indiretamente. (DOWNS; STEA, 1976, p. 26, 

tradução nossa). 

 

A aprendizagem espacial é um processo muito lento e as evidências científicas são 

importantes para construir os conceitos como, por exemplo, sobre a esfericidade da Terra. Esse 

é um exemplo de aprendizado espacial, ou seja, como os indivíduos entendem que a Terra como 

o seu espaço vivido (parte) tem uma representação simbólica de esfera (todo). Esse 

conhecimento parece ser trivial e consolidado para muitos professores do ensino da Geografia, 

mas vivemos tempos nos quais esse aprendizado espacial é questionado sem fundamentação 

teórica por grupos sociais articulados que usam os meios de comunicação para atacar o 

conhecimento científico construtivo que permitiu a compreensão histórica do tema. O mesmo 

acontece com as pessoas que migram e precisam reorganizar e readaptar o aprendizado espacial 

para o país de destino, situações essas que eram recorrentes na época dos autores e ocorrem 

atualmente também.  

A relação entre a parte e o todo, é um grande desafio para várias áreas do conhecimento 

científico e apresentamos a seguir um exemplo sobre a natureza e os geógrafos: 

 

Os geógrafos têm sofrido com o seguinte problema: através de uma 

preocupação exagerada sobre a floresta, eles não conseguiram notar as 

árvores. O que parece ser necessário é a aplicação de um senso de rigor teórico 

para os novos geógrafos interessados no comportamento no ambiente. (STEA 

e BLAUT, 1976, p. 54, tradução nossa). 

 

A preocupação com o todo muitas vezes é maior do que a preocupação com as partes e 

entendemos que na Educação Geográfica não é diferente, pois há um problema geral sobre o 
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todo quando pesquisadores constatam, por exemplo, sobre a redução e até negligência do uso 

dos mapas na sala de aula e isso poderia ser o equivalente ao incêndio na floresta.  

Podemos nos perguntar, por que será que os mapas são pouco usados ou até mesmo 

negligenciados? Uma possibilidade pode ser porque o mapa como uma representação 

simbólica, nos termos definidos de Bruner, segundo Lefrançois (2019), exige o 

desenvolvimento da nossa capacidade de raciocínio e demanda uma energia cognitiva para fazer 

mapas para além de usá-los como ilustração. Uma outra possibilidade pode ser o modo se ser-

estar-espacial criado pela sociedade como uma cultura do ocidente onde o homem está, mas 

não é espaço como nos apresentou Moreira (2019) no Capítulo 1. Outra possibilidade pode ser 

o que Luíza Rojas, geógrafa da Saúde de Cuba, certa vez no congresso de Geografia da Saúde 

em 2009 indagou sobre qual o “sentido prático” de mostrar que em áreas do mapa mais pessoas 

morreram de Acidente Vascular Cerebral (AVC) que em outras áreas? A indagação dela nos 

fez pensar o que está além do fazer o mapa pela representação de fenômenos, mas talvez seja 

encontrar o sentido para o que o mapa tenha alguma finalidade na prática, para o lugar de estudo 

no espaço vivido das pessoas daquela localidade.  

Assim como o mapa de John Snow23 no século XIX sobre o cólera e os poços 

contaminados não foram usados para uma simples ilustração, e de modo arbitrário foi usado 

como uma evidência espacial e cartográfica junta a todas as outras evidências científicas para 

provar que a epidemia circulava pela água contaminada. Na prática, os poços foram fechados e 

a epidemia da doença reduziu drasticamente. John Snow fez um mapa cognitivo e sabia que a 

representação cartográfica poderia funcionar para convencer as mentes de outros da sua época 

sobre seu raciocínio. Na educação geográfica, o mais próximo do sentido prático, questionado 

por Luiza Rojas, talvez sejam os fundamentos teóricos de Lucy Mitchell que vai pedir para que 

os professores façam mapas com as crianças, que serão apresentados no Capítulo 3. 

Porém, todos os professores de Geografia precisam entender que essa floresta (pouco 

uso efetivo dos mapas no todo) está sendo incendiada (ocorre em muitas escolas do Brasil). 

Precisamos então jogar água, “molhar”, no sentido de Paulo Freire, as árvores que constituem 

os estudantes, como as partes com o aprendizado espacial que leve o conhecimento relacional 

                                                           
23 John Snow foi um médico considerado o pai da epidemiologia moderna, que estudou o cólera numa perspectiva 

de hipótese científica da transmissão pela água, e não pelo ar como se acreditava antes. Ele elaborou um mapa 

do cólera de 1854, segundo Snow (1999), como um argumento científico para informar as autoridades de saúde 

da época para o fechamento da bomba de água da Broad Street em Londres, na Inglaterra.  
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prático e trazer não só o mapa cartográfico, mas apresentar efetivamente para os olhos, para as 

mãos e para as mentes dos estudantes. 

Trazendo a Teoria do Desenvolvimento da Aprendizagem Espacial, a qual assumimos 

para desenvolver esta tese, serão necessárias três questões básicas para desenvolver nas pessoas 

sobre os mapas cognitivos: 

 

(1) O que as pessoas precisam saber? 

(2) O que as pessoas sabem? 

(3) Como as pessoas obtém seu conhecimento? 

 

A figura a seguir mostra a três questões básicas e a natureza dos mapas cognitivos: 

 

 

Figura 32 – Relação das três questões básicas com a natureza dos mapas cognitivos  

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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A figura nos mostra as três questões básicas que devem guiar o desenvolvimento dos 

mapas cognitivos. Analisaremos cada uma das perguntas acima e as relacionaremos com a 

natureza e funções dos mapas cognitivos sobre o que as pessoas precisam saber: 

 

 

Quadro 12 – Natureza e funções dos mapas cognitivos sobre o que as pessoas precisam saber 

 

 

 

Fonte: Downs e Stea, 1976, p.16-24, tradução nossa, organização nossa. 

 

 

O quadro nos mostra três pontos de ancoragem da primeira questão básica sobre o que 

as pessoas precisam saber. Inicialmente nos referimos às informações locacionais que a própria 

pessoa que está estudando sobre um determinado fenômeno deve fazer: saber onde esse 

fenômeno ocorre, a qual a distância e em qual direção. No segundo momento é preciso 

especificar as informações locacionais fornecendo detalhes e justificar a importância de alguém 

ir ou estar lá onde o fenômeno está sendo estudado. No terceiro momento é preciso relacionar 

o fenômeno a uma escala geográfica de análise e dizer se tem abrangência local, regional ou 

global, por exemplo. 

Vamos para a segunda pergunta e relacioná-la com a natureza e as funções dos mapas 

cognitivos sobre o que as pessoas sabem: 
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Quadro 13 – Natureza e funções dos mapas cognitivos sobre o que as pessoas sabem 

 

 

 

Fonte: Downs e Stea (1976, p.16-24), tradução e organização nossa. 

 

 

Nessa parte é preciso considerar o que as pessoas já sabem quanto às próprias 

expectativas, atitudes, simbolismo e também muita extrapolação. A ideia de Brasil enquanto 

território pode ser, e muitas vezes é, bem diverso para quem mora no exterior por muitos anos 

e não se pode querer que todos pensem e tenham o mesmo mapa cognitivo sobre um país, por 

exemplo. As distorções de distância são muito pessoais, o que é perto para um pode ser longe 

para o outro. As informações sobre o ambiente desenvolvem em cada um, esquemas que fazem 

sentido para a sua própria experiência. Os argumentos das pessoas podem ser os mais variados 

possíveis e podem, inclusive, incluir informações que ainda nem existem como um argumento. 

As diferenças individuais em relação os grupos existem, mesmo que em um mesmo ambiente 

tenha regularidade, e a maneira como as pessoas processam as informações podem ser muito 

comuns. O comportamento espacial tem uma origem, destinação e frequências similares como 

por exemplo, duas pessoas perceberem que no mês de janeiro, numa determinada localidade 

chove bastante, o fenômeno observado quando se torna frequente se forma no mapa cognitivo 

da pessoa.  
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Vamos para a terceira pergunta e relacionar com a natureza e funções dos mapas 

cognitivos sobre como as pessoas obtém seu conhecimento: 

 

 

Quadro 14 – Natureza e funções dos mapas cognitivos sobre como as pessoas obtêm seu 

conhecimento 

 

 

 

Fonte: Downs e Stea (1976, p.16-24), tradução e organização nossa. 

 

 

Nessa parte é preciso considerar como as pessoas obtêm seu conhecimento e isso passa 

pela capacidade sensorial da experiência que o próprio indivíduo desenvolve no seu espaço 

vivido como experiência própria de mundo. As informações diretas são aquelas que ele mesmo 

vê e sente e envolve um grau de validade, confiabilidade, utilidade e flexibilidade. As 

informações vicárias são aquelas que vêm de forma secundária como quando alguém conta uma 

experiência para alguém que ainda não experienciou o fenômeno. As informações de mídias 

diversas como imagens, filmes, mapas foram elaboradas por alguém e, portanto, quem dela se 

basear, é uma informação vicária. 

Uma vez que as perguntas com suas respectivas natureza e função, para os mapas 

cognitivos serem utilizados na prática, será necessário considerar que nem sempre pensamos e 

agimos da maneira esquemática apresentada, porque vários mapas cognitivos podem estar 

sendo elaborados nesse exato momento sobre uma localidade que acabou de aparecer no 

noticiário, por exemplo. É preciso considerar que para desenvolver um mapa cognitivo dentro 

do cérebro de uma pessoa é necessário aprender, direcionar uma atenção e aí então desenvolver 

i) modalidades sensoriais

j) fonte de informação direta

k) informações vicárias

visão, tato, olfato, modalidades do senso cinestésico (percepção de 

movimento, peso, resistência, posição do corpo provocados pelo estímulo da 

pessoa), a experiência própria do mundo 

informações diretas que envolve contato "cara a cara" com graus de validade, 

confiabilidade, utilidade e felexibilidade

informações obtidas de forma secundária, "ver através dos olhos de alguém", 

TV, filme, fotografia, pintura, mapa de rua, descrição verbal

(3) Como as 

pessoas obtém 

seu 

conhecimento?
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uma aprendizagem que leva tempo e precisa considerar as mudanças sobre os fenômenos 

estudados no espaço. 

Usamos o termo cérebro ou mente para fazer referência ao processo mental do espaço 

psicológico que se desenvolve com os mapas cognitivos. No capítulo a seguir, apresentaremos 

a abordagem da neurociência24 que tem se consolidado como uma ciência mais avançada capaz, 

com os recursos tecnológicos disponíveis, trazer-nos conhecimento sobre o sistema nervoso 

dos cérebros humanos. 

 

 

3.4 UMA TENTATIVA CONSTRUTIVA PARA APRENDER SOBRE O CÉREBRO 

HUMANO 

  

Podemos dizer que a cabeça do ser humano é dura sim, porque de fato é quando 

entendemos que ela é constituída de uma estrutura óssea chamada crânio. A palavra crânio vem 

do grego “kránion” para se referir à parte superior da cabeça definida como uma caixa óssea, 

caixa craniana ou caveira. O crânio é objeto de estudo de muitos cientistas e entre eles os 

antropólogos e arqueólogos que se dedicam a reconstituir a história dos seres humanos como 

seres biológicos, sociais e culturais de muito tempo atrás. Há muitos museus de antropologia 

espalhados pelo mundo e a foto a seguir foi tirada no museu de antropologia da Etiópia em 

2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Neurociência é qualquer ciência, ramo de ciência ou conjunto de conhecimentos que se refere ao sistema 

nervoso, segundo Houaiss (2021). 
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Figura 33 – Apresentação da Lucy no Museu de Antropologia da Etiópia  

 

Fonte: Arquivo pessoal.  

 

 

A nossa ancestral mais antiga que se tem registro é uma mulher e se chama Lucy ou 

Dinknesh que na língua amárica significa “tu és maravilhosa” e data de 3,2 milhões de anos. 

Em 1974 o antropólogo norte americano Donald Johanson, junto com outros arqueólogos, fazia 

escavações no deserto de Afar na Etiópia e, no acampamento, eles escutavam a música “Lucy 

in the Sky with Diamonds” dos Beatles e assim os cientistas nomearam o fóssil do nosso elo 

mais antigo encontrado da família hominídeo, como Lucy.   

Os hominídeos fazem parte de uma família taxonômica dos grandes primatas. Assim, 

os cientistas classificaram o fóssil de Lucy com o nome científico Astralopithecus africanus e 

os estudos de evolução humana apresentaram-nos outros tipos de hominídeos como Homo 

habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis até Homo sapiens sapiens. Na tabela a 

seguir, apresentamos o nome científico, o surgimento, as características e a localização de cada 

um dos hominídeos. 
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Tabela 2 – A origem da espécie humana 

 

 

 

Fonte: Adaptado de LEAKEY, Richard. A origem da espécie humana. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1995. 

 

 

Apresentamos essa tabela para indicar que de alguma maneira os hominídeos mais 

antigos tinham capacidades e, portanto, tinham um crânio e um cérebro. Não dava para saber 

na época como eram os cérebros, mas os indícios de habilidades como criar instrumentos, falar, 

se deslocar, controlar o fogo, caçar e saber o que sabem indicam seguramente uma relação do 

fazer com a atividade cerebral. O Homo habilis já tinha habilidade em criar instrumentos e 

ferramentas, além de possivelmente ter a habilidade para falar. O Homo erectus já se deslocava 

pelo mundo, usava o fogo, se abrigava em cavernas e eram adaptados em ambientes frios. O 

Homo sapiens neanderthalensis, possivelmente já tinha uma ritualística para enterrar os mortos 

e por fim, chegamos até nós que somos considerados Homo sapiens sapiens, seres humanos 

modernos e com um cérebro maior que os nossos hominídeos anteriores com a capacidade de 

saber o que sabe. Entendemos que esse processo evolutivo dos nossos ancestrais foi possível 

graças à energia cognitiva ativa para mobilizar diferentes aprendizagens. 

Se nós todos somos hominídeos que sabemos o que sabemos, a história humana nos 

apresentou seres humanos sábios que buscavam saber aquilo que não sabiam, portanto graças 

à curiosidade deles, foi possível aprender sobre o desconhecido. Relembrando que Eratóstenes 
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não sabia sobre a esfera da Terra, ele observou usando instrumentos e métodos da antiguidade 

e hoje é fácil aprender o que ele aprendeu primeiro. 

Talvez seja difícil imaginar que tudo o que nos cerca à nossa volta alguém teve que 

explorar, ter curiosidade e aprender de algum modo usando o que todos temos dentro da caixa 

craniana, o encéfalo. Se existe uma desconexão do homem com o espaço, ainda que seja difícil 

entender os seres humanos em processo de desnaturalização, desterração e desterritorialização, 

não podemos ignorar que todos nós convivemos 24 horas com o nosso sistema nervoso no 

cérebro e a proposta deste capítulo da tese é compreender minimamente seu funcionamento.  

Vejamos a relação que se estabelece sobre o cérebro e a identidade do sujeito, segundo 

o antropólogo brasileiro Rogério Lopes Azize: 

  

O cérebro tornou-se um personagem central para a nossa definição de 

identidade pessoal, de sujeito. Da neurociência à filosofia, da medicina à 

antropologia, especialistas têm se esmerado em comentar o lugar do cérebro 

hoje em relação ao corpo e à cultura, em discussões – diretas ou indiretas, já 

que nem sempre se trata de interlocutores – nas quais tensões são mais comuns 

do que concordâncias. Os debates apaixonados que se multiplicam sobre o seu 

funcionamento, funções e doenças são sinal desse lugar especial e controverso 

do cérebro. [...] ideias relacionadas ao cérebro estão em relação ou em tensão 

com questões de ordem política, religiosa e econômica (AZIZE, 2010, p. 566). 

 

O antropólogo relaciona o cérebro a interesses de diferentes áreas do conhecimento e 

como seria de se esperar não há uma concordância única, haverá sobre o cérebro diferentes 

maneiras de abordagem teórica para compreender os seres humanos. A doença Alzheimer por 

exemplo, que afeta a memória, comportamento e pensamento, impacta diretamente no viver das 

pessoas mais velhas e, portanto, há cientistas investigando maneiras de reduzir esses impactos. 

A expectativa de vida aumentou, vivemos mais e a qualidade de vida é uma preocupação de 

pesquisadores dessa doença, por exemplo. O cérebro desperta a curiosidade humana de 

diferentes cientistas e os argumentos e descobertas deles podem nos trazer conforto ou 

desconforto porque irá nos fazer pensar sobre as nossas ações individuais enquanto seres 

humanos. 

Filósofos, astrônomos, médicos, matemáticos e cientistas usaram a energia cognitiva de 

seus cérebros para a habilidade de aprender aquilo que não se sabia e como toda habilidade 
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aprendida, nem sempre se acerta de primeira, são necessárias muitas tentativas. Vamos aprender 

e compartilhar os conhecimentos de alguns deles, começando com a definição de cérebro: 

 

A estrutura que nos seres humanos forma a maior parte da massa do encéfalo. 

O cérebro ocupa do processamento da informação e da coordenação de 

respostas voluntárias e, sendo assim, ocupa-se também do pensamento e de 

outras funções cognitivas. O cérebro está dividido em dois grandes 

hemisférios e em cada um deles existem áreas específicas que tratam de 

funções localizadas, como as áreas de projeção sensorial. Anatomicamente, 

cada hemisfério divide-se em quatro lobos: o lobo frontal, o lobo parietal, o 

lobo temporal e o lobo occipital. (STRATTON; HAYES, 2016, p. 34). 

 

Tudo o que existe dentro da nossa caixa craniana se chama encéfalo, ou seja, en=dentro 

e céfalo=crânio, que contém três estruturas: cérebro, cerebelo e tronco encefálico como mostra 

a figura a seguir.  

 

 

Figura 34 – Esquema do encéfalo com cérebro, tronco encefálico e cerebelo  

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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O cérebro ocupa a parte superior do encéfalo dentro da caixa craniana e é sustentado 

por uma haste denominado tronco encefálico ou também tronco cerebral onde ocorre o fluxo 

de sangue, batimentos cardíacos e a respiração. O cerebelo se originou do latim e significa 

pequeno cérebro que nos ajuda a mantermos o equilíbrio e a postura, coordenar nossas ações 

motoras além de ajudar no controle da cognição, motivação e emoção.  

Uma divisão posterior importante se refere a uma subdivisão em hemisférios do cérebro, 

pois assim como o globo terrestre pode ser dividido em hemisférios Norte e Sul ou Leste e 

Oeste, nosso cérebro é divido em hemisférios direito e esquerdo com algumas funções 

preponderantes em cada um deles, como mostra a figura a seguir: 

 

 

Figura 35 – Hemisférios esquerdo e direito com as funções preponderantes nos respectivos 

lados  

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Observamos que os aspectos funcionais do nosso comando de falar, raciocinar, pensar 

analiticamente, estabelecer sequência de tempo e a criar uma lógica linear vem do nosso 

hemisfério esquerdo do cérebro. Já os aspectos funcionais do hemisfério direito nos permitem 
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visualizar, imaginar, emocionar-se, criar, intuir, raciocinar espacialmente e tocar instrumentos 

musicais. 

Avançando para além da divisão por hemisférios, veremos que a anatomia do cérebro é 

dividida em quatro pequenas estruturas chamados de lobos: 

 

 

Figura 36: Lobo Temporal, Lobo Frontal, Lobo Parietal, Lobo Occipital e Cerebelo com suas 

respectivas características gerais  

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Se olharmos com bastante atenção o lobo temporal podemos perceber que essa estrutura 

está no centro do cérebro assim como podemos estabelecer uma analogia com o núcleo da Terra, 

uma massa compacta de ferro e níquel. É no centro do cérebro, no lobo temporal, que se 

desenvolvem nossa memória, emoção, audição, linguagem, aprendizagem e navegação 
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espacial25. Como falamos no Capítulo 1 sobre aprendizagem, é exatamente nessa estrutura que 

vamos armazenar e desempenhar a nossa aprendizagem. Os mapas cognitivos que abordamos 

no Subcapítulo 2.3 sobre a teoria da aprendizagem espacial na capacidade de criar mapas 

cognitivos e orientar-se no espaço tem seu paralelo na neurociência como sinônimo de 

navegação espacial. Essa área será importante mais adiante porque apresentaremos o 

hipocampo como a área responsável por nos permite aprender, ter memória e orientar-nos no 

espaço vivido. Colocando a mão na testa, estamos na área do lobo frontal que nos permite tomar 

decisões, solucionar problemas e fazer planejamento. O lobo parietal recebe e processa as 

informações sensoriais do organismo e do lado oposto aos olhos temos o lobo occipital que nos 

permite enxergar.  

Os quatro lobos descritos acima estão envolvidos por uma camada fina chamada de 

córtex cerebral26 onde estão os neurônios. A imagem 35 é uma visão da lateral do cérebro e 

cerebelo. Sugerimos, para facilitar a compreensão dos leitores, o uso do aplicativo gratuito para 

celular chamado 3D Brain onde é possível ter uma visão tridimensional das estruturas, apesar 

de estar em inglês, é possível aprender e visualizar sobre cada uma das estruturas que compõe 

o encéfalo. 

Os neurônios, que circulam pelo córtex cerebral que envolve os quatro lobos, são células 

nervosas que fazem todas as conexões necessárias para o cérebro funcionar e são, segundo 

Houzel (2017), a matéria-prima da cognição27.   

Os neurônios, segundo Stratton e Hayes (2016), podem ser de três tipos: 

 

(1) Neurônios sensórios: recebem as informações dos órgãos 

receptores e transmitem-nas ao sistema nervoso central. Eles são mielinizados, 

o que lhes permite transmitir a informação de forma extremamente rápida. 

                                                           
25 O termo navegação espacial é sinônimo de orientação espacial. 

26 O córtex cerebral, segundo Consenza (2014), é visualizado macroscopicamente como uma camada de 

substância cinzenta que reveste todo o cérebro onde estão os neurônios (ou grupo neuronais) que atuam na 

forma de circuitos para a realização de comportamentos e cognição. 

27 A cognição, segundo Houaiss (2021), tem origem no latim cognĭtum, que significa a ação de conhecer; o ato 

ou efeito de conhecer; processo ou faculdade de adquirir um conhecimento; série de características funcionais 

e estruturais da representação ligadas a um saber referente a um dado objeto; conjunto de unidades de saber da 

consciência que se baseiam em experiências sensoriais, representações, pensamentos e lembranças. 
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(2) Neurônios motores: transmitem informações do sistema nervoso 

central para os músculos, efetuando assim as ações. 

(3) Neurônios conectores: São encontrados principalmente no 

sistema nervoso central e fazem o revezamento de informações entre os 

neurônios. São semelhantes a uma teia de aranha, apresentando muitos 

dendritos, o que permite a transmissão ou a recepção entre muitos outros 

neurônios. 

 

Segundo a neurocientista Houzel (2017) nós usamos 100% do nosso cérebro o tempo 

todo, porém cada um usa de maneira diferente em momentos diferentes seja em movimento, 

parado ou dormindo. A neurocientista dedica-se a aprofundar e rever muito das crenças que se 

tem sobre o cérebro, como por exemplo quando se acreditava que só usávamos 10% do cérebro. 

Ela nos traz o conhecimento de que o cérebro corresponde em média a 2% da nossa massa 

corpórea e precisa em média de 500 calorias por dia para funcionar ininterruptamente e isso 

corresponde a 25% de nossa energia diária para o funcionamento de todo o corpo humano.  

Mesmo dormindo o nosso cérebro continua ativo desempenhando funções importantes 

para o funcionamento geral do nosso corpo. O ato de dormir é um comportamento humano que 

todos nós fazemos, ou deveríamos fazer direito todas as noites, e o deixar de dormir pode 

autodestruir o cérebro segundo o artigo Dormir mal pode consumir seu cérebro (FAPESP, 

2017). O neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro, diretor do Instituto Cérebro, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em uma entrevista de 2015 apresenta a relação entre 

sono, memória e aprendizagem. Ribeiro (2015), explica-nos que os acessos aos recursos 

tecnológicos disponíveis atualmente precisam ser usados com bastante cautela, pois eles podem 

interferir na cognição humana. Os aplicativos na forma de joguinhos, que chamam a atenção de 

crianças e jovens fazem parte do cotidiano normal de ficar o tempo todo conectado a eles. 

Temos uma geração desde a década de 1990 que nasceu conectada a diversos aparelhos 

tecnológicos e como educadores precisamos sempre refletir sobre o uso consciente deles a 

ponto de não permitir que todos esses recursos que existem como frutos da evolução tecnológica 

prejudiquem a aprendizagem e a cognição das crianças e jovens.  

 Não somos contra o uso de aplicativos e tecnologias em geral, aliás, muito pelo 

contrário, a tecnologia pode e deve ser usada a favor da educação básica. Tudo o que possa 

beneficiar a aprendizagem dos estudantes e torná-los sujeitos conscientes do seu próprio 

processo de aprendizagem é e será sempre benéfico. Saber que o uso excessivo de joguinhos de 
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celular pode ser prejudicial à aprendizagem não vai fazer os jovens deixarem de usá-los, mas o 

corpo docente de uma instituição de educação precisa pensar em estratégias para coexistir 

amigavelmente, sendo o objetivo da educação desenvolver aprendizagens num mundo repleto 

de tecnologias disponíveis. 

O cérebro para funcionar capta energia da glicose no sangue que faz uma irrigação de 

750 mililitros de sangue por minuto e se 1% desse fluxo diminuir a pessoa pode desmaiar e até 

perder a consciência. A partir do Homo Habilis até o Homo sapiens sapiens, segundo a 

neurocientista Suzana Houzel (2015), a capacidade de cozinhar alimentos permitiu-nos que o 

nosso encéfalo se desenvolvesse evolutivamente, pois os alimentos podem ser digeridos e 

transformados em energia mais rapidamente para ser levado para a corrente sanguínea até 

chegar nas três estruturas do encéfalo. A neurocientista criou, a partir de suas pesquisas, o termo 

Homo culinarius no qual o cozimento de alimentos permitiu-nos ganho de energia e mais tempo 

para desenvolver outras habilidades cognitivas. 

A evolução do cérebro está totalmente relacionada com todo o nosso mundo que 

olhamos ao nosso redor, e tudo isso foi possível graças aos neurônios que permitiram o 

desenvolvimento cognitivo como Bruner no Capítulo 1 nos apresentou com as capacidades 

motoras, dos sentidos e de raciocínio onde ele compara a evolução do ser humano com a própria 

evolução da mente. Vemos, portanto, o quanto a neurociência nos fornece o fundamento teórico 

para essa evolução: 

 

Um número notável de neurônios no córtex cerebral, o maior de todos, não 

disponível a nenhuma outra espécie, eu digo. E o que fazemos que nenhum 

outro animal faz e que, a meu ver, nos permitiu adquirir esse número notável 

de neurônios? Nós cozinhamos o que comemos. O resto — todas as inovações 

tecnológicas possibilitadas por esse número notável de neurônios em nosso 

córtex cerebral e a consequente transmissão cultural dessas inovações que 

mantém em ascensão a espiral que transforma capacidades em habilidades — 

é história. E assim florescemos: nos últimos 200 mil anos, nosso encéfalo 

grande com seu córtex cerebral rico em neurônios inventou cultura, 

agricultura, civilização, mercados, supermercados, eletricidade, cadeias de 

abastecimento, refrigeradores — todas essas coisas que conspiram para hoje 

pôr incontáveis calorias à nossa disposição. Tanto assim que as 2 mil calorias 

de que necessitamos por dia podem ser consumidas em uma única refeição na 

lanchonete da esquina. Não é preciso caçar, coletar, plantar, colher. Nem 

cozinhar é preciso mais, pelo menos não pessoalmente: a civilização 

tecnologicamente sábia permite a terceirização – até da nossa cognição, se for 

preciso. (HOUZEL, 2015, p. 250, grifos nossos).  
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Suzana Houzel (2015), apresenta-nos, assim como Bruner, a evolução como uma 

ascensão em espiral e a cultura permitiram-nos aproveitar os benefícios construídos 

historicamente. É intrigante para nós quando a neurocientista nos traz sobre o ser humano ser 

capaz de terceirizar a cognição. Poderá então o ser humano levar sua capacidade humana atual 

para terceirizar os aprendizados que foram adquiridos evolutivamente? Imagine, por exemplo, 

que no caso de cozinhar como um ato ativo nos identifica como benéfico para a evolução do 

cérebro, com os acessos às tecnologias que vivemos hoje, basta um celular e um aplicativo para 

que a comida chegue passivamente até a casa das pessoas. A nossa atenção, assunto abordado 

no Capítulo1, ao objeto “fazer comida” exige muito mais energia cognitiva ativa do que 

simplesmente o objeto “comida pelo aplicativo” ser solicitado e levado por uma outra pessoa 

até chegar à casa de modo passivo.  

Até que ponto pode chegar a consciência humana, enquanto fluxo de pensamento, a lidar 

com naturalidade a terceirização da cognição já que temos toda a tecnologia a nosso favor? 

Entendemos que todos nós somos capazes de fazer escolhas e ver o que faz mais sentido para a 

vida de cada um, mas o uso consciente da tecnologia talvez seja uma habilidade a ser trabalhada 

por nós professores e pensando nos estudantes da educação básica. Vejamos o que o professor 

Pierluigi Piazzi, italiano e físico formado pela USP, que viveu no Brasil, escreveu sobre 

inteligência: 

  

Hoje, o usuário de micro é um ser passivo que não cria coisa alguma e opta 

por um software (pronto) em vez de outro (pronto) usando o argumento: “esse 

é mais fácil de usar”!  

Antigamente, um professor ou um palestrante tinha de preparar 

meticulosamente o que iria dizer e armazenar tudo na mente.  

Hoje?  

Hoje ele monta um Power Point e vai apresentando o conteúdo lendo, como 

se a plateia fosse constituída de analfabetos que não sabem ler sozinhos. No 

fundo, se você pensar bem, ele está “colando”! (PIAZZI, 2014, p. 89). 

 

O professor Pier, como era mais conhecido, traz-nos exemplos sobre a capacidade da 

mente humana em fazer escolhas e aqui entramos na difícil relação entre cérebro e mente que 

apresentam significados distintos. A mente pode ser entendida como um fluxo de consciência 

e se pensarmos na ideia de um rio, como apresentamos a definição de consciência de Willian 

James, segundo Rooney (2016), cada indivíduo irá escolher o caminho que lhe for mais fácil e 

conveniente. Quando uma pessoa opta por usar um software ao invés de outro, pela facilidade, 
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podemos entender que para a necessidade daquele indivíduo, será mais fácil usar um e não o 

outro. Essa capacidade de fazer escolhas é própria da mente humana, ou seja, da consciência 

que é própria a cada indivíduo. Se um professor vai apresentar a sua aula lendo o que está escrito 

no Power Point como foi citado pelo prof. Pier, esse é o reflexo da consciência daquele 

professor porque provavelmente facilita expressar suas ideias. Será que o Power Point está 

sendo usado para terceirizar a cognição daquele professor que quer desenvolver aprendizagem 

nos estudantes? O professor não consegue falar de uma maneira fluída explicando o assunto da 

aula como um fluxo natural da sua consciência, ou seja, de sua mente humana com capacidade 

cognitiva? Como deve ser para os alunos que observam esse comportamento28 de leitura de um 

Power Point? Essas perguntas são feitas para que possamos pensar e refletir sobre as práticas 

educacionais na relação professores-estudantes no processo de aprendizagem. É preciso ter 

consciência da sua própria mente e questionar sempre se o seu método de aula é adequado, 

como pode ser melhorado e principalmente, como será transmitido ao outro que vai escutar. 

Será de uma forma mecânica ou de uma forma natural? Hoje existem aplicativos que fazem 

uma leitura mecânica de uma página da internet graças a códigos computacionais, mas será que 

os professores podem ser mecânicos também? Onde está a emoção e o desejo de envolver um 

determinado conteúdo na mente dos estudantes? 

Se a abordagem de um assunto na qual o professor é detentor do saber e o aluno é 

receptor de conhecimentos, esse método transmissivo mecânico é compatível. O que não é 

concebível é esperar que usar esse método transmissivo, de leitura de Power Point por exemplo, 

resulte em uma aprendizagem ativa. No passado era comum um professor apresentar a mesma 

aula todos os anos com os mesmos exercícios, infelizmente em pleno século XXI há pais de 

estudantes que pensam dessa maneira, a geração vai coexistindo entre avanços e práticas mais 

antigas que eram mais comuns no passado. 

O uso dos recursos tecnológicos é importante e estão disponíveis para serem utilizados 

pelas capacidades humanas e obrigatoriamente faremos escolhas (consciência), teremos que 

tomar uma decisão sobre qual recurso tecnológico utilizaremos na sala de aula com os 

estudantes. A escolha de um recurso tecnológico passa pelo aprendizado do próprio professor, 

pois não se pode ensinar alguém a dirigir um carro se a própria pessoa não sabe dirigir o carro. 

Se um professor vai desenvolver uma prática de sala de aula com os estudantes usando um 

                                                           
28 Comportamento, segundo o Dicionário de Psicologia de Stratton e Hayes (1994), se refere às ações 

que uma pessoa executa. Para Maturana e Varela (2001), o comportamento pode ser descrito por um 

observador sobre uma ação em relação a um determinado ambiente. 
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mapa digital, como será falado no Capítulo 4, isso só é possível se o próprio docente for capaz 

de praticar a habilidade que ele mesmo propõe pensando o modus operandi e executando o 

modus faciendi. 

 Pensando em outro exemplo como o uso dos mapas na sala de aula, será que o pouco 

uso dos mapas pelos professores de Geografia tem relação com a formação universitária na 

graduação de professores que leram o Power Point para os alunos, contando sobre os mapas ao 

invés de fazê-los com os estudantes? Essas perguntas são necessárias para pensar as práticas 

pedagógicas da Educação Geográfica porque a formação de professores para a educação básica 

leva em conta o fluxo consciente de um docente e sabendo que eles são observados em seu 

comportamento e podem influenciar nas práticas formativas. Pensar conscientemente sobre as 

próprias práticas reflete uma cultura educacional que está no processo construtivo. Uma cultura 

educacional não pode ser transferida de geração para geração sem reflexão consciente sobre as 

práticas. A mudança é necessária porque as pessoas mudam, o ambiente muda e o nosso cérebro 

é capaz de lidar com as mudanças, evolutivamente falando. É preciso verificar o que não deu 

certo e destinar energia cognitiva para mudanças mais assertivas no processo de aprendizagem. 

Um docente não pode ser a mesma pessoa no início de carreira e adotar as mesmas práticas 

depois de dez anos, por exemplo. A capacidade cognitiva de um docente deve seguir um ciclo 

em espiral de constante aprendizagem que melhore o seu ensino e desenvolva aprendizagem 

nos estudantes. Falamos então de um ciclo de aprendizagem-ensino-aprendizagem porque soa 

muito passivo quando se lê textos da educação abordando as relações de ensino e aprendizagem. 

Argumentamos que quem ensina precisa aprender para poder ensinar e então desenvolver 

aprendizagens. Desse modo, defendemos o uso do termo relações de aprendizagem, que 

envolve a aprendizagem do próprio professor e este deverá ensinar, ou seja, abordar 

determinado assunto na sala de aula para desenvolver aprendizagem nos estudantes.  

A reprodução de conhecimento adquirido passa pela capacidade cognitiva de cada 

docente, seja da educação infantil até a universidade. É responsabilidade nossa, enquanto 

educadores, repensar as práticas didáticas a cada ano como um processo evolutivo, pois a mente 

humana evolui, as tecnologias evoluem e nós precisamos compreender esse processo e 

incorporá-lo nas práticas educacionais. 

Nosso cérebro, segundo Houzel (2017), possui 86 bilhões de neurônios e essas células 

recebem e transmitem informações na forma de impulso elétrico e isso permitiu ao nosso 

cérebro humano uma capacidade de cognição complexa como nos mostra no trecho a seguir: 
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Possuir neurônios suficientes dota o cérebro das capacidades de cognição 

complexa, mas transformar essas capacidades em habilidades efetivas requer 

toda uma vida, ou até gerações, de aprendizado, tempo durante o qual as 

habilidades são desenvolvidas, transmitidas e acumuladas. (HOUZEL, 2015, 

p. 234). 

 

A capacidade por si só não se transforma em habilidade, por exemplo, somos seres 

humanos capazes de nadar, mas se o indivíduo não aprender as técnicas para nadar, é bem 

provável que na prática passe por dificuldades se for em alto mar. Todos nós, portanto, somos 

capazes de aprender e por isso, o passo seguinte é desenvolver habilidade num contexto de 

oportunidades do ambiente que nos cerca.  

Vejamos o exemplo de crianças sem oportunidade de aprendizado: 

 

A diferença entre capacidades e habilidades fica dolorosamente clara nos 

casos extremos de crianças que são criadas quase na solidão ou quase sem 

oportunidades de aprendizado: seus cérebros permanecem congelados no 

estágio de matéria-prima promissora que poderia fazer muita coisa, mas não 

faz. Em casos bem menos extremos, embora todos nós supostamente 

tenhamos números semelhantes de neurônios no cérebro, alguns de nós, 

moradores de centros urbanos e expostos a educação formal e desafios, usam 

o cérebro para projetar arranha-céus e computadores, ou para escrever livros 

sobre o mundo e até sobre nosso cérebro, enquanto outros, criados em grupos 

pequenos de localidades remotas, usam o cérebro sobretudo para construir 

habitações simples, caçar e adquirir conhecimento sobre as plantas que 

coletam. Não basta possuir muitos neurônios: eles dotam nosso cérebro com 

capacidades, mas não com habilidades. (HOUZEL, 2015, p.234).  

 

 

Se as crianças forem criadas na solidão ou sem oportunidades de convívio com outras 

pessoas, os cérebros não se desenvolverão. Muito provavelmente em quase três anos de 

pandemia, muitas crianças do mundo inteiro podem ter suas aprendizagens comprometidas e 

isso é um desafio a ser enfrentado por gestores, diretores, professores e pais do mundo todo que 

têm crianças e jovens no sistema educacional. Houve avanços em muitas escolas quanto ao uso 

de tecnologias que foram possíveis criar uma educação remota, mas possivelmente teremos 

com a pandemia um fosso maior do processo de aprendizagem de crianças e jovens de 

diferentes condições socioeconômicas. A pandemia é sim um marco na história da humanidade 

que está em curso, indo para o terceiro ano em 2022. Não temos clareza de um futuro que está 
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para acontecer e é nesse contexto de incerteza que esta Tese foi escrita. É nessa transição incerta 

que a educação de crianças e jovens está acontecendo no aqui e agora. Não é mais possível 

pensar num futuro imaginário de volta o que já foi antes da pandemia, assim como é impossível 

imaginar sobre os pós-pandemia. A educação escolar segue seu fluxo e os professores do aqui 

e agora precisam pensar para suas práticas do aqui e agora da melhor maneira possível. Idealizar 

um passado que não vai voltar e sonhar com um futuro que não se pode ter ideia, direciona-nos 

a pensar sobre o presente, sobre o aqui e agora. 

 Atualmente somos aproximadamente 7,7 bilhões de cérebros Homo sapiens sapiens 

vivendo e desempenhando suas atividades de maneiras diversas, seja na área urbana, rural, no 

planalto, na planície, na montanha, nas ilhas, nos continentes, nos países desenvolvidos ou não 

tão desenvolvidos. O fato é que a constituição funcional dentro da nossa caixa craniana é muito 

parecida com a de qualquer outro habitante do planeta. O que pode nos diferenciar efetivamente 

está na nossa mente consciente em extrair a energia cognitiva própria e operacionalizar 

aprendizagens que desenvolvam habilidades para sermos melhores no nosso espaço vivido.  

Há quem use a mente consciente e a capacidade interna para desenvolver aprendizagens 

para o bem, para o mal ou nem as use. Escolher conscientemente não usar a capacidade de 

aprender que nos foi herdada pelos nossos ancestrais é uma afronta à evolução do 

desenvolvimento do cérebro humano que permitiu à mente humana avanços científicos e 

conquistas tecnológicas. A mente humana enquanto capaz de fazer escolhas conscientes tem no 

cérebro e no sistema nervoso a capacidade de operacionalizar ações. O não usar a mente humana 

significa acreditar em crenças e ideias sem sentido como a Terra ser plana, não tomar a vacina, 

acreditar em discursos de ódio e estar isolado da essência evolutiva humana que nos permitiu o 

desenvolvimento do raciocínio. 

Aqui enfatizamos a necessidade enquanto uma grande família biológica para sermos 

seres humanos melhores entre nós mesmos porque evolutivamente nós temos essa capacidade, 

somos sapiens. A nossa espécie Homo sapiens sapiens tem capacidade interna com o sistema 

nervoso cerebral que já nasceu acoplado ao cérebro e está dentro do crânio. É preciso 

operacionalizar a cognição para aprendizagens efetivas envolvendo crianças e jovens nos seus 

mais diferentes contextos ambientais para contribuir o máximo que pudermos nos espaços 

vividos de diferentes realidades escolares.  
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Diante dessa discussão, um termo que faz mais sentido para nós é “Homo apprehendere 

sapiens”, o homem que aprende o que sabe porque o aprender é uma habilidade e o saber é a 

capacidade como mostra a figura a seguir:  

 

 

 Figura 37 – Esquema sobre o Homo apprehendere sapiens  

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

O aprender enquanto processo individual depende de habilidades cognitivas que podem 

ser desempenhadas pelos nossos 86 bilhões de neurônios e de uma energia interna para além da 

glicose no sangue porque o esforço interno para aprender é doloroso, tira da zona de conforto, 

obriga-nos a relacionar, raciocinar, pensar, fazer e principalmente é de dentro para fora, brota a 

partir do indivíduo. É esse esforço, que estamos chamando várias vezes de energia cognitiva, é 

de dentro para forma.  

O saber enquanto capacidade, como um processo de fora para dentro, foi e está sendo 

construído desde os nossos primeiros ancestrais que foram mostrando as diferentes capacidades 

para viver em seus mais diversos ambientes. Muitas capacidades humanas recentes foram 

criadas, como a tecnologia computacional, casas protegidas das intempéries, vacinas que nos 
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permitem uma sobrevida maior, mapas digitais, satélites artificiais e até somos capazes de 

mandar pessoas ao espaço fora da terra que são apresentados de diversas formas às pessoas 

pelos veículos informacionais.  

O que nos desafia é como lidar com os saberes já construídos e explicitados de diversas 

formas no ambiente externo para incorporar nas mentes internas das pessoas para 

operacionalizar ações. Se antes o homem era classificado como Homo sapiens sapiens, o 

homem que sabe que sabe, hoje, se observamos durante um dia os noticiários televisivos, 

veremos que temos espécimes que estão negando a existência evolutiva do ser humano, 

exercendo a função de chefe de uma nação. Essa é situação de aqui e agora, como chegamos 

nesse nível? A Biologia explica-nos que a evolução nem sempre é uma curva ascendente, 

portanto, nós educadores temos uma função social importante na sociedade e precisamos refletir 

sobre nossas práticas educacionais do aqui e agora. 

O mundo não está dado como pronto e acabado, não podemos dormir felizes e contentes 

e acordar no dia seguinte e fingir que está tudo bem. Muito pelo contrário, estamos em processo 

de desenvolvimento e estamos supostamente evoluindo, só não está claro se estamos evoluindo 

numa curva ascendente ou decrescente das nossas habilidades e capacidades cognitivas 

enquanto seres humanos coletivamente. Há ilhas de seres humanos vivendo desconectados da 

realidade em diversas localidades e a natureza de um vírus vem nos apresentando o quanto 

estamos mais relacionados do que imaginávamos. 

Para o antropólogo, cientista social e linguista Gregory Bateson, segundo Capra (2006), 

a linguagem da natureza é a linguagem das relações que constituem a essência do mundo vivo. 

O modo como as pessoas pensam se dá pelas relações e não pelas partes e a mente humana é a 

essência do estar vivo. Quando pessoas que optaram por não tomarem a vacina morrem das 

consequências da Covid-19, alguma habilidade do aprendizado faltou sobre a capacidade dos 

seres humanos já terem criado vacinas para justamente salvar vidas. A dificuldade em 

operacionalizar o óbvio na mente humana pode comprometer o nosso viver em sociedade. 

Como um país dito desenvolvido como a França, tem um alto número de pessoas que optaram 

por não se vacinarem? Como um país como o Japão pode ter a maior taxa de suicídio de crianças 

e jovens? O que está acontecendo com a aprendizagem das pessoas? São países com tecnologia, 

economicamente desenvolvidos e que alcançaram um certo grau de bem-estar social. O mundo 

que estamos vivendo não está bem e não sabemos ao certo a que isso se deve, mas vamos 
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arriscar extrapolar nossa compreensão sobre o cérebro humano e seu sistema nervoso pensando 

como um sistema.   

Nós temos capacidade para fazer desse planeta um lugar melhor para todos que não 

dependem do sistema econômico ou político propriamente dito, mas sim de um sistema nervoso 

como nos explica biólogo Humberto Maturana: 

 

O sistema nervoso não é solipsista29 porque, como parte do organismo, 

participa das interações deste com o seu meio, que nele desencadeia 

continuamente mudanças estruturais que modulam sua dinâmica de estados. 

O sistema nervoso não é representacionista, porque em cada interação é seu 

estado estrutural que especifica quais as perturbações que são possíveis, e que 

mudanças elas podem desencadear em sua dinâmica e estados. [...] Assim, o 

adequado é reconhecê-lo como uma unidade definida por suas relações 

internas, nas quais as interações só atuam modulando sua dinâmica estrutural, 

isto é, com uma unidade dotada de clausura operacional. Dito, de outro modo: 

o sistema nervoso “não capta informações” do meio como frequentemente 

se diz. Ao contrário, ele constrói um mundo, ao especificar quais 

configurações do meio são perturbações e que mudanças estas desencadeiam 

no organismo. (MATURANA; VARELLA, 2011, p. 188, grifos e realces 

nossos). 

 

O sistema nervoso entende e participa das interações dos seres humanos com o seu 

ambiente e dentro do sistema nervoso ocorrem muitas relações internas pelos neurônios que 

moldam a sua estrutura. O mais interessante é que não captamos as informações do ambiente 

primeiro para depois processar e agir, já agimos diretamente no ambiente construindo o mundo. 

Pela maneira como funciona nosso sistema nervoso, somos todos construtivistas segundo os 

achados de Maturana e Varella (2011). 

Se o sistema nervoso dentro dos cérebros humanos tem potencial e capacidade para 

construir um mundo, se reelaborarmos a definição de sistema nervoso para o sistema neoliberal 

controlado por alguns seres humanos, duvidaremos se são sapiens sapiens e teremos a seguinte 

reflexão na figura a seguir: 

 

 

                                                           
29 Solipsismo é relativo a solitário, segundo Houais (2021). 
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Figura 38 – Paródia sobre o sistema nervoso original e o sistema neoliberal  

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Essa paródia faz-se necessária porque o nosso cérebro possui um sistema nervoso 

poderosíssimo de construção de um mundo melhor, fisiologicamente falando. Temos todas as 

condições evolutivas para sermos uma sociedade melhor, seres humanos melhores, um mundo 

melhor. Temos ainda muito para desenvolver nosso Homo apprehendere sapiens e 

operacionalizá-lo até o fim das nossas existências, honrando a evolução dos nossos ancestrais 

ou então, contribuindo para a estagnação dessa evolução, indo contra a nossa própria natureza 

evolutiva. 
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A neurociência é uma ciência que estuda o sistema nervoso e para compreendermos o 

que sabemos hoje sobre o nosso cérebro, precisamos considerar uma cronologia que ilustra 

diferentes pessoas e povos curiosos em saber o que havia dentro da nossa cabeça. 

 

 

Figura 39 – Cronologia das descobertas sobre o cérebro em anos no período a.C. 

 

 

 

Fonte: Disponível em:  

http://bio-neuro-psicologia.usuarios.rdc.puc-rio.br/a-hist%C3%B3ria-da-neuroci%C3%AAncia.html. Acesso 

em: 15 dez. 2021. Adaptação nossa. 

 

 

A figura 39 mostra a curiosidade em tentar entender a euforia por exemplo, furar o 

crânio com o processo de trepanação, observações e registros feitos pelos gregos a ponto de 

perceber que as nossas sensações pudessem estar na cabeça. Platão já falava do cérebro como 

o centro dos processos mentais o que hoje denominamos sistema nervoso. Aristóteles vai dizer 

que as emoções vêm do coração e hoje sabemos que não é verdade. A observação de animais e 

porcos para entender os seres humanos já eram feitas por Galeno na antiguidade. 
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Figura 40 – Cronologia das descobertas sobre o cérebro nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII e 

parte do XIX   

 

 

 

Fonte: Disponível em:  

http://bio-neuro-psicologia.usuarios.rdc.puc-rio.br/a-hist%C3%B3ria-da-neuroci%C3%Aancia.html. 

Acesso em: 15 dez. 2021. Adaptação nossa. 

 

 

No século XVI já temos um livro de anatomia com detalhes sobre o cérebro. No século 

XVII Descartes vai entender o cérebro como um sistema hidráulico e começa a estudar a 

glândula pineal na qual potencialmente suspeitava-se da localização do espírito; e o atlas do 

cérebro é feito por Thomas Willis. No século XVIII surgem estudos com os animais e as 

atividades elétricas dos nervos. No século XIX, o famoso caso do jovem de 25 anos chamado 

Phineas Gage sofre um acidente em que uma barra de ferro atravessa sua cabeça e ele ainda 

sobrevive, porém seu comportamento que antes do acidente era uma pessoa dócil e tranquila, 

após o acidente, ele vai se tornar muito agressivo. Ainda no século XIX vai surgir o termo 

inconsciência. 
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Figura 41 – Cronologia das descobertas sobre o cérebro a partir de meados do século XIX até 

início do século XX   

 

 

 

Fonte: Disponível em: 

http://bio-neuro-psicologia.usuarios.rdc.puc-rio.br/a-hist%C3%B3ria-da-neuroci%C3%AAncia.html. Acesso em: 

15 dez. 2021. Adaptação nossa. 

 

Ainda no século XIX houve investigação para relacionar os traços de personalidade com 

áreas específicas do crânio, a publicação do livro de Darwin que vai despertar o estudo 

comparado dos animais para compreender os humanos. A fala vai ser relacionada ao hemisfério 

esquerdo do cérebro, métodos para estudar os nervos serão desenvolvidos até a descoberta do 

neurônio propriamente dito pelo espanhol Santiago Ramon y Cajal que vai ser tornar o pai da 

neurociência moderna e vai descobrir o Alzheimer como um processo degenerativo no século 

XX. Freud deixa de estudar a neurologia e se dedica à psicanálise e 52 áreas corticais 

descobertas em 1909 são estudadas até hoje. 
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Figura 42 – Cronologia das descobertas sobre o cérebro no século XX, com destaque para o 

ano de 1971 

 

 

 

Fonte: Disponível em:  

http://bio-neuro-psicologia.usuarios.rdc.puc-rio.br/a-hist%C3%B3ria-da-neuroci%C3%AAncia.html. Acesso em: 

15 dez. 2021. Adaptação nossa. 

 

 

A figura mostra importantes contribuições sobre o cérebro no século XX, mas um 

destaque especial foi feito para o ano de 1971sobre a descoberta do hipocampo como uma área 

que está relacionada à nossa capacidade de localizar-nos nos lugares como mostra a figura a 

seguir: 
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Figura 43 – Hipocampo e suas principais características 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://www.news-medical.net/health/Hippocampus-Functions-(Portuguese).aspx. Acesso 

em: 15 dez. 2021. Adaptação nossa. 

 

 

O termo hipocampo se originou do grego “hippos”, que significa cavalo, e “kampos”, 

que significa monstro marinho ou a forma de um cavalo marinho30. O hipocampo é importante 

no processamento da memória declarativa, nos processos cognitivos da aprendizagem, 

exploração do ambiente e locomoção segundo Consenza (2014). O neurocientista nos explica 

a seguir sobre uma importante função do hipocampo: 

 

Hoje, sabe-se que novos neurônios são formados no sistema nervoso central 

depois do nascimento. O hipocampo é uma região na qual ocorre neurogênese 

ao longo de toda a vida, o que se revela importante para a execução de suas 

funções. (CONSENZA, 2014, p. 40).  

 

                                                           
30 Na mitologia grega se refere a um animal com corpo de cavalo e cauda de peixe, puxando a carruagem de 

Netuno, segundo Houaiss (2021). 
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A neurogênese é uma capacidade fundamental que ocorre dentro do hipocampo, ou seja, 

a formação de novos neurônios, é conhecida também por neurogênese hipocampal e aceita na 

comunidade científica. No passado, na década de 1960, havia uma crença de que uma pessoa 

nascia com uma quantidade fixa de neurônios no cérebro e essa quantidade diminuía ao longo 

do tempo. Como os neurônios são a matéria prima para a cognição, desenvolvendo habilidades 

cognitivas os neurônios formam-se em um processo adaptativo com o ambiente. Vejamos a 

seguir o processo que explica a capacidade de o ambiente proporcionar mudanças estruturais 

no sistema nervoso: 

 

Não se conhece sistema nervoso que não apresente algum grau de plasticidade. 

Dessa forma, toda interação interfere no funcionamento do sistema nervoso, 

por causa das mudanças estruturais que nele desencadeia. Toda experiência é 

modificadora, em especial em relação a nós, embora às vezes as mudanças 

não sejam completamente visíveis. [...]. A riqueza plástica do sistema nervoso 

não se deve a que ele guarda representações ou engramas das coisas do mundo, 

mas à sua contínua transformação, que permanece congruente com as 

transformações do meio, como resultado de cada interação que o afeta. 

(MATURANA; VARELA, 2001, p. 188-189). 

 

Os autores trazem um termo bastante utilizado pela neurociência que é a plasticidade, a 

capacidade dos neurônios se modificarem de acordo com o ambiente em que vivem. Há uma 

relação congruente entre novas estruturas nos neurônios, e a plasticidade, sendo geradas em 

relação ao meio pela experiência num processo transformativo.  

John O’Keefe é um dos neurocientistas que desenvolveu uma teoria de que nós, seres 

humanos, temos capacidade de nos localizarmos nos lugares estudando o hipocampo por um 

mecanismo interno próprio. Temos, portanto, um GPS próprio no nosso cérebro que já veio de 

fabricação evolutiva. O livro de John O’Keefe que nos traz sua tese se chama The hippocampus 

as a cognitive map que traduzimos o título para Hipocampo como um mapa cognitivo. Segundo 

O’Keefe (1978) o espaço desempenha um papel em todos os nossos comportamentos porque 

nós vivemos, movimentamo-nos, exploramos e defendemo-nos.  

Os mapas cognitivos no nosso hipocampo ativam dois tipos de sistema que afetam 

diretamente o nosso viver no espaço: 
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(1) Place System = Sistema de lugar conhecido 

Esse sistema é ativado no nosso cérebro quando alguém consegue saber pela sua própria 

experiência em que lugar está, suas relações espaciais e a existência de objetos específicos em 

lugares específicos. Os lugares familiares, que são frequentemente visitados por alguém, se 

transformam em informações que serão registradas na memória no hipocampo. O hipocampo 

processa a aprendizagem, a memória e a nossa capacidade de nos orientar no espaço, ou seja, 

uma mesma estrutura desempenha e ativa mais de uma função em nosso comportamento 

cotidianamente. 

(2) Misplace System = Sistema de lugar desconhecido 

Esse sistema é ativado em nosso cérebro quando os sinais do sistema de alguém sobre 

o lugar muda e envolve tanto a presença de um novo objeto como a ausência de um antigo. Esse 

sistema é responsável pela exploração que ajudaram a criar novos mapas do ambiente e 

incorporar novas informações ao sistema. Imaginemos que uma pessoa já tem uma rota definida 

de casa (A) até o trabalho (B) e num dia específico, ela precisou trocar a rota e passar num lugar 

totalmente novo (C), em geral, isso pode causar um desconforto porque não era o hábito que a 

memória da pessoa estava acostumada a fazer.  

  

Os lugares estão em um espaço e O’Keefe (1978) define dois tipos de espaço. O primeiro 

é o espaço psicológico que se refere a qualquer espaço atribuído pela mente como um aspecto 

intrínseco no qual a mente constrói as bases das reflexões da experiência, abstração de 

sensações. O espaço psicológico não poderia existir se a mente não existisse. O segundo tipo 

se chama espaço físico que se refere a qualquer espaço atribuído do mundo externo, 

independente da mente e relaciona-se com a existência e as propriedades do espaço. O espaço 

físico tem uma importância histórica pelas suas ideias terem influenciados o pensamento sobre 

o espaço psicológico. Há uma relação entre o espaço físico e psicológico para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos seres humanos. 

Os achados de John O’Keefe tiveram como referência a concepção de espaço para 

Immanuel Kant: 

 

O espaço é de fato absoluto e o princípio de uma organização inata, mas não 

é uma propriedade do mundo físico. O espaço para Kant é um princípio 

organizador inato da mente, pelo qual as sensações derivadas do mundo físico 
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foram construídas em uma multiplicidade consciente. O espaço é uma forma 

de perceber e não uma coisa a ser percebida. (O’Keefe, 1978, p.19). 

 

Podemos notar que para endossar a tese da década de 1970 sobre nossa capacidade 

estrutural interna de localizar-nos no espaço, o neurocientista fez referência à concepção de 

espaço do filósofo Kant que por 30 anos ensinou Geografia. Se o espaço é uma forma de 

perceber, possivelmente há muitas formas de se perceber o mesmo espaço pela mente humana 

considerando a neurogênese e a plasticidade dos neurônios.  

O fato do espaço não ser uma coisa a ser percebida significa o que Kant chama de 

multiplicidade consciente, diferentes pessoas com graus distintos de consciência percebem o 

espaço segundo seus próprios referenciais internos e que são derivados do mundo físico. A 

maneira como cada ser humano se relaciona com o espaço é tão singular quanto as próprias 

conexões neurais, porque os espaços vividos de cada indivíduo são únicos. Assim como 

nenhum sistema nervoso funciona igualzinho ao outro, embora tenhamos estruturas cerebrais 

funcionais muito parecidas, nossos neurônios são pessoais e como cada indivíduo irá perceber 

o espaço também será individual. Poderá haver padrões de observações comuns sobre um 

mesmo espaço, mas como cada indivíduo tem seus próprios sistemas de percepção, visão, 

processamento, experiências anteriores sobre a diversidade de perceber o espaço é única e 

restrita à história individual e à maneira como lida com o ambiente, com o espaço vivido para 

então tornar um mapa cognitivo. 

 Imaginemo-nos em uma floresta tropical na Serra do Mar e percorrendo o caminho de 

acordo com nossas próprias experiências prévias, a maneira como cada indivíduo perceberá o 

espaço será única. Todos nós temos as mesmas capacidades de orientarmo-nos e localizarmo-

nos no espaço, porque é inato e está no nosso hipocampo, porém por diferentes razões e 

contextos, enquanto habilidade, para orientar-se e localizar-se no espaço, precisará de prática 

e, portanto, precisa ser experienciada enquanto espaço vivido. Sem a experiência do espaço 

vivido, com informações apenas vicárias, a aprendizagem espacial não se consolida na mente. 

A teoria da aprendizagem espacial dos mapas cognitivos refere-se ao espaço psicológico como 

sugerido por Downs e Stea (1978), sugere que o espaço físico é aprendido ou construído com 

base na experiência do universo físico como veremos na obra Jovens Geógrafos: como eles 

exploram o mundo e como eles mapeiam o mundo.  
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4 PIONEIRISMO: APRENDIZAGEM, GEOGRAFIA E CRIANÇAS 

 

 

“A criança deve ser encorajada a obter todos os benefícios do que aprende. 

O salto do mero aprendizado para usar o que se aprendeu pensando é uma 

etapa essencial no uso da mente” (BRUNER, 2008, p. 122).  

 

 

4.1 O CONTEXTO HISTÓRICO DE LUCY SPRAGUE MITCHELL NOS ESTADOS 

UNIDOS 

 

Lucy Sprague Mitchell nasceu em 1878 em Chicago e cresceu entre o final do século 

XIX e o início do XX, num contexto de transição de paradigma para muitas mulheres daquela 

época nos Estados Unidos. Lucy Sprague Mitchell, segundo Antler (1981), teve grande 

importância para o feminismo americano, pois, para além das conquistas educacionais na 

universidade para uma mulher, suas experiências conceituaram um novo tipo de feminismo 

associado a um processo histórico de vida. Havia um dado que mostrava que quanto maior o 

nível educacional de uma mulher, menores eram as chances dela se casar. Entre 1877 e 1924, 

nos Estados Unidos, das mulheres que receberam o título de doutorado, 75% delas nunca 

haviam se casado. Lucy Mitchell representou uma exceção: mulher de classe média que 

conseguiu combinar uma vida familiar tradicional, com casamento e filhos, aliada a uma 

carreira profissional em tempo integral, que vai resultar posteriormente na fundação de uma 

instituição educacional voltada para a formação de professores de educação infantil até crianças 

de 12 anos de idade. Ela não escreveu sobre feminismo ou sobre os dilemas particulares da vida 

das mulheres, nem foi ativista política. Seu principal foco de interesse era enriquecer a vida das 

crianças, ao invés das mulheres como grupo especial. Atuou como pioneira de um modo de 

feminismo, como processo de vida, de grande relevância para mulheres e homens 

contemporâneos da época. 

Lucy cresceu, durante a infância, num ambiente familiar de muita proibidade e regras, 

onde o dever dominava o modo de vida sob uma pressão constante do medo, da humilhação e 

do senso de culpa imposta pelos adultos. Havia uma crença comum na época de que as crianças 

tinham que ser vistas ou assistidas e raramente escutadas e dessa concepção Lucy discordava 
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veementemente. Esse ambiente familiar e escolar a deixou muito doente e a tornou uma criança 

solitária e introspectiva. As expectativas colocadas pelos pais em relação às crianças eram muito 

altas nas escolas e havia a pressão por cumprir rigidamente todo o programa escolar da época. 

A jovem Lucy se sentiu incapaz de agradar aos pais e se achou uma pessoa inadequada. Seu 

nervosismo era tanto que a impediu de frequentar a escola regular devido ao intenso medo de 

falhar e até os 16 anos de idade ela ficou longe do ambiente escolar. Durante esse tempo, ela 

leu muitos livros da biblioteca de seu pai, a quem ela admirava bastante. O pai tinha admiração 

pelas artes e estava no círculo social de pessoas como John Dewey e a esposa Alice Dewey, 

com quem Mitchell conviveu e trabalhou em Chicago, na época em que John Dewey lecionava 

na Universidade de Chicago. O pai de Lucy passou por dificuldades nos negócios e se viu numa 

situação de ter que se mudar de Chicago para o Sul da Califórnia. Depois de um tempo, Lucy 

Mitchell recebeu um convite para estudar filosofia na Radcliff College, em Cambridge, 

Massachusetts, onde passou a viver com a família Palmer. As influências de Lucy Mitchell na 

universidade foram os filósofos mais influentes da época nos Estados Unidos: Willian James, 

George Santayana, Josiah Rouce e George Herbert Palmer, como mostra a figura a seguir: 

 

 

Figura 44 – Síntese dos principais filósofos que influenciaram a formação de Lucy Sprague 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Lucy Sprague Mitchell se formou com honras em Filosofia, continuou seus estudos 

frequentando cursos de graduação na Universidade de Harvard e atuou como secretária da 

reitoria da Radcliff College, mas ela não estava feliz. Um relato interessante da insatisfação 

dela se apresenta na frase a seguir: “Por que todas as minhas relações com as pessoas parecem 

roubar minha própria alma? Vou sempre viver uma vida vicária?” (MITCHELL apud 

ANTLER, 1981, p. 140). Nesse momento, Lucy Sprague Mitchell foi convidada por Benjamin 

Wheeler para ser reitora para mulheres na Universidade de Berkley, na Califórnia. Lucy 

Sprague Mitchell vai sofrer também a influência da sobrinha que a fez desenvolver um amor 

pela linguagem das crianças. Houve uma congruência do trabalho que ela foi executar na 

universidade e as diferentes experiências de vida dela para que ela pudesse encontrar o que 

chamou de “real self”, que traduzimos aqui como “eu verdadeiro”. Ela inovou e criou uma 

dinâmica que visava fortalecer a organização das mulheres no campus da Universidade de 

Berkley. Em um de seus trabalhos, ela fez um levantamento que mostrou que 90% das mulheres 

tinham a intenção de ir para a área de ensino. Muito tempo depois, após a morte de sua mãe e 

de seu pai, Lucy vai para Nova Iorque explorar a variedade de oportunidades de trabalho 

voltado para mulheres na área de educação, como parte de seu trabalho da Universidade de 

Berkley. Ela vai para seis diferentes organizações em nome da causa das mulheres e, não por 

acaso, era também sua escolha vocacional. Ela vai trabalhar em Nova Iorque com Lillian Wald 

na Henry Street Settlement, depois com Florence Kelley na Consumer’s League e com Mary 

Richmond na Organização Social de Caridade que se dedicava a cuidar de bebês que nasceram 

sem casa. Porém, uma importante influência foi o contato com a diretora de uma escola pública, 

Julia Richman, com quem aprendeu muito sobre a educação pública. Num relato pessoal, após 

trabalhar com essa diretora, Lucy escreveu: “Isso é trabalho para mim. Educação pública foi a 

síntese de todos os meus interesses, todos os meus desejos para a humanidade” (MITCHELL 

apud ANTLER, 1981, p. 140). Foi nesse momento que a vida dela deixou de ser guiada pela 

indicação de familiares e amigos para que ela pudesse, por ela mesma, assumir o controle do 

seu próprio futuro e da sua carreira. O futuro marido da Lucy, Wesley Clair Mitchell, foi um 

economista que ela conheceu quando morava em Chicago, onde estudou filosofia com John 

Dewey e economia com Veblen; ambos influenciaram o livro pioneiro da educação geográfica 

americana de Lucy Mitchell denominado Young Geographers: How they explore the world and 

how they map the world, que traduzimos como “Jovens Geógrafos: como eles exploram o 

mundo e como eles mapeiam o mundo”, segundo Antler (1981). 
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Sobre o casamento de Lucy com o Wesley, houve uma longa troca de cartas em que ele 

tentava argumentar de todas as maneiras para convencê-la a casar-se com ele. Lucy relutou 

muito, porque não queria perder sua liberdade bem no momento em que descobriu sua vocação 

na carreira com a educação. No final, Wesley disse que não queria ser o refúgio dela e se 

colocou como um parceiro de luta, junto com ela a ajudaria a viabilizar e concretizar seus 

projetos educacionais. Depois de muitas cartas trocadas, eles se encontram pessoalmente na 

Sierra Mountains, na Califórnia, onde Lucy aceitou finalmente se casar com Wesley. Segundo 

Antler (1981), Lucy se casou com 33 anos e ele com 37, em 1912, depois de quatro anos de 

negociação sobre o casamento. 

Depois de casados, eles foram viver em Nova Iorque e Lucy frequentou aulas com John 

Dewey e outros educadores na Teachers College, além de ter atuado como voluntária em 

diversos projetos educacionais. Naquele tempo, Lucy Mitchell teve, num primeiro momento, 

um filho e adotou uma criança, depois, num segundo momento, teve outro filho e adotou mais 

outra criança, totalizando quatro filhos, dois dela mesma e dois adotados. Em 1916, Lucy 

Mitchell, segundo Antler (1981) e Downs (2016), funda a BEE – Bureau of Educational 

Experiments, com apoio financeiro da prima Elizabeth Sprague Mitchell, que depois vai se 

tornar a Bank Street College of Education.  

Numa carta datilografa de 1953, Lucy brinca sobre o local da escola, pois antes de se 

tornar uma instituição de ensino, o espaço físico da escola era uma fábrica de fermento da 

empresa Fleischmann: “Se não fosse Freud me deixar com medo de usar essa palavra, eu diria 

que uma fábrica de fermento era um bom símbolo para a Bank Street College”. Lucy Mitchell 

foi fundadora e diretora da Bank Street College, instituição de educação para crianças e 

formação de professores que existe até hoje, além de ter se tornado autora de numerosos livros 

a artigos na área da educação, com destaque para a linguagem da criança e também sobre a 

chamada Geografia Humana. 

Podemos observar na figura a seguir uma síntese do contexto histórico de Lucy Sprague 

Mitchell: 
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Figura 45 – Síntese dos principais elementos da história de Lucy Sprague Mitchell 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

  

 

A Figura 45 nos mostra uma síntese dos principais elementos da história de Lucy 

Sprague Mitchell, com o objetivo de aprofundar na sequência suas contribuições nas práticas 

educacionais para crianças por ela vivenciadas e também para Geografia Humana da época. 

Entre 1925 e 1939, segundo Downs (2016), ela publicou quatorze livros e artigos que tratam da 

ligação entre crianças, Geografia e mapas, além de ter escrito e testado vários currículos como 

vamos abordar a seguir. 

 

 

4.2 A EDUCAÇÃO E A GEOGRAFIA DE LUCY MITCHELL  

 

Lucy Mitchell, segundo Goulah (2010), é conhecida como uma defensora das escolas 

progressistas e como uma pesquisadora interessada nos padrões de aprendizagem da linguagem 

das crianças; para além disso, ela vai defender a Geografia como base fundamental para outras 
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áreas de conhecimento. A instituição de educação Bank Street College, fundada por Lucy 

Mitchell, vai se tornar um centro de formação de professores para a educação infantil e as séries 

iniciais, buscando fundamentalmente a valorização dos modos pelos quais os professores são 

formados. A formação dos professores impacta diretamente no modo como as crianças irão 

aprender, pois a liberdade deve ser pautada no fundamento teórico que desenvolva um 

pensamento abrangente e relacional de professores e crianças. 

Os estudantes da Bank Street College, como futuros professores, eram convidados a 

pensar, desafiar, fazer conexões e se tornarem apaixonados pelo ensino e pela aprendizagem. 

Segundo Grinberg (2005), a paixão era contagiosa porque a instituição era apaixonada pelo 

próprio ensino. A paixão também era manifestada no amor pelas matérias ensinadas, pois Lucy 

Mitchell tinha uma paixão pela escrita e pela Geografia. Ela tinha também uma paixão pelo 

desenvolvimento das crianças e a mesma paixão para as forças da natureza terrestre; e todos 

esses assuntos entravam nas conversas dela constantemente. Mais do que um processo 

intelectual, essas emoções de paixão por ensinar e aprender precisavam ser profundamente 

envolvidas na formação dos futuros professores. Entendemos, portanto, que a paixão por esses 

temas mobilizou toda a carreira de Lucy Mitchell e o quanto é importante compreender para si 

próprio o caminho escolhido e trilhado, que no caso dela foi a educação. Seu amor pela 

educação a tornou uma educadora no estilo jequitibá de Rubem Alves (1980), pois sua 

identidade própria e consistente não visava a aprendizagem de seres humanos do tipo eucalipto, 

ou seja, rápida e padronizada. 

A seguir, destacamos quatro aspectos a serem considerados no desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças na Bank Street College, desenvolvidos por Lucy Mitchell para os 

professores: 

1. Verificar se a criança aprendeu e como consequência poder projetar 

e fazer as modificações futuras; 

2. Permitir ao futuro professor aprender mais sobre as crianças e na sua 

sala em particular, os estilos das crianças, suas maneiras de fazer 

sentido, as relações que poderiam ajudar as necessidades individuais; 

3. Estabelecer conexões entre algumas relações da micro-cultura da sala 

de aula com o contexto da escola; 

4. Ajudar na perspectiva do professor para se verem eles mesmos como 

professores na relação com as crianças. (GRINBERG, 2005, p. 62, 

tradução nossa). 
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Podemos observar que o desenvolvimento da formação dos professores estava na 

relação aprendizagem-ensino-aprendizagem, que vai exigir do professor um constante projetar 

e reprojetar das aulas aliado a um profundo respeito a como cada criança aprende e como ela 

relaciona o aprendizado com a sua própria individualidade. Os aspectos ressaltam a necessidade 

de estabelecer conexões do aprendizado na sala de aula para outras escalas e principalmente 

permitir aos professores fazerem autocríticas das suas práticas, no sentido de se perceberem 

como professores em processo constante de formação. Entendemos que a formação do 

professor não ocorre, necessariamente, durante a licenciatura, pois é na prática e na experiência 

do cotidiano escolar que a formação do professor vai se desenvolver. A licenciatura é 

importante e fundamental para o despertar da consciência enquanto prática reflexiva e formativa 

do educador que irá desenvolver sua aprendizagem-ensino-aprendizagem no sistema 

educacional formativo de estudantes. 

Em 1934 Lucy Mitchell escreveu um artigo intitulado Estudos Sociais e Geografia, em 

um dos livros da Bank Street College, no qual ela descreve sobre a relevância intrínseca, 

representada na forma de rodas que giram continuamente sobre quatro abordagens: o estudo, a 

sociedade, a Geografia e as crianças. As relações dessas quatro abordagens devem revelar uma 

suposição implícita num tipo de pensamento que devia ser aplicado nas escolas, segundo Bank 

Street College of Education (2015). 
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Figura 46 – Conjunto de quatro abordagens integradas organicamente do pensamento de Lucy 

Mitchell aplicado nas escolas 

 

 

 Fonte: Elaboração nossa.  

 

 

As quatro abordagens da Figura 46 fundamentam as práticas dos professores das escolas 

progressistas, em que as próprias experiências os levam à evidência dessa integração. 

Observamos aqui a fundamentação do raciocínio indutivo31, segundo Sternberg (2018), que se 

baseia em fatos e observações para a elaboração de conclusões prováveis ou bem 

fundamentadas. Esse tipo de raciocínio indutivo é a base do método empírico defendido por 

Lucy Mitchell nas suas práticas, portanto, vejamos como Lucy descreve as quatro abordagens 

a seguir.   

A abordagem “estudos” vai para a além da aquisição de conteúdo informativo e se 

direciona para um método de trabalho propriamente dito, ou seja, uma abordagem de 

laboratório de primeira mão, uma atitude experimental, um manuseio de fontes, uma descoberta 

de relações significativas dentro dos dados, uma situação que permite um pensamento genuíno 

                                                           
31 Raciocínio indutivo: se baseia em nossas observações e não é possível chegar a qualquer conclusão certa. O 

máximo que se chega é a uma conclusão forte ou bastante provável. É oposto ao raciocínio dedutivo, onde é 

possível chegar a conclusões certas em termos lógicos, segundo Strenberg (2008, p. 436). 
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por parte das crianças e assim os caracteriza como verdadeiros investigadores. Os professores 

deviam se preocupar com o compromisso assumido em sala de aula, com as possíveis 

inadequações e com as técnicas de sala de aula (Bank Street College of Education, 2015). 

A abordagem estudos de Lucy Mitchell pode ser melhor compreendida na figura a 

seguir: 

 

 

Figura 47 – Abordagem de como os estudos devem ser praticados em sala de aula pelos 

professores, segundo Lucy Mitchell 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A abordagem “sociais” assume várias interpretações, podendo ser ajuste social ou 

estudos sociais, segundo Bank Street College of Education (2015). Mitchell explica que o ajuste 

social ocorre quando um indivíduo se ajusta aos outros membros de seu grupo, assim como a 

criança se ajusta aos outros membros da família, aos outros membros de seu grupo escolar, e 

assim por diante. A relação entre grupo e indivíduo dentro de seu conjunto é tênue, porque 

depende da ênfase relativa em que se coloca o pensamento individual ou pensamento de grupo. 
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Para Lucy Mitchell, todos nós pertencemos à mesma espécie biológica e ela diz que, embora 

gostemos ou não, estamos todos no mesmo barco quando se trata de necessidades básicas 

humanas. Para ela, somos todos seres humanos, o que, economicamente, coloca todos nós na 

classe dos consumidores, no sentido que utilizamos bens e recursos da natureza para a nossa 

sobrevivência. As variações em espécimes dentro do grupo biológico (tamanho, corpo, 

particularidades) pode trazer uma sensação das pessoas se sentirem diferentes ou superiores 

umas às outras. Um outro problema abordado sobre estudos sociais, segundo Mitchell, é que 

ninguém podia, na época, se ver no grupo ao qual pertencia e as experiências eram bastante 

limitadas a esse grupo. É relatado, portanto, a grande dificuldade em se perceber num grupo 

para a década de 30, nos Estados Unidos, como se fosse muito complicado, e talvez ainda seja, 

porém, em tempos atuais, as pessoas se percebem na sua condição socioeconômica em relação 

aos outros grupos de diferentes condições. Sobre a ideia de pertencimento ao grupo, Lucy 

aborda a importância da lealdade de grupo com olhos abertos, o que permite ter uma consciência 

de pertencimento ao invés de uma lealdade cega de grupo, onde ambos provêm do 

reconhecimento da pressão que o ambiente impõe às pessoas. Lucy Micthell ressalta, portanto, 

a importância de se perceber no ambiente conscientemente no processo formativo da sua 

própria identidade. 

A abordagem do termo sociais de Lucy Mitchell pode ser melhor compreendida na 

figura a seguir: 
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Figura 48 – Abordagem do termo sociais referente às dificuldades da relação de indivíduo e 

grupo e o pertencimento, segundo Lucy Mitchell 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

  

 

A abordagem “Geografia” é particularmente mais especial para Lucy Mitchell, à qual 

ela se refere e utiliza o termo Geografia Humana, porque na época, década de 30, esse termo 

ainda não tinha sido deteriorado pelo uso incorreto ou excessivo como tantos slogans 

educacionais. A Geografia Humana para a época era uma palavra comparativamente nova, pois 

o pensar para além das informações dadas é parte de uma abordagem ambiental mais ampla que 

influenciou a História, a Economia, a Sociologia e também a Literatura. Vejamos como Lucy 

Mitchell define a Geografia Humana: 

 

A Geografia humana lida com a inter-relação entre as necessidades dos seres 

humanos e um ambiente externo o qual deve satisfazer essas necessidades. 

Uma metade da Geografia humana é o que as pessoas fazem para modificar a 

superfície da Terra e a outra metade é o que os fenômenos da superfície da 

Terra condicionam às atividades dos homens, a maioria das quais está 

relacionada com o trabalho deles. (BANK STREET COLLEGE OF 

EDUCATION, 2015, p. 29, tradução nossa).  
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A Geografia Humana de Lucy Mitchell pode ser melhor compreendida na figura a 

seguir: 

 

 

Figura 49 – Esquema representativo da Geografia Humana definida por Lucy Mitchell 

 

  

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Lucy Mitchell divide a Geografia em duas metades e o uso do termo ambiente externo, 

que no inglês é chamado de “enviroment”, caracteriza o ambiente. Esse termo, que era 

conhecido e utilizado na Biologia, mais especificamente ligado à evolução, começa então a ser 

cada vez mais importante nas ciências sociais nesse período histórico e em especial será trazido 

para as práticas escolares. Entendemos que o ambiente que Lucy Mitchell se refere trata-se do 

espaço geográfico, também conhecido como espaço vivido. 

A abordagem “crianças” se refere a compreender que todas elas, de muitas formas, 

estão inter-relacionadas no ambiente em que vivem e são capazes de se perceber e explorar o 

ambiente pessoal e descobrir as relações ali existentes no quesito hábitos de trabalho, por 

exemplo. Mitchell nos apresenta um exemplo de uma criança de cinco anos de idade, da cidade, 
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que tem brinquedos de cavalo, que dorme embaixo de cobertores, que come carne e toma leite 

de uma garrafa, e a compara com uma criança de dez anos de idade que nunca tinha visto um 

trem à noite, e que pede para o engenheiro parar porque era hora de os passageiros dormirem. 

Já havia a noção de que são poucos os grupos sociais vivendo isolados e que, portanto, as 

crianças daquela época, nos Estados Unidos, especificamente em Nova Iorque, já estavam de 

muitas formas conectadas com as transformações ocorridas na sociedade americana. Na época, 

Mitchell vivia a velocidade dos meios de transporte, dos meios de comunicações e também do 

desenvolvimento de rodovias, ferrovias, hidrovias e vias aéreas. Mitchell dizia que o mundo 

começava a assumir uma complicada interdependência de padrões de trabalho que geralmente 

não era percebida até mesmo por adultos. Aqui ela nos apresenta novamente a noção do quanto 

é difícil se perceber nas transformações que as pessoas de um grupo social vivenciam, inclusive 

por adultos. Desse modo, qualquer exploração genuína por qualquer criança de como elas 

obtêm sua comida, como suas casas funcionam, o que significa água, luz, calor, bem como 

comida e camas, pode levar as crianças diretamente para a compreensão de outras partes do 

mundo e relacionar com diferentes trabalhadores exercendo sua função social. Essas 

observações precisam de ferramentas que ajudem as crianças a organizarem suas experiências 

e isso vai implicar num planejamento de currículo escolar que leve em conta o viver das 

crianças. 

A abordagem crianças para Lucy Mitchell pode ser melhor compreendida na figura a 

seguir: 
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Figura 50 – Esquema representativo da abordagem crianças por Lucy Mitchell 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Podemos observar na figura anterior que Lucy Mitchell vai caracterizar as diferentes 

capacidades das crianças no chamado método da abordagem de laboratório, a ser praticado 

pelos professores, ou seja, os professores deverão ter um olhar diferente para as suas práticas 

escolares em função das capacidades das crianças. O currículo escolar deve considerar o viver 

das crianças, algo bastante inovador para a época. O currículo é um processo contínuo do 

método de laboratório que vai fornecer para as crianças experiências de primeira mão, 

relacionando com os costumes de outros grupos sociais quando possível. Essas experiências 

devem ser complementadas com as experiências indiretas, obtidas por meio de materiais de 

base relativos aos seus próprios costumes, do ponto de vista da origem histórica, do 

funcionamento atual e do método comparativo. As práticas dos professores com as crianças 

saem de um método passivo e receptivo de informações para efetivamente as crianças fazerem 

algo com as suas descobertas e investigações, assim denominada como método da abordagem 

de laboratório.  

Vejamos a seguir como Lucy Mitchell explicita suas ideias para trazer o ambiente 

externo como propulsor do aprendizado das crianças: 
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A excursão mais simples ao passado é através dos antigos hábitos de 

trabalho do próprio ambiente que as crianças exploraram ao seu 

redor. Os ingleses, os holandeses, os índios de Manhattan, por 

exemplo, atendiam suas necessidades básicas de acordo com a obra e 

hábitos de suas culturas particulares, mas utilizando ou superando as 

mesmas forças geográficas no trabalho na área metropolitana de Nova 

York em 1934. Isso é história; mas, novamente, é a abordagem 

ambiental da geografia humana. O homem primitivo deve ser 

apresentado através da geografia humana e eu acredito que esse fato é 

o grande responsável pela sua popularidade nas escolas. A maneira 

como ele conseguiu sua comida e abrigo, a maneira como ele se 

protegeu, a maneira como desenvolveu uma ferramenta, uma arte após 

a outra, para ajudar seu nativo em conquistar seu ambiente está ligado 

diretamente às suas necessidades básicas (BANK STREET COLLEGE 

OF EDUCATION, 2015, p. 30, tradução e realces nossos).  

 

Para Lucy Mitchell o ambiente que as crianças vivem deve ser explorado com base no 

método de laboratório, o qual as crianças vão descobrindo, investigando e estabelecendo as 

relações por elas mesmas. Essa ideia se aproxima muito do que sugeria Rousseau quando 

abordamos, no Capítulo 3, que o professor vai permitindo que a criança explore com a sua 

própria mente, suas observações, ainda que sejam simples, pois é por ela mesma que se 

estabelece a aprendizagem sobre o espaço vivido. O exemplo da cidade de Nova Iorque que 

recebeu imigrantes de diferentes países oferece uma fonte primária que se relaciona com a 

cidade em que as crianças estudam, ou seja, é fundamental considerar o contexto histórico e 

cultural das pessoas da cidade onde a escola está. Para além de focar temporalmente em quando 

os diferentes imigrantes chegaram na cidade, é importante dar um peso maior no modo pelo 

qual eles foram sobrevivendo e suprindo suas necessidades básicas, ou seja, construindo o seu 

novo modo de vida para longe de seus países. A isso Lucy vai chamar de Geografia Humana, 

pois vai ser importante pensar em como os diferentes povos foram construindo seu ambiente 

longe de seus países de origem; novos mapas cognitivos e uma nova relação de espaço vivido 

vai se desenvolver para aqueles novos imigrantes. O destaque das palavras “como” na citação 

supracitada é intencional porque Lucy Mitchell vai o tempo todo nos mostrar a importância de 

estabelecer relações, no sentido que justifica, em uma determinada circunstância do ambiente, 

terem ocorrido diferentes ações dos seres humanos. O “como” é na ideia de modus operandi, 

no sentido de modo de operação para executar e agir no ambiente para atender às necessidades 

básicas, que permite compreender a relação dos seres humanos no ambiente e a relação do 

ambiente nos seres humanos. É como se os ingleses, os holandeses e os índios em Manhattan 

fossem, à sua maneira, o próprio Robinson Crusoe, que vão explorar e coexistir num mesmo 
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espaço vivido para que as crianças possam entender como aquele espaço em que elas vivem foi 

modificado ao longo do tempo por diferentes povos antes da geração delas. 

A seguir veremos como Lucy Mitchell vai atribuir às crianças as capacidades de 

explorar e mapear o mundo por elas mesmas, a ponto de serem jovens geógrafos. O ato de 

explorar o ambiente, enquanto espaço cognitivo, ocorreu antes do mapeamento cartográfico 

propriamente dito, assim como já abordamos no Capítulo 3. Se a orientação precede o uso de 

mapas, veremos na sua principal obra de pioneirismo da educação geográfica norte-americana 

como Lucy Mitchell pensou e desenvolveu seu próprio método. 

  

 

4.3 JOVENS GEÓGRAFOS: COMO EXPLORAM E COMO MAPEIAM O MUNDO – 

UMA CONTRIBUIÇÃO METODOLÓGICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA 

APRENDIZAGEM NAS CRIANÇAS 

 

Lucy Sprague Mitchell é descrita por Roger Downs (2016) como a pioneira da Educação 

Geográfica nos Estados Unidos. Sua carreira na educação teve especial atenção ao aprendizado 

das crianças, que culminou numa publicação em 1934 do livro Young Geographers: How They 

Explore the World and How They Map the World, que traduzimos para “Jovens Geógrafos: 

Como eles exploram o mundo e como eles mapeiam o mundo”. Lucy Mitchell era uma 

professora em vários níveis escolares, administradora, elaboradora de testes educacionais, 

pesquisadora, consultora para sistemas de escolas públicas, tendo ajudado a fundar várias 

escolas, benfeitora para escolas e programas sociais, escritora, ilustradora e poeta. Ela também 

era uma talentosa geógrafa autodidata. A pesquisa, segundo Downs e Liben (1988) e Downs 

(2016), foi a raiz da escrita experimental para crianças e depois veio a paixão pela Geografia e 

pela Cartografia. 

Começamos pelo fim do livro “Jovens Geógrafos” com a parceira de trabalho de Lucy 

Mitchell Charlotte Biber Winsor, que também teve formação com John Dewey na década de 

20 e foi diretora da Bank Street College de 1951 a 1966. Segundo Winsor (apud MITCHELL, 

1991), o livro foi escrito com o objetivo de oferecer aos professores maneiras diferentes de 

desenvolverem capacidades intelectuais nas crianças e estimularem a vontade de aprender sobre 

o mundo onde elas viviam. A hipótese de Lucy Mitchell é que a Geografia era um corpo de 
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conhecimento que poderia ser disponibilizado para crianças pequenas quando abordadas por 

meio da experiência em suas próprias vidas. 

As edições (1ª, 2ª e 3ª) do livro “Jovens Geógrafos” foram esgotadas e isso indicava um 

interesse pela Geografia na época e uma consciência crescente de sua função no currículo do 

ensino fundamental. O contexto dos acontecimentos mundiais após a Segunda Guerra Mundial 

mostrava, por exemplo, a conquista do espaço fora da órbita da Terra e as informações 

circulando de um modo mais rápido para os adultos como uma novidade que levou tempo para 

alcançar e uma situação extremamente nova para o viver das crianças que acompanhavam as 

transformações do mundo, como podemos observar na representação das gerações na figura a 

seguir: 

 

 

Figura 51 – As transformações do mundo de duas gerações no aqui e agora das famílias norte-

americanas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Queremos representar na Figura 51 a coexistência de diferentes famílias de duas 

gerações distintas vivendo as transformações do mundo em velocidades diferentes para a 

realidade do aqui e agora32 da sociedade norte-americana. Essa abordagem de realidade é 

importante porque não queremos rotular a sociedade americana como exemplo de bem-estar 

social a ser seguido e definido, pois nosso olhar os considera como seres humanos num contexto 

de sociedade com problemas e desigualdades que existiam no passado e continuam existindo 

até hoje.  

Lucy Mitchell estava preocupada com o progresso da sociedade no sentido coletivo e 

em como desenvolver crianças com habilidades intelectuais e conhecimentos necessários que a 

desenvolvessem individualmente dentro desse todo. O desafio de ensinar as crianças sobre o 

mundo encontrou na Geografia a sua melhor forma de concretizá-lo: “A Geografia, expressa 

como conhecimento dos mundos do aqui e agora, do longe e do momento, eram cruciais para o 

funcionamento do mundo adulto cotidiano”. Lucy Mitchell usa o termo “aqui e agora” como 

crucial para entender o ensino da Geografia de um modo geral: 

 

Uma situação, por exemplo, é a ideia de crianças sendo solicitadas a 

compreender as sociedades dos esquimós. Lucy Mitchell acreditava que 

o aqui e agora era a plataforma na qual poderia ser construída uma 

compreensão do longe e no momento. A chave para a abordagem do 

aqui e agora era mostrar a interdependência das pessoas com a Terra e 

mostrar como as instituições sociais e as atitudes crescem para além do 

trabalho que fazem e o que é economicamente importante para as 

pessoas. (DOWNS, 2016, p. 6). 

 

A abordagem de determinados temas pelas crianças para compreender a vida dos 

esquimós, por exemplo, é fazê-las entender o viver dessas populações tão distantes e trazer para 

sua própria reflexão, aqui e agora, como se elas pudessem ser os próprios esquimós, 

relacionando com os elementos, as características e os desafios que essas populações vivem. 

Jerome Bruner numa palestra na Bank Street College vai enfatizar a importância de a 

criança ser encorajada a se beneficiar da aprendizagem propriamente dita para além do uso 

                                                           
32 Chamamos de realidade do aqui e agora o modo de ser das coisas existentes fora da mente humana ou 

independentemente dela, segundo Abbagnano (2007, p. 841), e a realidade do homem como ser histórico, 

criador de cultura, que leva os estudantes a conhecerem os homens de sua localidade e de seu tempo, segundo 

Nidelcoff (1975). 
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imediatamente prático, ou seja, para que a criança seja capaz de honrar a conexão do 

conhecimento relacionando dois fatos que a leva a generalizar, extrapolar e tentar construir até 

mesmo uma suposição plausível com uso de palpites heurísticos. Ele termina dizendo que: 

“Essas são atividades nas quais a criança precisa de prática e orientação, os verdadeiros 

antídotos para a passividade.” 

A heurística, segundo Sternberg (2008), é um procedimento mental simples, um tipo de 

raciocínio que ajuda uma pessoa a dar respostas adequadas mais prováveis ou viáveis de um 

conjunto de informações disponíveis, ao invés de lidar sistematicamente com todas as 

alternativas possíveis. O uso da heurística proporciona uma maneira de simplicar um problema 

complexo a um conjunto de tarefas que são fáceis de observar. Um fenômeno mais relevante 

pode se manifestar na heurística da representatividade quando uma pessoa sabe, por exemplo, 

que em março costuma chover bastante pois já escutou o trecho da música de Tom Jobim – 

“são as águas de março fechando o verão”, ou quando apresentamos um assunto onde algum 

aluno faz referência ao que você está explicando por meio de um filme, de uma música ou da 

própria experiência pessoal. Na heurística da disponibilidade quando se pergunta qual cidade 

tem mais habitantes e se apresenta as opções de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

Curitib,a e pela disponibilidade dessa informação no viver, a criança responde São Paulo. 

Quando Bruner fala dos palpites heurísticos das crianças é porque elas têm uma grande 

capacidade mental de explicar as coisas e tomar decisões no seu convívio social e escolar, já 

que elas vivenciam um mundo em que experimentam sensações, situações, além de poderem 

sofrer influência dos meios digitais com o desenvolver dos meios de comunicações. 

Quando o livro Jovens Geógrafos: Como eles exploram o mundo e como eles mapeiam 

o mundo foi publicado na década de 30, para a maioria dos professores nos Estados Unidos a 

ciência geográfica era baseada em fatos estáticos de localização; a chamada Geografia com base 

no espaço locacional de estados, países, sem estabelecer uma relação entre o dado e o viver dos 

habitantes. Além disso, era estatístico, como saber o número de habitantes, ou seja, o 

aprendizado era factual e cobrava das crianças o aprendizado pela memória. A publicação desse 

livro vai ser um divisor de águas para se pensar a ciência geográfica como um aprendizado 

relacional de seres humanos com o ambiente, seja urbano ou rural, que se fundamenta no espaço 

vivido, também conhecido como espaço geográfico.  
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Lucy Mitchell desenvolve uma abordagem holística33 da educação, que considera a 

criança como um todo relacional articulando a teoria dinâmica do desenvolvimento infantil com 

a valorização consciente do desenvolvimento da aprendizagem intelectual. A criança não é uma 

tábua rasa que vai ser preenchida com o conhecimento transmitido pelos professores. A criança, 

para Lucy, era vista como capaz de construir seu próprio aprendizado, pensando, se 

expressando, fazendo, compartilhando na ideia de mudar a centralidade da aula no professor 

para a centralidade nas crianças. As crianças estão no seu ambiente social e cultural e são 

capazes de aprender com esse ambiente por si mesmas com supervisão respeitosa dos 

professores. 

A centralidade nas crianças encontra na história da educação outros teóricos, como o 

filósofo francês Michel Montaigne, no século XVI, que, segundo Cambi (1999), criticava a 

educação escolástica como um formalismo vazio e exercício retórico. Montaigne fala que: 

“melhor uma cabeça bem-feita do que uma cabeça bem cheia” (MONTAIGNE apud CAMBI, 

1999, p. 269). Há uma relação harmônica entre cultura e conhecimento da realidade. No século 

XVII, João Amós Comenius desenvolveu um pensamento pedagógico baseado na natureza e 

na compreensão da própria história dos indivíduos como um microcosmo da natureza. Ele será 

considerado o pai da didática pela sua capacidade de estabelecer relações orgânicas de 

funcionamento de aspectos técnicos com a reflexão sobre o ser humano. No século XVIII, Jean 

Jacques Rousseau, o pai da pedagogia contemporânea, traz a ideia da “revolução copernicana” 

na pedagogia, onde a criança está no centro da teoria da aprendizagem; Rousseau nos trouxe 

elementos para a aprendizagem da Geografia que abordamos no Capítulo 2, onde o professor 

respeita as descobertas da criança, mas enfatiza a importância dela mesma chegar ao 

conhecimento; assim como Lucy Mitchell fazia em seu método de laboratório.  

A Geografia de Lucy Mitchell tinha uma preocupação com a aprendizagem das crianças 

e sua busca era incessante para que as crianças pudessem efetivamente aprender com as 

representações cartográficas, como veremos a seguir: 

 

                                                           
33 No capítulo “Ecologia profunda”, do físico Fritjof Capra, ele explica que o termo holístico se refere a uma visão 

que considera o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas. O termo, 

atualmente, se contextualiza com uma visão ecológica que reconhece a interdependência dos fenômenos da 

natureza com os indivíduos. Uma bicicleta, por exemplo, na visão holística, é um todo funcional com 

interdependência das partes para que funcione. Na visão ecológica, a bicicleta está num ambiente natural e 

social que traz a visão de onde vieram as matérias-primas que fizeram a bicicleta, como foi feita, como seu uso 

afeta o meio ambiente natural e a sociedade, segundo Capra (2006). 
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Cheguei à conclusão de que devo inventar mais mapas nos quais as crianças 

poderiam trabalhar as relações geográficas básicas, especialmente as relações 

entre pessoas e a Terra. Eu defini a geografia humana para mim mesma como 

o que a Terra faz às pessoas e o que as pessoas fazem à terra. Eu usei a 

expressão forças da Terra para significar todas as coisas que as pessoas 

encontraram na Terra e não fizeram como: clima, solo, forma da terra, rios, 

ventos, água, metais, carvão, plantas e animais todos os fatores condicionantes 

na vida das pessoas. Os mapas comuns mostravam relações de terra e água, 

rios e alguns fenômenos feitos pelo homem como cidades e fronteiras 

políticas, todas importantes como geografia de localização, mas deu poucas 

dicas sobre as relações entre o modo de vida das pessoas e a Terra. 

(MITCHELL, 1991, p. 103, tradução nossa). 

 

Lucy Mitchell apresenta-nos uma preocupação em trazer um significado dos mapas para 

além da simples representação cartográfica que pudesse explicitar melhor a relação das pessoas 

com a superfície da Terra. A Geografia Humana de Mitchell era o que fazia sentido para a 

compreensão, como se fosse, e era, a extenção do próprio viver dela, portanto, fazendo o sentido 

óbvio da relação de pessoas com sua existência na Terra e daquilo que foi feito pelos seres 

humanos e pela natureza. Essa definição vai muito além de um visão holística da criança e outra 

visão holística dos fenômenos da superfície da Terra; Lucy Mitchell traz uma abordagem de 

uma visão ecológica de reconhecimento relacional de seres humanos com os fenômenos da 

natureza, no que conhecemos hoje como a relação sociedade-natureza. 

O livro Jovens Geógrafos: Como eles exploram o mundo e como eles mapeiam o mundo 

teve o objetivo de oferecer conteúdos e métodos pelos quais os professores poderiam 

desenvolver nas crianças conhecimentos de seu mundo com base nas relações entre o ambiente 

e as próprias crianças. Foi, portanto, uma maneira de como os professores poderiam levar as 

crianças em direção à descoberta, um processo que produziria no indivíduo um benefício 

pessoal do aprendizado e uma autoimagem de ser capaz de compreender por ele mesmo os 

assuntos estudados. 

O livro se inicia com o capítulo “Como eles exploram o mundo” e apresenta seis 

subtítulos: 

 

 “Pensamento Geográfico, Aprendizado e Ensino”  

 “Desenvolvimento da Criança e Educação Geográfica” 

 “O Papel do Professor” 

 “Utilização do Método de Laboratório com crianças mais velhas” 
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 “A descoberta do método em ação” 

 “A validade do Método de Laboratório no Ensino da Geografia” 

 

Lucy Mitchell define o geógrafo, num primeiro momento, como aquele que sabe sobre 

Geografia, e define a Geografia como a ciência que estuda os fenômenos da superfície da Terra. 

O levantamento sobre as Geografias Escolares, feito por ela, revelava que as escolas 

enfatizavam a geografia locacional e dos produtos: as formas dos continentes e mares, a 

localização de rios e montanhas, cidades e as fronteiras políticas. Todas essas informações eram 

associadas aos mapas bidimensionais, marcados por longitudes e latitudes. Ela faz uma crítica 

a como os seres humanos eram representados nos mapas, por exemplo, os italianos no mapa 

eram pessoas que viviam em uma terra rosa em forma de bota, assim como os australianos eram 

representados pela informação de exportação de couros e lã, como se eles vivessem apenas 

disso. Essas informações foram chamadas de abstrações humanas, representadas em um mapa 

bidimensional e denominados fenômenos locacionais da superfície da Terra. 

Havia ainda uma concepção de Geografia escolar mais antiga denominada por ela como 

Geografia Física tradicional, que abordava os seguintes assuntos: 

 

 a altitude das montanhas; 

 a história geológica da Terra; 

 a direção das correntes e dos ventos predominantes; 

 os tipos de solo; 

 a precipitação e a temperatura de diferentes localidades da superfície 

terrestre com a vegetação resultante; 

 a posição da Terra em relação ao Sol com a atenção para as estações do 

ano. 

 

Lucy Mitchell vai indagar sobre a essência de ser geógrafo, “Mas saber fatos é a essência 

de ser um geógrafo?”, e considerar o geógrafo como um cientista para além de um receptor de 

informações. Ela responde: “Essa definição se encaixa em um livro didático, não em um 

cientista”. Para Lucy Micthell, um geógrafo deve pensar em relacionamento geográfico e ver 

como dois fatos separados influenciam e produzem algo diferente. Ela sabia que as informações 
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locacionais iriam continuar existindo, e existem até hoje, mas essas informações deveriam ser 

utilizadas como meio para a descoberta de relacionamentos significativos. 

   

Por que a cidade cresceu naquele ponto no rio Sena? Que parte as linhas 

quebradas da costa da bota, a crista central das colinas, o clima ameno 

desempenham na formação dos italianos? Não apenas onde há um bom solo, 

onde as florestas estão, onde cidades estão, onde as culturas antigas se 

estabeleceram, mas por que eles estão onde estão? (MITCHELL, 1991, p. 4, 

tradução e realce nosso). 

 

A definição pessoal de Lucy Mitchell sobre a Geografia e sobre a importância 

excepcional de estabelecer o relacionamento dos seres humanos com a superfície da Terra 

sofreu influências de dois geógrafos franceses: Paul Vidal de La Blache (1845-1918) e Jean 

Brunhes (1869-1940). Para além desses geógrafos, segundo Downs (2016), Lucy Mitchell teve 

sua formação intelectual influenciada pelo geógrafo inglês Richard Hakluyt (1553-1616) e 

pelos geógrafos americanos Harlam H. Barrows (1867-1960) e Wallace Walter Atwood (1872-

1949).  

São dois os princípios para estabelecer o relacionamento dos seres humanos com a 

superfície da Terra. O primeiro é (1) o crescimento no sentido de desenvolvimento. As 

montanhas, os rios e as cidades têm ciclos de desenvolvimento e se torna muito mais importante 

entender como uma montanha atingiu determinada altitude do que a altitude propriamente dita, 

ou como uma cidade se desenvolveu do que o tamanho populacional atual. A informação da 

situação presente de uma montanha ou cidade Lucy Mitchell vai chamar de equilíbrio entre o 

complexo de forças num determinado momento, que vai ganhar significado quando for possível 

relacionar o passado para uma possível predição do futuro.  

 Elaboramos a seguinte figura para repsentar as ideias contidas do primeiro 

princípio do relacionamento do crescimento no sentido de desenvolvimento: 
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Figura 52 – O princípio (1) do relacionamento dos seres humanos com a superfície da Terra: 

crescimento no sentido de desenvolvimento 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

O próximo princípio do relacionamento dos seres humanos com a superfície da Terra é 

denominado por (2) a relação entre as forças da Terra e os seres humanos. Este princípio se 

refere à inter-relação do que os seres humanos fazem na superfície da Terra e o que as forças 

da superfície da Terra fazem nos seres humanos. Isso faz com que o estudo da relação dos seres 

humanos, em qualquer ambiente, a ser desenvolvido, seja geográfico, conforme a figura a 

seguir: 
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Figura 53 – O princípio (2) do relacionamento dos seres humanos com a superfície da Terra: a 

inter-relação das forças da Terra e os seres humanos 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

  

 

As ideias mostradas na Figura 53 levou Lucy Mitchell a afirmar que todo o ambiente 

em que o ser humano mantém uma relação de inter-relação com a superfície e as forças da Terra 

é fundamentalmente geográfico e as informações existentes devem ser trabalhadas 

cientificamente para que as crianças possam estabelecer os relacionamentos. Para Lucy 

Mitchell há um interesse espontâneo, com base na sua prática, para despertar e desenvolver nas 

crianças as relações, muito antes das informações da Geografia locacional e tradicional. 

Lucy Mitchell vai explicitar uma crítica ao modo pelo qual as escolas tratavam as 

crianças, como sendo imaturas e como se elas não fossem capazes de pensar. O foco, até então, 

se concentrava na erudição da aprendizagem, que se baseava na absorção de informações de 

modo passivo. Para além da escola, ela criticou a aprendizagem nas universidades onde se 

valorizava também o que ela chamou de “memória pura”, como se pensar só fosse possível a 

partir da Graduação. Vejamos como Lucy Mitchell explicitava a importância de compreender 

a aprendizagem como um processo contínuo do nascimento até o término da vida: 
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O processo de aprendizagem é essencialmente o mesmo, literalmente, do 

berço ao túmulo. Os fatos e as ideias quando amadurecidas, aumentam em 

complexidade à medida que são desenvolvidas em experiências cada vez mais 

amplas com ideias mais elaboradas. Dois mais dois continuam a resultar em 

quatro. Mas depois, quatro mais quatro vai resultar em oito; depois oito mais 

oito resultará em 16. Obviamente, não há limite para este processo de 

elaboração, exceto para a maturidade do pensador, que vai indicar o grau de 

relacionamento que ele pode estabelecer. O processo de aprendizagem 

permanece continuamente e o grau de elaboração se desenvolve. 

(MITCHELL, 1991, p. 5, tradução nossa). 

  

A aprendizagem, portanto, para Lucy Mitchell, foi caracterizada por um processo longo 

e contínuo atrelado à capacidade dos seres humanos desenvolverem um pensamento capaz de 

estabelecer relacionamentos maiores e mais amplos. Esse pensamento encontra paralelo no 

desenvolvimento de aprendizagem de Jerome Bruner, como falamos no Capítulo 2. Aliar a 

intensidade com a amplitude dos relacionamentos possíveis de serem estabelecidos era o 

caminho que Lucy acreditava ser possível desenvolver na aprendizagem nas instituições de 

educação. 

Uma vez que a aprendizagem é caracterizada, aliando um progressivo processo com o 

desenvolvimento dos indivíduos, será necessário considerar um método que permita essa 

evolução contínua. É apresentado por Lucy Mitchell o método de laboratório, que teve como 

base a experimentação com atividades diversas que vão exigir a elaboração de uma proposta 

curricular em que cada escola vai desenvolver, sempre levando em conta o contexto social e as 

necessidades das crianças daquela instituição.  

O contexto do pensamento histórico de Lucy Mitchell estava permeado pelo método 

científico que começou a surgir do laboratório e passou a ser aplicado à ação e reação de pessoas 

em situações de vida normal. A psicologia e a sociologia, segundo Winsor e Stodt (apud BANK 

STREET COLLEGE, 1957), saiam de uma análise estatística para uma análise do 

comportamento e esse pensamento foi trazido para pensar no desenvolvimento da 

aprendizagem na vida das crianças. 

Lucy Mitchell elabora perguntas que deveriam ser respondiadas pelas escolas: 

 

(1) As crianças entenderam os relacionamentos fundamentais por trás do 

comportamento observado do mundo ao seu redor?   

(2) Que experiências podemos dar a eles e que ferramentas podemos fornecer 

para a descoberta dessas relações?  
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(3) Como o mundo moderno pode ser simplificado para que até mesmo as 

crianças pequenas explorem os relacionamentos e pensem como definimos o 

pensamento? (MITCHELL apud GRINBERG, 2005, p. 62).  

 

As perguntas elaboradas por Lucy Mitchell para as escolas criam uma necessidade de 

postura em processo de reformulação constante, pois a educação não trata de certezas definidas 

e sim de perguntas que devem mobilizar o pensar sobre as práticas docentes. As perguntas que 

envolvem o “por que” vão se referir ao como as crianças aprendem e o “como” se refere ao 

currículo da escola que vai nortear os programas e as técnicas utilizadas em sala de aula. A 

resposta do por que e do como vai depender das crianças e do modo como elas se comportam 

em seu ambiente, do desenvolvimento do comportamento espontâneo antes do 

condicionamento, como muitas escolas costumavam fazer.  

Uma síntese das principais ideias propostas por Lucy Sprague Mitchell está na figura a 

seguir: 

 

 

Figura 54 – Síntese do método para estabelecer as relações geográficas no ambiente 

 

Fonte: Elaboração nossa.  
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A Figura 54 nos apresenta o conjunto que compõe o método para desenvolver as 

relações geográficas no ambiente que engloba a Geografia Humana, a descoberta, a 

experimentação, o meio, as observações e o desenvolvimento da criança. Os seres humanos são 

vistos no contexto das transformações de seu momento histórico, do chamado aqui e agora, e 

como Lucy Mitchell dizia: “nosso trabalho é baseado na confiança de que os seres humanos 

podem melhorar a sociedade que criaram” (MITCHELL, 1953 apud DOWNS, 2016). A citação 

no original está em letra maiúscula pois foi intencional da própria Lucy Mitchell quando 

escreveu sua autobiografia. Todas essas elaborações de ideias vão culminar na maneira como 

Lucy Mitchell elabora um currículo de Geografia para crianças, considerando o contexto social 

e como o aprendizado das crianças se desenvolve, como apresentaremos a seguir. 

Lucy Mitchell elaborou um currículo para crianças de 4 a 13 anos que ela vai chamar 

de esquema de apresentação compacta, com base na própria experiência de trabalho com o 

currículo da Geografia ao longo de sua carreira. Esse esquema ilustra o sub-capítulo que ela 

denominou “O Desenvolvimento da Criança e Educação Geográfica”. As figuras elaboradas a 

seguir foram organizadas para os nove estágios de desenvolvimento, contendo quatro aspectos: 

 

 os interesses das crianças no ambiente;  

 o senso de orientação no espaço; 

 instrumentos e métodos de expressão das crianças; 

 implicações no currículo – viagens e mapas. 

 

O esquema original elaborado por Lucy Mitchell vai ser, como ela mesma disse, 

“superficial e pomposo”, ao mesmo tempo, porém, que revela um registro, no nosso 

entendimento, substancial da prática docente no contexto de crianças no ambiente urbano da 

década de 30, nos Estados Unidos. Lucy Mitchell estava muito segura para esse contexto urbano 

do que para considerar esses estágios válidos para as crianças de áreas periféricas ou rurais que 

ela não experienciou. Observamos, portanto, uma preocupação em contextualizar a prática 

docente com a realidade do aqui e agora que ela vivia, sem nenhuma pretensão de que fosse 

aplicada para toda e qualquer realidade escolar com crianças. Ela deixa muito claro a 

singularidade de uma busca constante por compreender o desenvolvimento das crianças. Isso 

nos revela uma posição de cientista sábia da educação, que divide suas experiências 

sistematizadas para que pudessem ser estudadas pelos professores futuramente. Não se trata de 



222 

 

apresentar certezas no processo de aprendizagem-ensino-aprendizagem e sim de construir uma 

relação professores-estudantes honesta para a realidade do aqui-agora da escola formativa. 

Nosso trabalho aqui consistiu em transformar o esquema original dos nove estágios de 

desenvolvimento da aprendizagem que estava numa planilha contínua. Elaboramos figuras para 

os nove estágios de desenvolvimento da aprendizagem para, posteriormente, analisar cada um 

dos quatros aspectos continuamente. 

 

 

Figura 55 – Primeiro estágio de desenvolvimento da criança e as relações com ambiente, 

orientação, métodos de expressão e experiências com viagens e mapas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Figura 56 – Segundo estágio de desenvolvimento da criança e as relações com ambiente, 

orientação, métodos de expressão e experiências com viagens e mapas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Figura 56 – Terceiro estágio de desenvolvimento da criança e as relações com ambiente, 

orientação, métodos de expressão e experiências com viagens e mapas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Figura 58 – Quarto estágio de desenvolvimento da criança e as relações com ambiente, 

orientação, métodos de expressão e experiências com viagens e mapas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

 

Figura 59 – Quinto estágio de desenvolvimento da criança e as relações com ambiente, 

orientação, métodos de expressão e experiências com viagens e mapas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa.  
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Figura 60 – Sexto estágio de desenvolvimento da criança e as relações com ambiente, 

orientação, métodos de expressão e experiências com viagens e mapas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Figura 61 – Sétimo estágio de desenvolvimento da criança e as relações com ambiente, 

orientação, métodos de expressão e experiências com viagens e mapas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa.  
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Figura 62 – Oitavo estágio de desenvolvimento da criança e as relações com ambiente, 

orientação, métodos de expressão e experiências com viagens e mapas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Figura 63 – Nono estágio de desenvolvimento da criança e as relações com ambiente, 

orientação, métodos de expressão e experiências com viagens e mapas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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O aspecto referente aos interesses das crianças nos três primeiros estágios começa antes 

da criança falar e andar, com a atenção e a observação de si mesma e o estabelecimento de 

relações de peso, cor, tamanho e textura. Posteriormente, no segundo estágio, passa pelo início 

do falar, com sociabilidade, sem cooperação, com o pisar, o correr e o pular. Depois, no terceiro 

estágio, até os 4 anos de idade, as crianças começam a se interessar por ampliar a interação com 

outros indivíduos. O quarto estágio desenvolve as expressões sensoriais e motoras com objetos 

em movimento; para no quinto estágio começar a estabelecer uma relacão funcional com os 

objetos. No sexto estágio, as crianças começam a perceber o aqui e agora relacionado com o 

longe e longínquo, que vai se ampliando. No sétimo estágio, o interesse se amplia para os 

interesses pelas técnicas, aventuras e a complexidade do incalculável. No oitavo estágio, o 

interesse do pensar das crianças adquire forma e estabelece relações. No nono estágio, o 

interesse pelo mundo dos adultos se desenvolve. 

O aspecto referente ao senso de orientação no espaço começa no primeiro estágio, com 

o relacionamento da criança com o não-eu dela, que se refere à mãe, e com os objetos dessa 

fase, como o berço, o colo e a banheira; ampliando para o segundo estágio, para a posição dos 

objetos na sala, das roupas e dos brinquedos. No terceiro estágio, se orientam na sala e em 

relação às construções. No quinto estágio, as crianças desenvolvem senso de direção das ruas, 

da casa em relação à escola e de lugares familiares. No sexto estágio, se situam nas relações 

espaciais com os lugares conhecidos e a construção de brinquedos de blocos de construção nos 

mapas que desenvolve. No sétimo estágio, se percebem na relação com o distante e longínquo. 

No oitavo estágio, as crianças têm habilidade de pensar em abstrações geográficas para, no 

nono estágio, trabalhá-las. No nono estágio, as crianças têm condições de se oreintarem por 

objetos tridimensionais. 

O aspecto referente aos instrumentos e aos métodos de expressão das crianças é o 

chamado método de laboratório com base nas experiências próprias das crianças. No primeiro 

estágio, as crianças têm experiências diretas e manuseiam, cheiram, veem, provam e jogam, 

aliado ao brincar, desenvolvendo as atividades sensório-motoras. No segundo estágio, as 

crianças trazem as experiências anteriores que se ampliam para a compreensão das palavras na 

linguagem direta e mais brincadeiras sensório-motoras são indicadas. No terceiro estágio, as 

crianças expressam palavras mais elaboradas e as próprias experiências com brinquedos e jogos 

são trazidos dos estágios anteriores. No quarto estágio, as imagens com giz de cera e argila 

podem ser trabalhadas e nessa fase os jogos cooperativos são indicados para, no quinto estágio, 

as crianças serem capazes de elaborar os próprios jogos cooperativos. No sexto estágio, são 
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indicados para as crianças os usos de símbolos, imagens diretas, livros e escritos em mapas e 

gráficos. No sétimo estágio, as crianças podem usar os símbolos expressos em formas abstratas, 

com a lembrança da memória de uma imagem atual. No oitavo estágio, a organização de jogos 

e atividades em grupo são indicadas para a ampliação no nono estágio. 

O aspecto referente às implicações no currículo – viagens e mapas podem ser 

identificados, compreendemos como estudo do meio. No primeiro estágio se observa a 

capacidade das crianças se relacionarem com elas mesmas por meio das suas necessidades e 

com objetos únicos, aliado aos materiais que desenvolvam as experiências sensório-motoras. 

No segundo estágio, as crianças ampliam o primeiro estágio com a identificação de cores, gizes 

de cera e jogos de blocos. No terceiro estágio, exploram, dentro de casa, a localização de 

brinquedos, a montagem de blocos e os animais no seu ambiente imediato. No quarto estágio, 

exploram ruas conhecidas e se orientam após o trajeto realizado, fazem observação das 

tubulações nas construções e ampliam a observação dos animais. No quinto estágio, as 

memórias motoras são ainda dominantes e se indica a observação de coisas vistas do alto de um 

prédio, por exemplo. No sexto estágio, o uso da bússola é indicado, aliado à relação do 

crescimento dos seres vivos com as forças terrestres, além de viagens que permitam a conexão 

com o aqui e agora das crianças. No sétimo estágio, é trazido o termo Geografia dos Animais 

como uma alusão ao habitat característico de cada animal; as crianças podem trabalhar com 

croquis, atlas, globo terreste e fontes de materiais históricos e geográficos. No oitavo estágio, 

as crianças podem fazer gráficos, compreender a história com o fundo geográfico e as relações 

sociais no trabalho, além do desenvolvimento da noção de grupo. No nono estágio, podem ser 

apresentadas à especialização dos assuntos e compreenderem a lógica cronológica e espacial. 

As nove fases do desenvolvimento das crianças, considerando as ferramentas e o 

pensamento geográfico, para Lucy Mitchell, valorizam o olhar atento e a capacidade da 

educadora em descrever com muitos detalhes a representação da aprendizagem da Geografia 

para as crianças. Até então, não se tinha a centralidade de um currículo explícito que se 

preocupasse com a aprendizagem ativa das crianças, propriamente dita, e pode-se dizer que essa 

sistematização traz a visão copernicana da educação abordada por Jean Jacques Rousseau em 

Emílio, em que o foco de aprendizagem deve ser a criança. 

Embora Rousseau tenha escrito sobre como desenvolver uma educação para Emílio e 

para Sofia, Lucy Mitchel não diferencia o gênero e ainda sistematiza o desenvolvimento em 

nove fases, com quatro aspectos, que nos traz um sentido ampliado, objetivo e prático sobre o 
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desenvolvimento do aprendizado nas crianças até os 12 anos de idade. Um outro aspecto que 

coloca Lucy Mitchell numa posição mais privilegiada do que Rousseau é que ela vivenciou por 

ela mesma todas essas nove fases do desenvolvimento, ao longo de suas experiências em 

diversas instituições de educação, que culmina na fundação da própria escola, a Bank Street 

College, onde ela sistematiza suas práticas docentes no livro Jovens Geógrafos: como eles 

exploram o mundo e como eles mapeiam o mundo.   

O modelo expositivo antigo de ensinar na época não considerava as capacidades e os 

interesses das crianças e elas eram tratadas como ouvintes e receptoras de informações 

supostamente de conhecimentos definidos e acabados de forma bruta e de modo passivo. Esse 

modelo chamado de aquisição de conhecimento proposicional foi abordado no Capítulo 2, item 

2.3, segundo Bruner (1996), o qual as crianças aprendem a partir de uma exposição didática. Já 

os nove estágios de desenvolvimento de Lucy Mitchell são do modelo intercâmbio subjetivo e 

gestão do conhecimento de Bruner (1996), que considera as crianças como pensadoras e 

detentoras do conhecimento numa relação de respeito e cooperação mútua de professores e 

estudantes. São as crianças, as principais protagonistas do sistema de educação, a quem o 

professor deve desenvolver suas aulas. 

Lucy Mitchell não supõe o que as crianças são capazes de fazer, ela observa e descreve 

com muita propriedade e vivencia o que as crianças são capazes de fazer, como uma 

pesquisadora que elabora um projeto de investigação para compreender o desenvolvimento das 

crianças visando o aprendizado da Geografia. O ser filósofa e professora de Geografia, 

preocupada com o desenvolvimento das crianças, resultou numa elaboração de observações, 

investigações, registros, classificação e síntese digna de uma pesquiadora científica da 

educação. A educação para Lucy Mitchell é ciência e assim como os paradigmas da física 

mecânica para a física quântica foram observados e estudados, os paradigmas de uma educação 

expositiva devem ser observados e estudados para uma educação copernicana, onde o centro de 

todo o desenvolvimento da aprendizagem deve ser a criança. 

O método de laboratório para compreender o desenvolvimento das crianças é o mesmo 

método que Lucy utiliza para ela mesma estabelecer as relações de aprendizado da Geografia 

na ralidade escolar do aqui e agora que vivencia. Como o método de laboratório lida com dados 

de primeira mão, ou seja, das próprias experiências e investigação, Lucy Mitchell vai 

descobrindo as relações das crianças com o ambiente a partir de suas próprias experiências. 
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Como abordamos no Capítulo 3 sobre consciência, Lucy Mitchell tinha consciência da 

sua própria existência e mobilizava suas experiências no desenvolvimento da aprendizagem de 

crianças, ou seja, ela era a própria aprendiz que era apaixonada pela Geografia, pela educação 

e pelas crianças. Isso a tornava bastante singular e genuína no desenvolvimento de um método 

de aprendizagem em que ela mesma é quem opera sua capacidade mental e cognitiva sobre o 

espaço vivido, nas crianças também; ela verdadeiramente queria que as crianças aprendessem 

com o mundo delas. 

 

 

4.4 LUCY MITCHELL E AS BASES QUE PRECEDEM O USO DE SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Já comentamos anteriormente sobre a infância de Lucy Mitchell, apesar de ter vivido 

sob uma aura autoritária, isso não a impediu de ser uma educadora à frente de seu tempo. 

Segundo Field e Bauml (2011), Lucy Mitchell deu suporte e defendeu três ideias importantes 

para a educação no início do século XX: 

 

 Teoria e prática com base no construtivismo social; 

 Aprendizado e exploração ativa das crianças; 

 Experiência de base comunitária para as crianças. 

 

Podemos sintetizar a importância de Lucy Mitchell utilizando as letras de seu nome para 

representar suas contribuições ao longo da sua trajetória de vida: 
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Figura 64 – Síntese das principais contribuições de Lucy Micthell ao longo da vida 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Como Jerome Bruner nos explica, a evolução humana ocorre em paralelo com a 

evolução da mente humana, podemos, então, compreender a história de vida de Lucy Mitchell 

como parte da sua própria evolução como educadora, como mostra a figura a seguir. 

 

 

Figura 65 – Síntese da relação das atividades desenvolvidas por Lucy Micthell, segundo a 

evolução da mente 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Lucy Mitchell incentivava as crianças a explorarem o ambiente vivido para explorarem 

as capacidades motoras; realizava estudos do meio para desenvolver as capacidades dos 

sentidos e estimulava que as próprias crianças estabelecessem relações e fizessem mapas 

desenvolvendo as capacidades de raciocínio. 

Ao longo da sua história, Lucy Mitchell foi desenvolvendo suas próprias capacidades 

motoras e suas capacidades de sentido. Um fato marcante na infância de Lucy Mitchell ocorre 

no ano de 1893, quando ela tinha 15 anos de idade. Naquele ano ocorreu a Feira Mundial, em 

Chicago, cidade onde Lucy Mitchell nasceu, para celebrar os 400 anos da chegada de Cristóvão 

Colombo na América, e esse evento teve grande influência social e cultural com duração de 

seis meses, recebendo 27 milhões de pessoas. Lucy teve uma oportunidade de andar de balão 

durante um dia inteiro e ficou extremamente impressionada com tudo o que ela observou do 

alto; era a primeira experiência dela em ver o mundo a partir das alturas, voando pelo ar. Ela 

disse que se sentiu “air-minded”, ou seja, “mente aérea”. Mesmo com seu pai falando sobre a 

virtude da obediência, parecia que isso era muito pouco perto da grande aventura que Lucy teve 

no dia em que voou de balão. 

Segundo Field e Bauml (2011), Lucy Mitchel frequentemente percorria a trilha do 

Monte Wilson na Califórnia e suas observações e descrições criavam mapas cognitivos em sua 

mente; ela observava as montanhas, as árvores perto dos cânions, as aves, os insetos. À medida 

que ela subia o monte, cada vez mais, ela sentia que sua visão ampliava. Ela conseguia enxergar 

o Monte Santa Mônica mais próximo do Oceano Pacífico e ficava imaginando que seguindo 

naquela direção, poderia chegar até a China. O Oceano Pacífico despertava mais a imaginação 

dela do que o Oceano Atlântico. Ela teve uma experiência de acompanhar um professor numa 

excursão para o Alaska, onde teve a oportunidade de explorar as montanhas, as regiões mais 

selvagens, glaciares e os campos indígenas. Quando ela foi estudar na Radcliffe College, em 

Boston, e morar com a família Palmer, Lucy teve uma oportunidade de visitar a Inglaterra e fez 

toda a viagem seguindo os passos do poeta inglês George Herbert, do século XVII.  

As transformações das cidades que Lucy Mitchell viveu (Chicago, Los Angeles, Boston 

e Nova Iorque) não passaram despercebidas, porque ela percorreu, explorou, viu, observou e 

realmente compreendeu seu espaço vivido. O mal-estar geográfico do final do século XX, pelo 

desenraizamento do homem com o espaço, como nos apresentou Moreira (2019), é oposto ao 

elo que Lucy Mitchell tinha com o espaço que ela se relacionou e foi construindo ao longo de 

toda sua vida. Lucy foi desenvolvendo seu estilo próprio de explorar, sentir e mapear o mundo. 
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As experiências de campo ocorreram em paralelo com o seu desenvolvimento profissional, 

estando ela voltada a seguir pelas pesquisas sobre como melhorar a educação das crianças com 

um currículo experimental, a educação de professores e a compreensão da própria cultura.  

Se pensarmos no modelo de Jerome Bruner (1996), do livro A cultura e educação – As 

crianças enquanto pensadoras: o desenvolvimento do intercâmbio intersubjetivo, abordado no 

Capítulo 2, veremos que Lucy Micthell desenvolvia seu pensamento a partir das suas próprias 

experiências, ao mesmo tempo que acreditava que era possível a formação de crianças que 

também pudessem ter suas próprias experiências e pudessem pensar por elas mesmas num 

intercâmbio intersubjetivo. O modo de pensar a educação para as crianças passava pelo modo 

de educação que ela gostaria que tivesse sido para ela. Mesmo que esse modelo de intercâmbio 

intersubjetivo não fizesse parte da sua infância, ela foi capaz de entender que era possível uma 

educação para crianças diferente daquilo que ela teve. A cultura não é simplesmente a 

transmissão de elementos culturalmente criados e reproduzidos sem reflexão para as gerações 

seguintes; havia um desejo por parte de Lucy Mitchell de mudar a mentalidade de como se 

formava professores e como se desenvolvia aprendizagens nas crianças.  

Para Lucy Mitchell, a relação de crianças com os professores não era concebida como 

o professor sendo o detentor e as crianças sendo receptores de conhecimentos consolidados pela 

mente do adulto, e pensar dessa maneira, no início do século XX, era revolucionário. Permitir 

que os estudantes se expressassem e compartilhassem suas observações, aliado ao fato dos 

professores terem respeito, o que Bruner posteriormente vai chamar de pedagogia da 

mutualidade, era marcante na pedagogia de Lucy Mitchell. As crianças, na concepção de Lucy 

Mitchell, não podiam ser vistas como inferiores aos adultos, era importante o diálogo, a 

interação e a discussão entre crianças e professores. Podemos classificar a pedagogia de Lucy 

Mitchell como construtivista no processo de aprendizagem-ensino-aprendizagem sob a teoria 

cognitivista, como mostramos com os teóricos construtivistas no Quadro 9. 

O estudo do meio tinha um valor de grande impacto para desenvolver o pensamento das 

crianças. Estimular esse pensar para a Geografia era relativamente fácil, para Lucy Mitchell, 

porque essa ciência é prevalente na vida diária das crianças, além dela sempre trazer o 

conhecimento para viver o aqui e agora das crianças: 

 

As crianças vivem o mundo do “aqui e agora” ao seu redor o qual elas usam 

como um laboratório para suas explorações. Elas estão interessadas no que as 
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pessoas que elas conhecem estão fazendo e como as coisas funcionam. Elas 

captam o seu mundo ao redor primeiramente através dos cinco sentidos e suas 

experiências nos músculos e não pelas palavras (MITCHELL apud FIELD; 

BAUML, 2011, p. 119). 

 

O mundo que cerca o viver das crianças deve ser explorado para que elas possam sentir 

o mundo pelas capacidades motoras, desenvolvendo a representação enativa, e pelas 

capacidades dos cinco sentidos, que permitem a representação icônica na mente das crianças. 

As representações enativa e icônica serão fundamentais para que as crianças possam 

desenvolver suas capacidades de raciocínio, criando mapas cartográficos e mapas cognitivos, 

desenvolvendo a representação simbólica. 

Segundo Field e Bauml (2011), apesar de Lucy Mitchell não ter concebido o uso de 

Sistema de Informação Geográfica durante sua carreira, ela defendia a compreensão das 

crianças em termos de relações na Geografia: “O que estou tentando fazer no início dos estudos 

da Geografia para crianças é permitir que elas observem e pensem em termos de relações 

geográficas” (MITCHELL, 1931 apud FIELD; BAUML, 2011). 

Pensar o espaço vivido em termos de relações geográficas no início do século XX, na 

década de 30, foi uma grande contribuição registrada por Lucy Sprague Mitchell até os dias de 

hoje. Isso não significa que todas as escolas seguiram esse modelo, até porque o processo de 

desenvolvimento de uma sociedade, em termos de pensamento, é gradual e lento, além de 

envolver pessoas dentro do sistema educacional ou dentro de uma instituição com a intenção e 

a ação de projetos para colocar ideias inovadoras em operação em distintas realidades escolares. 

O currículo que Lucy Mitchell colocou em prática tinha um pensamento progressista e 

valorizava os seguintes aspectos, segundo Field e Bauml (2011): 

 

 Conteúdo humano e cultural da Geografia; 

 Sequência de atividade de desenvolvimento apropriado aos níveis de 

aprendizado; 

 Novo currículo para crianças; 

 Estudos do Meio; 

 Novos materiais para a formação dos professores; 
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 Currículo baseado em pesquisa com a Geografia ocupando a 

centralidade; 

 Interdisciplinaridade. 

 

Assim como se atribui o início do Sistema de Informação Geográfica (SIG) ao mapa do 

cólera, elaborado por John Snow e publicado em 1854, segundo Shiode et al. (2015), atribuímos 

o início das bases do SIG na educação geográfica à filósofa, geógrafa e educadora Lucy Sprague 

Mitchell, como mostra a figura a seguir: 

 

 

Figura 66 – John Snow e Lucy Mitchell para as contribuições ao Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 



236 

 

John Snow vai além da teoria do miasma como explicação para a transmissão do cólera, 

realizando uma organização lógica de suas observações e experimentos de análise qualitativa e 

quantitativa da doença, criando o método epidemiológico para o estudo do cólera com o uso de 

um mapa que relaciona doença com os poços de água contaminada dos espaços vividos dos 

habitantes de Londres. A filósofa, geógrafa e educadora Lucy Mitchell vai além da teoria 

vigente na educação da época, que era transmissiva, autoritária e passiva, superando um modelo 

de educação sem sentido prático e desenvolvendo uma educação com o método investigativo 

de laboratório do espaço vivido das crianças.  

Lucy Mitchell teve sua formação acadêmica na Filosofia e sua prática, ao longo da sua 

vida, seguiu para a educação, as crianças e a Geografia. Talvez Lucy Mitchell se surpreendesse 

com o avanço da filosofia na compreensão da relação cérebro-mente e por isso vamos trazer os 

fundamentos filosóficos da neurociência para compreender termos que fazem parte da realidade 

escolar e são próprios do processo de aprendizagem. Segundo Bennett et al. (2005) é preciso 

distinguir as forças cognitivas das forças cogitativas, ambas necessárias para compreender o 

desenvolvimento da aprendizagem como um todo, como analisaremos. 

As forças cognitivas se referem a: (1) o conhecimento; (2) o ser capaz de e o saber 

como; (3) a memória; (4) a memória declarativa e a não declarativa; e (5) o armazenamento, a 

retenção e os traços da memória, como explicaremos a seguir: 

  

(1)  O conhecimento não é um estado, mas tem um parentesco com uma habilidade. 

Adquirir informação não significa sair de um estado mental de ignorância para um estado 

mental de conhecimento, mas está muito mais ligado ao desenvolvimento de um poder ou de 

uma potencialidade que envolve: responder certas questões, corrigir outras, procurar, localizar, 

identificar e explicar coisas. 

(2)  O ser capaz de e o saber como são habilidades adquiridas através do 

amadurecimento ou pelo processo de aprendizagem. Saber como fazer algo é saber exatamente 

o caminho para fazer esse algo. 

(3) A memória é uma força cognitiva dos seres humanos, não de seus sistemas 

nervosos. É a capacidade de retenção do conhecimento, não necessariamente do passado, mas 

de algo que se aprendeu ou se teve consciência de, podendo ser o lembrar do que se tem que 

fazer no futuro. A retenção do conhecimento é momentânea e o conhecimento armazenado é 

lembrado no futuro. Por isso, é comum estudantes reterem o conhecimento durante a explicação 
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e depois esquecerem durante a prova; a capacidade do nosso cérebro de lembrar no futuro passa 

pela experiência contínua e constante. 

(4)  A memória declarativa é o que normalmente se quer dizer com o termo memória 

e envolve a modelagem do mundo externo e do armazenamento de representações sobre fatos 

e episódios. Um exemplo é quando um professor explica com facilidade um assunto sobre a 

história dos mapas em que ele consegue declarar por si mesmo, conscientemente, seu fluxo de 

conhecimento sobre esse assunto. Um outro exemplo é quando se pergunta o que foi 

desenvolvido na aula anterior e o aluno declara, explica, fluentemente o aprendizado. A 

memória não declarativa é realizada para responder propriamente ao estímulo ou à 

aprendizagem de hábitos, como, por exemplo, andar de bicicleta, nadar, dirigir, desenhar, correr 

e caminhar. 

(5)  O armazenamento no cérebro não é o mesmo que um dicionário no estilo Funes, 

o memorioso, do conto de Borges (1944), que armazenava todo o significado das palavras. O 

armazenamento não é o que é lembrado, mas sim a representação do que pode ser lembrado em 

situações específicas no futuro. Já a retenção está relacionada ao ato de lembrar e não ao 

armazenamento de informações. Por exemplo, se tocar uma música que você aprendeu há 

muitos anos atrás, é possível que você consiga acompanhar a letra se escutar recentemente, não 

porque você armazenou, mas porque você foi capaz de reter essa música em uma determinada 

circunstância. Já os traços da memória se referem ao fato dela ser fundamentalmente 

associativa, interpretada com a disposição de um conjunto de neurônios em um circuito, 

portanto, “circuito de memorização”, onde esse modelo é invocado para explicar a base neural 

da memória. Os mapas conceituais sobre um determinado assunto, quando feitos 

colaborativamente com os estudantes, ajudam a associar as informações que foram trabalhadas 

nas aulas anteriores, o que ajuda a todos. 

 

As forças cogitativas são: (6) as crenças; (7) o pensamento; e (8) a imaginação. São as 

imagens mentais e as feições lógicas da imagem mental formadas e próprias dos seres humanos, 

como explicaremos a seguir: 

 

(6) As crenças se referem, por exemplo, a alguém acreditar em algo sem saber se as 

coisas são como se acredita que seja. Acreditar é diferente de conhecer. 
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(7)  O pensamento envolve uma variedade de atividades: uma demanda rápida que 

fazemos e que não exige atenção e concentração; pensar quando há um engajamento inteligente 

feito com destreza e ingenuidade; o pensamento quando se fala inteligentemente sem uma 

preparação prévia, como se fosse falar sem pensar; pensamento como opinião, julgamento, 

suposição; pensamento como maneira de conceber; pensar em significar algo; pensamento na 

resolução de problemas. 

(8) A imaginação é a capacidade de associar com a criatividade artística e 

intelectual, com originalidade, intuições. Todas essas habilidades são típicas dos seres humanos 

e não dos cérebros. 

 

Desse modo, essas definições conceituais dos fundamentos filosóficos da neurociência 

fazem parte da realidade escolar e nós, professores, podemos potencializar os estudantes com 

essas forças, e por isso a energia cognitiva para mobilizar as práticas educacionais são 

necessárias. Compreender o modus operandi das especificidades da capacidade humana em 

desenvolver as forças cognitivas e cogitativas pode ajudar a planejar melhor as práticas 

didáticas. Lucy Mitchell não teve acesso ao avanço que os cientistas foram capazes de 

aprofundar sobre o conhecimento da relação cérebro-mente, mas entendemos que ela estava 

muito à frente de seu tempo e consciente quando elaborou o livro Jovens Geógrafos: como eles 

exploram o mundo e como eles mapeiam o mundo, e o quanto das forças cognitivas e cogitativas 

pela sua energia cognitiva foram desenvolvidas nas crianças da sua época. 

O resultado é uma obra de referência metodológica para o ensino de Geografia para 

crianças publicada por uma mulher em 1934, nos Estados Unidos, ano em que a Universidade 

de São Paulo foi fundada. O resgate das contribuições de Lucy Mitchell para a educação e 

especialmente a educação geográfica é apenas uma semente para germinar a energia cognitiva 

no cérebro e na mente dos professores e futuros professores. Podemos multiplicar essa energia 

cognitiva para que possamos pensar juntos com outros educadores em processos de 

aprendizagem que aliem ciência, consciência e respeito para com as crianças e jovens da 

educação básica no Brasil. 
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5 POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS DIDÁTICAS 

 

 

A mente do homem quando chega ao mundo é oportunamente 

comparada a uma semente ou a um núcleo em que, embora não 

exista em ato a forma da erva ou da planta, sem dúvida contém 

em si a erva ou a planta: de fato, uma vez enterrada, a semente 

expande para baixo as raízes e para cima os brotos, que em 

seguida, pela força da natureza, se transforma em ramos e fronde, 

cobrem-se de folhas, adornam-se com flores e frutos. 

(COMENIUS, 2011, p. 59). 

 

 

Neste capítulo vamos apresentar práticas desenvolvidas em sala de aula na relação 

aprendizagem-ensino-aprendizagem, sob a teoria do modelo construtivista de Jerome Bruner e 

o método de laboratório de Lucy Mitchell, que se aproxima das pesquisas qualitativas de Ludke 

e André. Entendemos que tanto professores quanto estudantes desenvolvem sua própria 

aprendizagem construtiva sem terem clareza prévia do que vai exatamente acontecer no 

desenrolar das aulas. É importante os professores terem consciência desse processo de 

incerteza, por isso enfatizamos e colocamos aqui e em outros momentos questões sobre o aqui 

e agora, porque viver o momento presente é um exercício de prática que exige uma atenção34 

tanto de professores quanto de estudantes. Portanto, tanto professores quanto estudantes 

operacionalizam uma relação no processo construtivo de conhecimento do seu mundo do aqui 

e agora. Os estudantes vivem na interação com o mundo e descobrem como dar significado 

(atos de significação) à sua experiência por meio de métodos de maneira única. O mundo do 

aqui e agora não necessariamente significa o planeta Terra todo, mas se refere 

fundamentalmente ao microcosmos, uma parte de um todo, do viver das relações das pessoas, 

de seus espaços vividos e da relação constante com o lugar e seu território. 

O momento da prática didática que envolve algum tipo de aprendizagem é único e não 

se repete, porque a natureza dos seres humanos com cérebros e mentes distintas, em diferentes 

                                                           
34 Um livro que sugerimos para compreender esta relação do aqui e agora se chama A Ilha, escrito por Aldous 

Huxley e publicado em 1962, a última obra do autor antes de se falecimento. O livro conta a história utópica 

de habitantes que viviam em harmonia com a natureza. Os pássaros dessa ilha, os mainás, foram treinados a 

falar sempre e em todos os lugares da ilha: “Atenção: aqui e agora”. O livro traz a ideia de que o mundo 

ocidental e devoto do sistema capitalista faz a pessoas esquecerem de viver o tempo presente. Se as pessoas 

sofrem com o passado, podem desenvolver depressão, e se sofrem com a expectativa do futuro, podem 

desenvolver ansiedade. Então, o caminho do meio, viver o aqui e agora ou o tempo presente, talvez seja uma 

boa estratégia para viver melhor, como sugere o livro. 
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lugares, vai resultar em aprendizagens específicas que fazem sentido específico para seu espaço 

vivido. A prática didática na sala de aula é uma ciência, não da certeza, mas sim da busca de 

métodos, que é o próprio caminho que conduz ao conhecimento como forma de representação, 

segundo Moreira (2019).  

Será muito improvável que uma semente plantada num vasinho se desenvolva sem rega, 

então, precisamos molhá-la constantemente e verificar com os próprios olhos atentos da 

observação o que acontecerá. As práticas que serão descritas a seguir são resultado de processos 

de aprendizagem em três diferentes contextos de espaço e tempo, sendo as duas primeiras 

realizadas antes da pandemia e uma realizada durante a pandemia.  

A seguir apresentamos uma tabela com as práticas apresentadas nesta tese. 

 

 

Tabela 3 – Nome das práticas didáticas desta tese 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A Tabela 3 mostra como serão apresentadas as práticas didáticas em três contextos 

espaciais e temporais distintos. A primeira prática didática (4.1) foi desenvolvida com 

Atividade de jogo relacional: Japão – lugar e território

Elaboração de portfólio sobre cada uma das 47 províncias japonesas

Elaboração de jogo para aprender sobre e com as províncias

japonesas

Estudo do meio como prática indissociável da aprendizagem

espacial

Antes do estudo do meio

Durante o estudo do meio

Após o estudo do meio

Atividade com mapa digital no contexto da pandemia do

coronavírus

Atividade com GeoSampa nível 1

Atividade com GeoSampa nível 2

4.1

4.2

4.3

Nome da prática didática
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estudantes brasileiros do sétimo ano até o segundo ano do ensino médio da escola Nikken, no 

Japão, em 2018, sob forma de portfólios e jogo. A segunda prática didática (4.2) se refere a um 

estudo do meio com estudantes dos sextos anos para o Parque Nacional de Itatiaia, em 2019, 

como uma prática da aprendizagem espacial do Centro Educacional Pioneiro. A terceira prática 

didática (4.4) se refere ao uso do mapa digital chamado GeoSampa, no ensino remoto, em 2020, 

dos sextos anos do Centro Educacional Pioneiro. 

 

 

5.1 ATIVIDADE DE JOGO RELACIONAL: JAPÃO – LUGAR E TERRITÓRIO 

 

Na narrativa da Apresentação foi exposta a experiência vivida em uma escola brasileira 

no Japão, na cidade de Yokkaichi, na província de Mie, em 2018. Vamos apresentar uma 

situação-problema observada na vivência com os estudantes brasileiros que moravam em 2018 

no Japão: é muito difícil se perceber no país onde se vive (território) e aprender sobre sua 

história, cultura, sociedade e as diferentes influências, de modo que faça as pessoas que ali 

vivem (lugar) aprenderem sobre esse país. Após três meses vivendo no Japão e trabalhando 

com um material didático apostilado do Brasil, surgiu uma inquietação e um incômodo da 

professora com os estudantes do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio (72 alunos ao todo) 

sobre como eles conheciam muito pouco sobre o Japão. Se os estudantes são “Homo sapiens 

sapiens”, o homem que sabe que sabe, a realidade do aqui e agora em 2018 no Japão nos 

mostrou que os estudantes não sabiam que não sabiam sobre o Japão. A vida parecia muito 

locacional e funcional para os lugares da rotina dos alunos que vivendo no Japão tinham uma 

oportunidade enorme de aprender sobre o país que os pais imigraram para trabalharem e 

viverem por muitos anos. É como se uma espécie nativa do Brasil, no caso os estudantes 

brasileiros, estivessem sendo “plantados” em outro lugar e não absorvessem a cultura do país 

em que viviam. O mal-estar geográfico de Moreira (2019) nos fez refletir sobre estar em um 

país como o Japão e esse país não ser o espaço e representar muito bem a ideia de 

desenraizamento e um imaginário de perda de referência humana. As muitas horas de trabalho 

nas fábricas japonesas pareciam ser o futuro que esperava aqueles jovens, como uma mera 

reprodução do sistema capitalista que “supostamente” deu certo, mas que do ponto de vista 

humano mereceu nossa atenção e reflexão. 
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A dúvida era: como alguém pode viver em um país em que o indivíduo não desperta 

atenção e interesse em aprender com e sobre esse país? Qual a relação das características das 

províncias com o espaço vivido dos estudantes? Por mais que a escola brasileira tenha como 

base o currículo brasileiro, é importante aprender e conhecer sobre o Japão. No Capítulo 2, 

quando trouxemos a ideia do “Homo apprehendere sapiens”, o homem que aprende o que sabe, 

porque o aprender é uma habilidade e o saber é uma capacidade, entendemos que os estudantes 

eram capazes de aprender a saber sobre o Japão. Mesmo que uma família viva por um mês, dez 

meses, um ano, dez anos, é possível extrair o homo apprehendere sapiens dos estudantes.  

O viver num lugar e em um país constitui uma relação de pertencimento que se 

desenvolve em diferentes graus, começando com o lugar onde se vive, podendo ou não se 

expandir para o território como um todo. Seguindo a sugestão do geógrafo Paul Vidal de La 

Blache (1943), “estude o país onde vai ensinar”, entendemos essa sugestão e colocamos: 

podemos desenvolver o homo apprehendere sapiens dos estudantes sobre o país (território) e 

onde se vive ou vai viver (lugar).  

Observar o mundo e descrevê-lo, segundo Gomes (2017), é fundamental para formar 

conhecimento, que em essência é complexo e se constrói pela observação desse mundo guiado 

por categorias que são elas mesmas fundadas na experiência do mundo. Os seres humanos são 

livres para escolherem se querem ou não se sentirem pertencentes ao território ou ao lugar, 

portanto, se apropriar, no sentido de aprender, dimensiona uma consciência mínima com o 

espaço, próprio da constituição da Geografia Humana de Lucy Mitchell. A relação cérebro-

mente nos vem à tona e nos faz refletir sobre a energia cognitiva da mente consciente necessária 

para mobilizar a aprendizagem do conhecimento, porque envolve uma consciência incômoda 

de querer fazer algo diferente. Podíamos não sentir incômodo algum, viver como se nada ao 

redor estivesse acontecendo, mas morar num país desenvolvido economicamente nos fez 

entender que não basta só suprir as necessidades econômicas com aquisições de bens materiais. 

Como seres humanos com um sistema nervoso tão inteligente, somos capazes de nos incomodar 

e tentar desenvolver uma prática mais significativa. Assim como Lucy Mitchell se incomodou 

com o sistema autoritário que ela quando criança viveu, nosso incômodo aqui se referiu a propor 

uma aprendizagem sobre o Japão, nos apropriando do país pelo conhecimento e por um método 

que os próprios estudantes foram capazes de desenvolver. 

No Japão há uma subdivisão do território em 47 províncias, equivalente aos estados 

brasileiros, e muito embora seja um país pequeno (4,4% do território do Brasil), por sua grande 
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subdivisão em províncias e a facilidade de interconexão entre cidades de diferentes províncias, 

não parecia ser fácil diferenciar quando se estava em uma ou em outra. Não parecia claro para 

os estudantes em que província estudavam ou onde viviam. Muitos nem sabiam que a ilha em 

que morávamos se chamava Honshu e que uma popular manteiga japonesa tinha exatamente o 

formato da ilha da província de Hokkaido. Muitos sabiam o porquê, funcionalmente, estavam 

morando onde moravam, pois os pais trabalhavam em alguma fábrica da província, porém 

queríamos entender além dessa informação explícita, queríamos o tácito. 

Foi feito um levantamento prévio com 17 alunos entre 14 e 15 anos do 9º ano do Ensino 

Fundamental, com uma atividade com um mapa em branco do Japão para indicar as quatro 

principais ilhas do arquipélago japonês e fazer uma indicação aproximada da província de Mie, 

para tentar mesurar algum valor que pudesse nos indicar algum grau de assertividade sobre o 

Japão.  

 

 

Figura 67 – Figura de localização das principais ilhas do arquipélago japonês e a identificação 

da Província de Mie 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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A ideia era associar os nomes das províncias com as respectivas ilhas e localizar 

aproximadamente a província à qual a escola fazia parte, Mie, conforme a Figura 66. Foram 

cinco informações locacionais, sendo que a ilha de Honshu e a província de Mie se referiam ao 

arquipélago onde estava localizada a escola e onde todos viviam, portanto, o local mais próximo 

do espaço vivido dos estudantes. O resultado pode ser analisado no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 2 – Resultado percentual do grau de assertividade sobre as quatro ilhas do arquipélago 

japonês e a Província de Mie 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Observamos que seis estudantes (36%) identificaram corretamente as quatro ilhas e a 

localização da província de Mie. Tivemos cinco estudantes (30%) que identificaram algumas 

ilhas, mas não localizaram a província de Mie, e três estudantes (17%) souberam identificar 

corretamente as quatro ilhas, mas não a localização de Mie. Tivemos também quatro estudantes 

que não responderam, ou porque faltaram na escola ou porque não quiseram responder. Esse 

exercício se referia a um ponto extra na avaliação bimestral e os estudantes poderiam ou não 

responder. Compreendemos que oito alunos (47%) não localizaram corretamente a província 

de Mie. Mesmo considerando os que não responderam, entendemos o resultado como revelador 

sobre a não facilidade em saber se localizar na província onde todos estudavam e a maioria 

morava. Para uma realidade escolar cotidiana, esse tipo de levantamento estatístico quantitativo 

percentual e qualitativo sobre a natureza do que estava sendo investigado ajuda a direcionar as 

práticas didáticas. Dito de outro modo, não é necessário fazer um censo sobre essa questão em 

específico para todas as realidades escolares, porque o aqui e agora de uma dada realidade 

escolar revela muito mais do que esperar um consenso do todo. A ideia que abordamos no 

Capítulo 2 sobre os geógrafos estarem preocupados com a floresta como uma (todo) e se 

esquecerem de dar atenção às árvores (parte). Entendemos que em nossa microrrealidade, quase 

metade dos estudantes do nono ano não saberem onde estava a província de Mie era um foco 

de incêndio. 

Quando analisamos o território do Japão e colocamos no Brasil, utilizando a ferramenta 

online da web chamada “True Size”, observamos que as proporções dos dois países são bem 

díspares, conforme a figura a seguir: 
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Figura 68 – O território japonês corresponde a 4,4% do território brasileiro 

 

 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

 

A questão-problema colocada na situação vivenciada do aqui e agora no Japão, em 2018, 

era: Que projeto poderia desenvolver nos estudantes o homo apprehendere sapiens sobre as 

províncias japonesas? Quais seriam as opções didáticas para apresentar sobre as 47 províncias 

e desenvolver um processo de aprendizagem dos alunos que ali viviam naquele país? 

Para isso criamos um projeto de aprendizagem sobre as 47 províncias japonesas dividido 

em duas etapas: 

(I) Elaboração de portfólio sobre cada uma das 47 províncias japonesas; 

(II) Elaboração de jogo que permitisse aprender sobre e com as 

províncias japonesas. 
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Metaforicamente, queríamos aprender sobre cada uma das províncias, como se fossem 

as árvores como as partes para entender o país, e depois, a partir das partes, compreender o 

Japão como um todo, como se fosse a floresta; conforme representado na figura a seguir: 

 

 

Figura 69 – Esquema do projeto de aprendizagem sobre as províncias japonesas e as duas etapas 

I e II na relação das partes com o todo 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A figura acima mostra uma analogia das duas práticas didáticas, a primeira etapa que 

buscou identificar as partes com os portfólios, para depois na segunda etapa poder compreender 

o todo na forma de jogo, como apresentaremos a seguir. 
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5.1.1 Elaboração de portfólio sobre cada uma das 47 províncias japonesas 

 

Os estudantes foram solicitados a elaborarem um portfólio informativo que 

representasse uma província japonesa. Os estudantes teriam que criar 47 portfólios em uma 

folha A4 com características informativas sobre as províncias japonesas. Foram 7 estudantes 

dos 7ºs anos, 9 estudantes do 8º ano, 17 estudantes do 9º ano e 2 estudantes do 1º ano do Ensino 

Médio, totalizando, portanto, 35 províncias. Como são 47 províncias japonesas, ainda nos 

faltavam 12 delas, que foram propostas para quem pudesse fazer mais de um portfólio, 

conforme a divisão final mostrada na figura a seguir: 

 

 

Figura 70 – Doze alunos que ajudaram a fazer um portfólio a mais para completar a elaboração 

das 47 províncias japonesas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Os estudantes puderam escolher a província de sua preferência e tiveram liberdade para 

elaborar e confeccionar os portfólios da maneira que quisessem. Essa parte do projeto permitiu 

aos alunos explorarem suas próprias energias cognitivas para mobilizarem as habilidades, 

conforme exposto a seguir:  

 

 Criar à sua maneira, sem ser estipulado previamente como seria o 

portfólio; 

 Pesquisarem na internet informações sobre as províncias; 

 Selecionar as informações mais relevantes; 

 Relacionar-se com o objeto de pesquisa, no caso, as províncias; 

 Elaborar de forma livre e ilustrativa os portfólios; 

 Utilizar o Google Maps para buscar imagens que identificassem 

as províncias;  

 Compartilhar os portfólios das suas províncias;  

 Criar um vínculo afetivo com as províncias por meio do portfólio 

criado. 

 

As habilidades anteriores correspondem, dentro da teoria do sistema computacional, a: 

1- Entrada e 2- Transformação e Processamento; conforme a figura a seguir: 
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Figura 71 – Relação do desenvolvimento da aprendizagem com a energia cognitiva em três 

momentos da teoria de um sistema computacional com suas respectivas características 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Conforme a Figura 71, uma vez que os portfólios foram criados e compartilhados, 

entendemos que houve o terceiro elemento da teoria do sistema computacional, portanto, a 

Saída. A diversidade de portfólios foi tanta que não tínhamos clareza de como essas 

informações poderiam ser trabalhadas para a parte II do projeto de aprendizagem sobre as 47 

províncias japonesas. Havia muitas informações coletadas e sistematizadas nos portfólios, 

alguns com imagens representativas, outros com mapas, e, de um modo geral, a grande maioria 

utilizou as informações da Wikipedia. Naquele momento, pouco importava para a construção 

do portfólio de onde os estudantes buscavam as informações, o objetivo era criar o portfólio à 

sua maneira, informativo e ilustrativo. 
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5.1.2 Elaboração de jogo para aprender sobre e com as províncias japonesas 

 

Foi escolhida a turma do 2º ano do Ensino Médio (16 anos) para pensarem sobre o 

problema e encontrarem uma solução para que os estudantes da escola pudessem aprender sobre 

as 47 províncias japonesas. A escolha da turma tinha relação com as características observadas 

durante as aulas, como organização de grupo, proatividade, criatividade e participação. Além 

disso, essa turma havia também, em dois grupos, elaborado uma tabela periódica criativa feita 

para as aulas de Biologia. 

Porém, dessa vez, estabelecemos três elementos norteadores para as províncias 

japonesas: 

(I) Proposta de jogo; 

(II) Utilizar os 47 portfólios informativos criados previamente; 

(III) Representação do Jogo em um mapa. 

 

 

Figura 72 – Elementos norteadores para a elaboração da aprendizagem sobre as províncias 

japonesas 

 

 

 Fonte: Elaboração nossa. 
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A sala foi dividida em dois grupos, 1 e 2, de quatro alunos cada, sendo que o grupo 1 

conseguiu cumprir o desafio da aprendizagem das províncias japonesas e o grupo 2 não. O 

grupo 2 não conseguiu cumprir o desafio, pois elaborou o jogo na forma de “Banco Imobiliário” 

(Figura 73), onde os jogadores compravam as províncias. Os alunos não cumpriram os dois 

elementos obrigatórios quando não utilizaram o portfólio informativo (II) e não usaram um 

mapa (III). 

 

 

Figura 73 – Jogo elaborado pelo grupo 2 na forma de “Banco Imobiliário”  

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Vamos considerar o resultado assertivo de aprender sobre as províncias do grupo de 

quatro estudantes que criaram o jogo chamado “Conquiste a Província”. Os estudantes criaram 

à mão 47 cartões-fichas em uma metade de folha A4, numerados de 1 a 10 com as características 

de cada uma das províncias japonesas. A seguir temos um exemplo de como cada cartão-ficha 

foi elaborado: 

 

 

Tabela 4 – Cartão-ficha com 10 características que identificam a Província de Mie 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

2 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 A escola Nikken fica nessa província

Lá temos o Nagashima Spa Land

Sua base econômica é a pesca e a indústria

Durante a restauração Meiji esta província era conhecida como 

Províncias de Ise e Iga

Tem como comida típica o Chankonabe

Iga é o lugar de origem dos ninjas

Encontramos a Meotoiwa, duas rochas sagradas do Xintoísmo

Lá se encontra Saiku, lugar onde se encontra a residência 

Imperial do Período Heian

Mie 三重県

Nessa província se produz chá verde, carne, pérolas e frutas

Sua capital é cidade de Tsu
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A Tabela 4 mostra um exemplo de como os alunos organizaram as informações dos 

portfólios (que estão nos anexos desta tese). Havia, portanto, 47 cartões-fichas com 10 

características, totalizando 470 informações organizadas e sistematizadas à mão. Essa 

sistematização das informações à mão foi digitada numa planilha Excel pela professora para 

contribuir com o jogo “Conquiste a Província”. Os outros 46 cartão-fichas também estão nos 

anexos. 

Os alunos criaram 4 tabuleiros para cada uma das ilhas japonesas com a respectiva 

subdivisão das províncias: 

 

 

Figura 74 – Representação das 47 províncias japonesas e a indicação de suas respectivas ilhas 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Era permitido no mínimo 2 e no máximo 10 participantes. Os alunos criaram um 

conjunto de botões coloridos para os participantes e cada vez que uma província era conquistada 

na rodada, o ganhador marcava no mapa a província conquistada com a sua respectiva cor e 

ganhava o cartão-ficha. Caso a província da rodada não fosse conquistada, o cartão-ficha ficava 
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com a própria pessoa que estava conduzindo a descoberta da província. Havia um tabuleiro 

numerado de 1 a 10 para quando a província que estivesse em jogo pudesse ser marcada nesse 

tabuleiro pelo participante que estava conduzindo a conquista da província, numerando sobre 

qual número do tabuleiro numerado estavam pedindo, para ser desvelada pelos participantes da 

rodada. 

 

 

Figura 75 – Síntese dos principais elementos do jogo “Conquiste a Província” 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

O jogo ficou organizado e sistematizado, pronto para ser testado junto com a professora, 

conforme a figura a seguir: 
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Figura 76 – Da esquerda para a direita: Profa. Iara Rosa, e estudantes Rafael, Carol e Laís (a 

perna no canto direito da foto é do Yuji, que não queria sair na foto) 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  

 

 

Uma vez que o jogo foi verificado e tudo perfeitamente organizado pelos alunos, foi o 

momento de testar o jogo com as turmas que ajudaram a construir os portfólios iniciais (sétimos, 

oitavos e nonos anos) e também em todas as três turmas do Ensino Médio, como na foto a 

seguir: 
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Figura 77 – A aluna do 3º ano do Ensino Médio estava com a sua província em jogo 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Durante os testes do jogo foram observados alguns aspectos comportamentais: 

 

• Os alunos ficaram atentos às informações sobre as províncias; 

• Quando um aluno falava sobre uma província, era preciso prestar atenção à localização 

no mapa, porque os adversários podiam conquistá-la; 

• A localização de alguns lugares como o aeroporto de Narita, em Tóquio, e até mesmo 

a Tokyo Disney, não ficava na província de Tóquio, mas na província de Chiba, o que foi uma 

surpresa para muitos; 

• Havia informações regionais que exigiam mais conhecimento do Japão, mas ajudaram 

a identificar as províncias; 
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• Muitos aprenderam que parte do Monte Fuji fica na província de Shizuoka e parte na 

província de Yamanashi; 

• Com o passar das rodadas, mesmo quando os alunos não conquistavam a província em 

jogo, acabavam aprendendo sobre as conquistas dos colegas com base nas características; 

• O jogo ajudou a diferenciar cidades de províncias e regiões; 

• O fato de ganhar a província gerava uma espécie de empoderamento dos colegas para 

ver quem sabia mais informações; 

• A província de Mie, onde a escola estava localizada, se tornou muito fácil de aprender 

pelas características e identificar no mapa; 

• Os estudantes estavam ansiosos para obter o cartão e demarcar o território de lugares 

que eles conheciam para além da província de Mie; 

• As províncias mais próximas de Mie eram mais familiares para os alunos, ou porque 

viviam nelas ou porque iam nos fins de semana ou feriados; 

• As províncias mais distantes do local onde os alunos viviam eram as mais difíceis de 

identificar. 

 

O problema identificado era os estudantes de uma escola brasileira no Japão não serem 

homo sapiens sapiens do Japão e suas províncias, ou seja, antes os estudantes não sabiam que 

não sabiam sobre o Japão. O processo de elaboração dos portfólios que resultaram no jogo 

revelou a capacidade homo apprehendere sapiens dos estudantes com um recurso que 

promoveu o desenvolvimento das forças cognitivas de Bennett et al. (2005), conforme a tabela 

a seguir: 
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Tabela 5 – Relação das forças cognitivas com o jogo “Conquiste a Província” 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

  

 

A Tabela 5 mostra que mais do que a simples memorização do mapa das províncias do 

Japão e das ilhas japonesas; o jogo desenvolvido pelos alunos estimulou a relação de diversas 

informações sobre um mapa do Japão com as 47 províncias. As forças cognitivas foram 

estimuladas pelo ato de jogar o jogo, na interação e inter-relação com os demais participantes 

do jogo.  

O grupo de quatro alunos de 16 anos conseguiu propor uma solução de aprendizagem 

para o problema sobre o desconhecimento sobre o Japão, criando um jogo envolvendo as 47 

províncias japonesas, com 470 informações e mapas em tabuleiros. O processo de 

aprendizagem se deu por meio das relações espaciais e coletivamente entre os dez jogadores. O 

interesse em aprender mais sobre o Japão, além da pura e simples localização no mapa, foi 

alcançado com uma proposta de jogo dada por um grupo de 4 estudantes do 2º ano do Ensino 

Médio, mediado pela professora de Geografia da escola.  

O próprio nome do jogo “Conquiste a Província” é curioso, porque o termo conquista 

se refere, segundo Houaiss (2021), a conquistar a partir de algo desconhecido; assim como o 

Forças cognitivas segundo os fundamentos filosóficos da neuociência segundo Benett et al (2005) 
Aplicação prática das forças cognitivas no jogo "Conquiste a província" 

criada pelos estudantes.

(1) O conhecimento não é um estado, mas tem um parentesco com uma habilidade. Adquirir informação não

significa sair de um estado mental de ignorância para um estado mental de conhecimento, mas está muito mais

ligado ao desenvolvimento de um poder ou de uma potencialidade que envolve: responder certas questões,

corrigir outras, procurar, localizar, identificar e explicar coisas.

As 47 fichas cartões das províncias japonesas ermitiram desenvolver o 

conhecimento sobre o Japão por meio de uma relação de perguntas, 

localização, identificação e explicação.  O jogo estimulou o poder do 

conhecimento.

(2) O ser capaz de e o saber como são habilidades que são adquiridas através do amadurecimento ou pelo

processo de aprendizagem. Saber como fazer algo é saber exatamente o caminho para fazer esse algo.

Os estudantes foram capazes de criar um jogo e os outros estudantes 

foram capazes de jogar o o jogo das províncias. Os estudantes sabiam 

como conquistar as províncias.

(3)A memória é uma força cognitiva dos seres humanos, não de seus sistemas nervosos. É a capacidade de

retenção do conhecimento não necessariamente do passado, mas algo que aprendeu ou teve consciência de,

pode ser lembrar o que tem que fazer no futuro. A retenção do conhecimento é momentânea e o conhecimento

armazenado é lembrado no futuro. Por isso, é comum estudantes reter o conhecimento durante a explicação e

depois esquecer durante a prova, a capacidade do nosso cérebro de lembrar no futuro passa pela experiência

contínua e constante.

Todas as vezes que se jogava o jogo, a memória era contextualizada 

para o jogo, para conquistar as províncias. O jogo estimulou a 

memória, não como um processo acumulativo, mas circunstancial ao 

aprendizado como um processo construtivo do conhecimento sobre o 

Japão.

(4) A memória declarativa é o que normalmente se quer dizer com o termo memória e envolve a modelagem do

mundo externo e do armazenamento de representações sobre fatos e episódios. Um exemplo é quando um

professor explica com facilidade um assunto sobre a história dos mapas em que ele consegue declarar por si

mesmo, conscientemente, seu fluxo de conhecimento sobre esse assunto. Um outro exemplo é quando se

pergunta o que foi desenvolvido na aula anterior e o aluno declara, explica fluentemente o aprendizado;

O jogo "conquiste a província" estimulou a memóra declarativa todas 

as vezes que uma informações sobre a província era colocada no jogo. 

Como haviam 10 informações sobre cada província, a cada rodada uma 

informação era declarada aos participantes do jogo. Os participantes  

tinham que olhar no mapa e tentar adivinhar sobre a qual província a 

informação se referia. 

O armazenamento  O armazenamento não é o que é lembrado, mas sim a representação do que pode ser 

lembrado em situações específicas no futuro.  Já a retenção está relacionada ao ato de lembrar e não ao 

armazenamento de informaçõe. Já os traços da memória se referem ao fato dela ser fundamentalmente 

associativa interpretada com a disposição de um conjunto de neurônios em um circuito, portanto, “circuito de 

memorização” onde esse modelo é invocado para explicar a base neural da memória.

As províncias japonesas viraram representações simbólicas que 

podiam ser lembradas a cada nova rodada e a cada nova partida. 

Quando um estudante sabia uma informação conhecida da província, 

ele era capaz de reter sobre a qual província era o cartão-ficha em 

questão e conquistar no mapa.  O conjunto do jogo desenvolvia os 

traços de memória dos jogadores particpantes.
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título do livro Robinson Crusoé: a conquista do mundo em uma ilha. Assim como Robinson 

Crusoé foi capaz de conquistar a ilha na qual ele havia naufragado nas proximidades, o jogo 

“Conquiste a Província” permitiu que outros colegas da escola, que ajudaram a criar os 

portfólios, pudessem também conquistar, no sentido de aprender sobre as províncias japonesas. 

Os estudantes saíram do não saber que não sabiam para o aprender sobre o que se sabia das 

províncias japonesas a partir dos portfólios. A relação entre o todo e as partes nos permitiu, 

com esse jogo, apagar o incêndio sobre o desconhecimento dos estudantes sobre o Japão. Os 

estudantes foram estimulados a promover o conhecimento sobre o país que seus pais 

escolheram para viver e quem sabe conquistar, num contexto de trinta anos de imigração 

brasileira no Japão comemorado em 2018. O jogo criado pelos estudantes revelou que é possível 

ser mais que homo sapiens sapiens, é possível ser homo apprehendere sapiens. 

 

 

5.2 ESTUDO DO MEIO COMO PRÁTICA INDISSOCIÁVEL DA APRENDIZAGEM 

ESPACIAL 

 

O estudo do meio, segundo Nidelcoff (1979), não é simplesmente estudar o meio que as 

crianças vivem, então, vamos compreender primeiramente o meio e depois o estudo. O meio é 

a realidade física, biológica e humana que rodeia os estudantes, ao qual eles se ligam 

diretamente através da experiência num intercâmbio permanente. O meio precisa ter limites 

definidos, podendo ser o quintal, a rua, o bairro, a escola e determinados lugares onde pessoas 

circulam e se relacionam de alguma forma. O estudo se refere necessariamente ao meio e terá 

uma construção gradativa do aprendizado que se pode extrair dele. É preciso primeiro chegar 

até o meio, explorando, descobrindo e experimentando, para depois observar o meio, aprender 

a vê-lo e aprender a descobri-lo, e finalmente, ser capaz de explicar as características do meio 

e dos fenômenos ali observados, comparar com outros meios e analisar causas e consequências. 

O estudo do meio que será analisado nesta tese foi realizado nos dias 11, 12 e 13 de 

setembro de 2019, no Parque Nacional de Itatiaia (PNI), com 65 alunos de 11 anos de idade dos 

6ºs anos do Centro Educacional Pioneiro. O Centro Educacional Pioneiro tem meio século de 

existência, 50 anos completados em 2021, e desde 1971 o estudo do meio é uma prática 

pedagógica institucionalizada para todos os anos dos Ensinos Fundamental 1 e 2 e Médio. 
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Desde o início da fundação da escola, que começou como uma escola de corte e costura voltada 

para mulheres, as estudantes já realizavam saídas de campo ou viagens, que elas relatavam 

como o ponto alto do ano letivo, segundo relato da diretora Irma Akamine Hiray, que está há 

35 anos no Centro Educacional Pioneiro. Apenas em 2020 e 2021 não foi possível desenvolver 

os estudos do meio para os estudantes por uma situação de força maior que foi a pandemia do 

coronavírus.  

A proposta de estudo do meio tendo como objeto de aprendizagem o Parque Nacional 

de Itatiaia é realizado no Centro Educacional Pioneiro desde 2015 para os 6ºs anos do Ensino 

Fundamental 2. A escolha pedagógica foi eleita por todos os professores daquele ano escolar 

por entenderem que o parque fornece possibilidades de aprendizagem e permite um maior 

contato com a natureza, que no caso é uma área remanescente de Floresta Atlântica e a primeira 

área do Brasil a se tornar um parque nacional, sendo, portanto, uma área protegida. O contato 

com a natureza para estudantes que vivem suas vidas em áreas urbanas é fundamental para 

resgatar o elo com o espaço natural, com a natureza viva; assim como Humboldt dizia: “A 

natureza é um todo vivo, não um agregado morto” (HUMBOLDT apud WULF, 2019). Ainda 

que já tenha sofrido uma intensa devastação pelos seres humanos, está preservada no “aqui e 

agora” e pode ser visitada e ser o objeto de estudo do meio. Uma outra preocupação que os 

professores envolvidos neste estudo do meio têm se refere ao uso excessivo dos celulares, 

próprios de crianças, jovens e adultos que vivem em ambientes urbanos. Desconectar um pouco 

do uso excessivo dos celulares é um exercício difícil, porque os jogos eletrônicos, nos 

dispositivos que cabem na mão, chamam muito a atenção dos estudantes, a ponto de se 

distraírem por muitas horas e podendo perder o contato com os seres humanos e com a natureza. 

Nós, educadores, temos que ter consciência sobre esse fluxo tecnológico que vivemos no nosso 

dia a dia. Não queremos que os estudantes abandonem de vez o uso dos celulares e nem que 

virem um ser que vive na natureza, mas queremos que os alunos aprendam por si mesmos a 

importância tanto da natureza quanto da tecnologia e que saibam, de maneira autônoma, a 

conviver com os dois e serem capazes de ter domínio da sua própria mente e da sua própria 

consciência. 

O objeto determina o uso da mente ou a mente determina o uso do objeto? Esse assunto 

foi abordado no Capítulo 1 sobre a atenção para aprender, quando apresentamos as ideias do 

filósofo, médico e psicólogo alemão Wilhelm Wundt sobre a chamada atenção espontânea, 

passiva e involuntária, em que o objeto se impõe à consciência do sujeito e a chamada atenção 

ativa, voluntária e controlada pelo sujeito escolhe o objeto da sua atenção. É sobre o sujeito 
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escolher o objeto da atenção que este estudo do meio pretende, com os estudantes num ambiente 

natural com o próprio laboratório aberto para desenvolverem aprendizagens. 

Dentro do Parque Nacional de Itatiaia os estudantes visitaram, no primeiro dia, a parte 

baixa do parque e, no segundo dia, visitaram a parte alta. A parte baixa do PNI apresenta uma 

trilha plana e curta, com vegetação densa até o lago azul, com uma pequena cachoeira onde os 

estudantes têm a oportunidade de entrar no lago junto com os amigos e professores. Na parte 

baixa do PNI há ainda um museu em que os monitores do parque explicam a formação 

geológica e florestal, apresentam as noções de preservação, e onde é possível observar animais 

empalhados e escutar digitalmente os sons de diferentes pássaros catalogados pelo PNI. Na 

parte alta do parque, no segundo dia do estudo do meio, os estudantes percorreram a trilha até 

o Morro do Couto, o oitavo mais alto do Brasil, com 2.680 m e uma distância de ida e volta de 

6 km, com campos de altitude com poucos arbustos e vegetação rasteira. Essa trilha é percorrida 

como estudo do meio por outras instituições escolares e é considerada adequada e segura para 

crianças a partir dos 10 anos de idade. 

A seguir, apresentamos um quadro comparativo de montes, e os exploradores famosos 

que marcaram a história da Geografia. 

 

 

Tabela 6 – Comparativo dos exploradores e os respectivos montes 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Os estudantes de 11 anos de idade do Centro Educacional Pioneiro se tornam 

exploradores na mesma categoria que Humboldt, Lucy Mitchell e Mackinder, com a diferença 

Exploradores Nacionalidade Ano Nome do monte País Altitude Distância Ida-Volta

Alexander Von Humboldt alemão 1802 Chimborazo Equador 6.400m 16Km 32Km

Lucy Sprague Mitchell norte-americana 1896 Monte Wilson EUA 1.741m 11,5Km 23Km

Halford John Mackinder inglês 1899 Monte Kenya Quenia 5.199m 26Km 52Km

Estudantes de 11 anos de idade 

do Centro Educacional Pioneiro
brasileiros 2019 Morro do Couto Brasil 2.680m 3Km 6Km
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que a distância percorrida pelos estudantes é menor e a distância temporal variou de 217 anos 

da exploração de Humboldt a 120 anos da exploração de Mackinder. Não podemos esquecer 

que os primeiros hominídeos, Homo erectus, há 250 mil anos se deslocaram viajando e 

ocuparam muitos continentes, como abordamos no Capítulo 3.  

Temos, então, o estudo do meio no PNI como uma prática e uma escolha pedagógica 

adotada pelo Centro Educacional Pioneiro e uma equipe de professores de diferentes disciplinas 

para desenvolverem aprendizagens onde o meio possa aflorar nos estudantes fenômenos e 

situações para desenvolverem as três capacidades descritas por Bruner: capacidades motoras, 

capacidades dos sentidos e capacidades de raciocínio; como vemos na figura a seguir: 

 

 

Figura 78 – Estudo do Meio no Parque Nacional de Itatiaia 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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A Figura 78 mostra o processo de aprendizagem desenvolvido no meio representado 

pelo Parque Nacional de Itatiaia, que fornece as possibilidades de os estudantes desenvolverem 

as capacidades motoras, explorando ativamente o espaço vivido, as capacidades dos sentidos, 

que permitem ver, sentir gostos e cheiros, tocar e escutar, e as capacidades de raciocínio, 

estabelecendo relações do vivido e do sentido.  

Como o foco desta tese é investigar como desenvolver a aprendizagem espacial, 

entendemos que o mapeamento cognitivo nos fornece a fundamentação teórica necessária: 

 

Mapeamento cognitivo é um processo composto por uma série de 

transformações psicológicas pelas quais um indivíduo adquire códigos, 

armazena, recolhe e decodifica informações sobre as localizações e atributos 

relativos dos fenômenos em seu ambiente espacial cotidiano. (DOWNS; 

STEA, 1976, p. 9). 

 

Relembramos que o mapeamento cognitivo não se refere a fazer estritamente um mapa 

de representação cartográfica, mas a entender como o espaço vivido se materializa no espaço 

psicológico dos estudantes com o estudo do meio ao PNI. Para saber como os estudantes fazem 

o mapeamento cognitivo, elaboramos um questionário que foi aplicado um mês antes do estudo 

do meio. A elaboração do questionário prévio teve como norteador as perguntas que 

estimularam os mapas cognitivos com base nas três perguntas de Downs e Stea (1976): 

 

(1) O que as pessoas precisam saber? 

(2) O que as pessoas sabem? 

(3) Como as pessoas obtêm seu conhecimento? 

 

Não foram feitas exatamente essas três perguntas nos mapas cognitivos, mas elas 

ajudaram a elaborar um questionário de 10 perguntas que se referiam à realidade do estudo do 

meio para o Parque Nacional de Itatiaia, específico para o ano de 2019, do Centro Educacional 

Pioneiro, para os alunos dos 6ºs anos. As nossas perguntas não são as perguntas que devem ser 
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elaboradas para todos os estudos do meio (modus faciendi35), mas se apresenta como uma 

possibilidade a ser feita (modus operandi36).  

O estudo do meio como proposta pedagógica é um laboratório aberto que exige métodos 

específicos de perguntas que levem em conta as diferentes realidades do “aqui e agora” do meio 

será estudado. Cada professor e sua equipe pedagógica precisa verificar qual a importância do 

estudo do meio para as práticas de aprendizagem na instituição de ensino em que realiza seu 

trabalho docente. 

  

 

5.2.1 Antes do estudo do meio 

 

Para este estudo do meio, então, foram elaboradas 10 perguntas na forma online, pelo 

Google Formulário, antes de realizar o estudo do meio no PNI, levando em conta o que os 

alunos sabiam e como eles obtiveram o conhecimento sobre o PNI antes da realização do estudo 

do meio, conforme a tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
35 Modus faciendi é a expressão de origem latina que significa maneira de fazer e proceder em uma determinada 

atividade. 

36 Modus operandi é a expressão de origem latina que significa maneira de agir e operar em uma determinada 

atividade. 
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Tabela 7 – Perguntas prévias sobre o estudo do meio de Itatiaia 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Foram feitas 10 perguntas prévias com duas perguntas (1 e 2) do tipo objetiva e 

quantitativa, quatro perguntas (3, 5, 8 e 9) do tipo objetiva e qualitativa, e quatro perguntas (4, 

6, 7 e 10) do tipo qualitativa. Obtivemos o seguinte resultado para as perguntas 1, 2 e 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntas prévias Resposta Tipo de resposta

1. Já fui ao Parque Nacional de Itatiaia antes? Sim ou não objetiva e quantitativa

2. Pessoas da minha família já foram ao Parque 

Nacional de Itatiaia?
Sim ou não objetiva e quantitativa

3. O Parque Nacional de Itatiaia está localizado: a) SP b) RJ c) MG d) RJ e MG objetiva e qualitativa

4. Utilize o Google Maps e digite o Parque Nacional de 

Itatiaia e coloque como ponto de partida o Centro 

Educacional Pioneiro. Escreva a distância em Km entre 

esses dois lugares e o tempo de viagem estimado.

descritiva e esperiencial com uso do Google Maps qualitativa

5. O que você sabe sobre o Parque Nacional de Itatiaia?
a) absulutamente nada b) poucas informações c) sei muitas 

informações
objetiva e qualitativa

6. Caso você tenha assinalado poucas informações ou 

muitas informações, escreva abaixo o que você já sabe.
descritiva e esperiencial  utilizando sua própria memória qualitativa

7. Com quem ou como você aprendeu as informações do 

item anterior.
descritiva e esperiencial  utilizando sua própria memória qualitativa

8. Sobre a sua experiência com caminhada na forma de 

trilha.

a) nunca fiz e não gosto b) fiz poucas vezes, mas não gostei c) 

fiz poucas vezes, menos de 5 vezes e gostei bastante d) fiz 

mais de 5 vezes e gosto bastante

objetiva e qualitativa

9. Sobre lugares que oferecem desafios de aventura.

a) gosto pouco de desafios b) gosto mais ou menos de 

desafios c) trocaria uma caminhada de aventura para ficar no 

celular brincando com os joguinhos

objetiva e qualitativa

10. Escreva sobre a) o que você espera aprender nesse 

estudo do meio. b) como será a trilha até o Morro do 

Couto

descritiva com levantamento de hipóteses futuras qualitativa
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Figura 79 – Perguntas 1 e 2 sobre a ida prévia ao PNI e Pergunta 3 sobre a localização do PNI 

 

 

 Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

Para a pergunta 1, sobre se os estudantes já haviam visitado antes, obtivemos que 88% 

não tinham ido ao PNI antes, 7,8% não tinham certeza se já tinham ido ao PNI e apenas 3,9% 

já haviam visitado antes o PNI. Para a pergunta 2, referente a algum membro da família já ter 

visitado o PNI, 48,1% dos estudantes não tinham certeza, 33,8% sabiam que não e para 18,2% 

havia algum membro da família que já havia visitado o PNI antes. Para a pergunta 3 sobre saber 

a localização do PNI, 64,5% afirmaram que o PNI estava no estado do RJ, 28,9% afirmaram 

que o PNI estava entre os estados de RJ e MG, 5,3% acertaram, afirmando que o PNI estava no 

estado de SP e 1,3% afirmaram que estava em MG. 

A pergunta 4 incentivou os estudantes a utilizarem o Google Maps, digitando “Parque 

Nacional de Itatiaia” e colocando como ponto de partida o Centro Educacional Pioneiro. Os 

estudantes tinham que anotar a distância em km entre esses dois lugares e o tempo de viagem 

estimado, como mostremos na tabela a seguir: 
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Tabela 8 – Resultado das respostas dos alunos utilizando o Google Maps para calcular a 

distância e o tempo estimado entre o PNI e o Centro Educacional Pioneiro 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

270 Km,4h 1min 3 horas 42 minutos. 280 quilômetros

280km--- 4h 8m 280km e 3h40

4 h 30 min 270 km. 324 km

4h 270km 280km

280 km - 4h 5m 248km 3:41m

280 km - 4 h e 5 m 248 km 3:41

O tempo estimado é de 4 horas e 1 minuto. A distância 

é de 270 Km. 280km e 3h e 39 minutos

4h 6m e 280km 280km e 3h e 40 minutos

3h59 e 270 km

O parque se distancia do Pioneiro por 280 quilômetros 

, e para chegar lá , vai demorar 3 horas e 42 minutos

270 km - 4h 5 min 280km e 3:41h

280 Km e 4 h e 5 min. o horário que eu vi 324km 3h 20 minutos

280 km e 4 h e 5 min 280km e 3:40

270 km 4h de tempo estimado. 280 km 3h29

Horas: 4h. 8min. Distâcia: 280 metros 3h 23min 276km

270 km-4h 1min De 270km a 280km

4h e 280 km 3h29min-280km-via BR 116

4 horas e 280km 270km 3:30

Pela via BR-116 será 270 km a viagem durará 4 horas e 

1 minuto. Pela via SP-070 durará 4 h e 7 min e terá 270 

km. Distancia:280km Tempo:3h 28 min

Pela via BR-116 será 270 km a viagem durará 4 h 1 min 

.Pela via SP -070 durará 4 h 7 min e terá 270 km 280 km 3h 29m

Tem 266 km e 3 hrs Distancia de 280 km; Tempo de viagem de 3h e 29 m

280km 3h 42min 3h28m 280km

280km 270 ou 280

280km e 3 horas e 41 minutos 280 km e 3 horas e 28 min

280 km e demora 3h e 40minutos 266/276 quilômetros

3hrs e 40 min/ 280km

Do Centro Educacional Pioneiro ao Parque Nacional de 

Itatiaia são 3h30min e 270km.

280 km 3 h 29 min

280 km estimado de 3h 38min

A distancia e 280 Km e o tempo estimado e de 3h 29 

m

280km 3h e 28min - 280km

280 km e 3h41 min 3h 29min - 280km

A distância em km é de 280 km e a distância em horas 

é de 3h e 32 minutos 3h e 28min - 280km

280 km e 3:44 horas São 3h29min de viagem e 280km de viagem

280km e 3:40

A distância entre esses dois lugares é de 270 km e o 

tempo estimado é de 3:20 minutos.

280km 276km

280km e 3 horas e 40 min 3 h 29 min (280 km)

280km e 3h 40min 270km,3h e 30min

280km e 3:44h de tempo 270Km e 2h e 28min.

3 horas 42 minutos. 280 quilômetros

A distância dos dois lugares é de 280 km e irá durar 3 

horas e 30 minutos

4. Utilize o Google Maps e digite o Parque Nacional de Itatiaia e coloque como ponto de partida o Centro 

Educacional Pioneiro. Escreva a distância em Km entre esses dois lugares e o tempo de viagem estimado. 
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A Tabela 8 mostra que 74 alunos realizaram o uso do Google Maps e calcularam a 

distância e o tempo entre o PNI e o Centro Educacional Pioneiro. Como se trata de uma pergunta 

qualitativa que exercitou a experiência com o uso da ferramenta do Google Maps, as descrições 

das respostas são as mais variadas possíveis. A distância entre o PNI e o Centro Educacional 

Pioneiro obtida pelos estudantes variou de 266 km a 324 km, e o tempo entre esses dois lugares 

variou entre 2h28 (1 caso), e 3h28 a 4h30. Como em muitas respostas os estudantes colocaram 

3h38, pode ser que um caso tenha sido erro de digitação. O Google Maps apresenta o resultado 

de 270 km para o caminho pela via Dutra e 280 km pela rodovia Ayrton Senna. 

A pergunta 5 era sobre o que os alunos sabiam sobre o Parque Nacional de Itatiaia, como 

veremos a seguir: 

 

 

Figura 80 – Pergunta 5, referente ao que os alunos sabiam sobre o PNI 

 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

 

Obtivemos que 78,9% dos estudantes sabiam poucas informações, 14,5% não sabiam 

absolutamente nada e 6,6% dos estudantes sabiam muitas informações. Tais informações foram 

obtidas com a próxima pergunta do questionário, conforme a tabela a seguir. 
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Tabela 9 – Resultado das respostas dos estudantes sobre as informações prévias sobre o Parque 

Nacional de Itatiaia 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

fico no rj, fica em uma montanha... Eu sei que vamos passar pela trilha do Morro Couto

eu sei que la há muita trilhas montanha e belas cachoeiras O morro que vamos subir se chama Couto

eu sei sobre o morro do couto Tem trilhas, e o Morro do Couto

O parque fica no estado do Rio de Janeiro e que agente vai 

escalar uma montanha e vamos ficar em um hotel fazenda e 

que vamos fazer varias trilhas Vamos subir pelo Morro do Couto

Só sei que o Parque nacional de Itatiaia faz acho que 

¨divisa¨ Minas Gerais e Rio de janeiro, e sei que ele tem 

uma das maiores montanhas. Vamos subir o Morro do Couto

eu sei que que tem uma escalada em uma montanha, tem 

quartos muito bonitos, tem um passeio no manguezal, o 

manguezal tem cheiro ruim, tem uma piscina muito bonita, 

vai ter muitos animais, na montanha tem uma pedra muito 

grande, os quartos são divididos por meninas e meninos, 

demora muito para chegar, é muito grande e bonito. Iremos subir o morro do couto

As montanhas de Itatiaia são frias no topo. Eu sei que tem o Morro do Couto e o clima é tropical

que lá agente vai subir em um morro muito alto, as refeições 

são lanches, o leite achocolatado de lá é muito ruim. Eu sei que tem a trilha do morro Couto

que iremos subir uma montanha e se localiza no rj Eu sei que pra subir a montanha é cerca de 3 horas

é no Rio de Janeiro,é imenso o parque, O moroso Couto

Eu sei que terá montanhas e trilhas. Que há uma cachoeira e que vamos subir o morro do Couto

Se localiza no Rio de Janeiro Morro do Couto

sei que faremos trilha subiremos a montanha e ficaremos 

em um hotel fazenda O parque tem riachos

Que lá tem uma cachoeira Vamos subir o morro do Couto

Que nós vamos ir em cachoeiras Fica no morro do couto

Fica no estado do Rio de Janeiro Eu sei que iremos subir o morro Do Couto

É no Rio de Janeiro, demora3 horas e 40 que vamos escalar uma montanha

Que se localiza no RJ, teremos que subir uma montanha, 

vamos passear em cachoeiras, etc. Eu sei que terá montanhas e trilhas.

Eu sei que nós iremos subir o morro do couto

apenas sei de sua localização e de algumas coisas 

presentes no local

Eu sei que a trilha será no Morro Do Couto sei que iremos 

em uma cachoeira

Para falar a verdade só sei de uma informação. Apenas sei 

que vamos subir um morro fazendo uma trilha.

Eu sei que vamos subir no morro do couto, que vamos parar 

em uma cachoeira e que o hotel tem piscina tem trilhas,cachoeiras,Morro do Couto

Que nós iremos subir o morro do couto que tem varias cachoeiras e o morro do couto

Eu sei que nós vamos subir vários morros e que vai ter 

piscina .

Vamos escalar o Morro do Couto,ficaremos no Hotel Vila 

Forte

Nós iremos subir o Morro Couto o pico da bandeira fica la e ele é o morro mais alto do Brasil

Nós iremos subir o morro do conto. O morro do couto.

há a parte baixa e alta do parque. a parte alta é onde ficam 

as agulhas negras e na parte baixa existem 3 trilhas com 

destino a cachoeiras. eu sei q é um lugar Bonito onde tem várias caminhadas

Do hotel , Morro de Itatiaia,da piscina do hotel e etcl sobre o hotel a montanha e a trilha

Vamos escalar o morro do Couto vamos fazer lanches e no 

último dia vamos ficar livre. eu sei do Morro do couto

eu sei sobre o morro do couto e das cachoeiras Há uma montanha e uma trilha

Eu sei que lá tem várias cachoeiras o morro do Couto e tem 

o hotel Vila Forte O Morro do Conto está em seu território.

eu sei que itatiaia fica no Rio de Janeiro

No parque Nacional de Itatiaia está localizado o Morro do 

Couto.

Eu sei que ele fica no Morro do Couto. Sei a trilha, o hotel.

Eu sei que ele fica no Morro do Couto.

há a parte baixa e alta do parque. a parte alta é onde ficam 

as agulhas negras e na parte baixa existem 3 trilhas com 

destino a cachoeiras.

Eu sei sobre o Morro do Couto

Vamos visitar o monte do conto, e as temperaturas vao 

mudando ao longo da caminhada, o hotel e dentro do 

parque, o monte do conto e um dos maiores morros do 

Brasil

6. Caso você tenha assinalado poucas informações ou muitas informações, escreva abaixo o que você já sabe.
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Sobre a pergunta 6, a respeito das informações que os alunos já sabiam, a Tabela 9 nos 

mostra que o Morro do Couto apareceu 32 vezes nas respostas, seguido de “trilha” (16 vezes), 

“montanha” (15 vezes) e “cachoeira” (9 vezes). As respostas variaram desde a mais simples, 

como “Iremos subir o morro do couto”, à informação locacional atribuída de valor, como: “Eu 

sei que tem o Morro do Couto e o clima é tropical”. Houve respostas que traziam um contexto 

da divisão do estado que representa o todo e traziam a informação da parte referente ao todo, 

como: “Que se localiza no RJ, teremos que subir uma montanha, vamos passear em cachoeiras, 

etc.” e “Só sei que o Parque nacional de Itatiaia faz acho que ‘divisa’ Minas Gerais e Rio de 

janeiro, e sei que ele tem uma das maiores montanhas”. Um relato mostrou que o estudante 

confundiu o estudo do meio dos 7os anos, para o manguezal na Ilha do Cardoso, e incluiu no 

estudo do meio de Itatiaia: “eu sei que que tem uma escalada em uma montanha, tem quartos 

muito bonitos, tem um passeio no manguezal, o manguezal tem cheiro ruim, tem uma piscina 

muito bonita, vai ter muitos animais, na montanha tem uma pedra muito grande, os quartos 

são divididos por meninas e meninos, demora muito para chegar, é muito grande e bonito”. 

Uma vez que as informações foram apresentadas das mais diferentes formas, 

investigamos com quem os estudantes haviam aprendido essas informações, o que mostramos 

na tabela a seguir:  
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Tabela 10 – Resultado das respostas dos estudantes sobre com quem eles obtiveram as 

informações prévias sobre o Parque Nacional de Itatiaia 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

Sétimo Ano Com o Google

trabalhos de escola. Com a professora Iara

com outros alunos e informações da internet

Eu me lembro de ouvir os professores 

falando

com os professores,amigos

Eu aprendi vendo a televisão da sala que 

mostrava os alunos do Pioneiro perto de 

um riacho

Com os alunos do sétimo ano que falaram O 7 ano me contou

Bom eu vi no GoogleMaps. Makoto

eu aprendi um pouco com o google maps e um 

pouco com o pessoal do 7 ano C Eu aprendi com os professores

Com o meu pai. com os professores

Com o sétimo ano.Nos cursos extras eles ficam 

falando sobre Itatiaia. Com os professores

com amigos do 7 ano

apenas ouvi as conversas de outras 

pessoas sem intenção

com o google maps aprendi com meus amigos que tem irmão 

que já foram do sétimo ano.

Pelos meu professores e pais.

Eu aprendi com a irmã da minha amiga , 

com meus pais e professores

Pelos pais e pelos professores eu apendi com meu irmão

com os colegas mais velhos ,com os professores e 

com os meus pais Eu aprendi com minha colega de classe

Nas aulas que os professores e minha mãe 

comentaram As pessoas da classe me contaram

Com os professores Com alguns professores, Renato, Leo...

Babados da classe

Aprendi com os meus professores, amigo, 

pesquisando,pois queria saber um pouco 

do local q vou 

A professora explicou com minha mãe e a professora

Com os professores Com os professores

Eu aprendi com a professora Pelos professores

Com a minha amiga do 8 ano

Eu aprendi a informação com os meus 

professores.

Com minhas amigas

Eu aprendi essas informações com os 

professores.

Com a professora Com os meus colegas do 6o e do 7o

Eu aprendi com os professores .

eu vi e meus pais me contaram antes de 

irmos para lá

Com os professores Meus pais, os professores

Eu aprendi com os professores.

eu vi e meus pais me contaram antes de 

irmos para lá

Eu pesquisei um pouco sobre Itatiaia.

Eu aprendi que vai ser divertido ir lá 

porque estou curioso e quero saber

Com meu irmão Eu aprendi com meus pais.

Com os professores os meus amigos me contaram

Pelo um menino do 7ano

Eu pesquisei sobre o hotel e imagens 

sobre Itatiaia

Vi pelo classapp

quando eu falei para minha mãe que eu 

iria para itatiaia ela me contou que fica no 

Rio de Janeiro

Com o meu amigo Victor

Minha irmã,ela já foi nesse estudo do 

meio.

Eu pesquisei sobre itatiaia eu ouvi pessoas falando sobre ele

Com os professores Não lembro, foi com algum professor

7. Com quem ou como você aprendeu as informações do item anterior.
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Sobre a pergunta 8, a Tabela 10 mostra que os estudantes obtiveram as informações 

pelos professores em 30 vezes, pelos alunos e amigos em 9 vezes, pelos pais em 8 vezes e pelo 

Google em 4 vezes. A esse conjunto de respostas sobre com quem os estudantes obtiveram as 

informações chamamos informações vicárias, ou seja, são dadas pelos outros e elas influenciam 

no pensar dos estudantes sobre o que se espera do estudo do meio que vai ser realizado. As 

respostas “com outros alunos e informações da internet”; “O 7º ano me contou” e “Eu pesquisei 

sobre Itatiaia” indicam os amigos da escola e a própria busca ativa dos estudantes quando 

consultam a internet e descobrem as informações. As respostas “Eu aprendi com a irmã da 

minha amiga, com meus pais e professores” e “com os colegas mais velhos, com os professores 

e com os meus pais” indicam que as pessoas mais velhas atribuem informações a algo novo que 

eles vão experienciar ao realizar o estudo do meio. As informações vicárias prévias ao estudo 

do meio estão imersas numa rede de relações de amigos, pais e professores e constituem a base 

adquirida pelo meio que os estudantes vivem.  

A figura a seguir mostra as respostas da pergunta 8 sobre a experiência dos estudantes 

com trilhas e da pergunta 9 que se refere aos desafios de aventura, ambas perguntas objetivas e 

qualitativas: 

 

 

Figura 81 – Respostas da Pergunta 8, sobre a experiência com trilha, e da Pergunta 9, sobre os 

desafios de aventura 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Na pergunta 8, sobre a experiência de caminhada na forma de trilha, 45,5% responderam 

que fizeram menos de cinco vezes mas gostaram bastante, 32,5% fizeram mais de cinco vezes 

e gostaram bastante, 18,5% fizeram poucas vezes e não gostaram, e 3,9% nunca fizeram e não 

gostam desse tipo de atividade. O gostar bastante de trilhas representou 78% desse conjunto de 

estudantes. 

A pergunta 9 sobre os lugares que oferecem desafio de aventura revelou que 54,4% 

gostam muito de desafios, 31,2% gostam mais ou menos de desafios, 7,8% gostam pouco de 

desafios, e 6,5% trocariam uma caminhada de aventura para ficar brincando nos joguinhos de 

celular. Essa resposta nos revela que os desafios despertam a atenção dos alunos em mais de 

50% e que os joguinhos de celular chamariam mais a atenção dos estudantes para menos de 

10%, mas temos aproximadamente 30% dos estudantes que gostam mais ou menos de desafios.  

A pergunta 10 se refere às expectativas de aprendizagem com o estudo do meio e à 

expectativa de como será a trilha até o Morro do Couto, dividida em parte 1 e parte 2 para as 

informações poderem ser legíveis. 
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Tabela 11 – Respostas dos estudantes sobre as expectativas de aprendizagem – parte 1 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

a)Como é uma trilha b)legal Eu espero aprender a acampar

a- bastanta coisa. b- bem curta.

Eu acho quem a trilha do Morro do Couto vai ser muito 

longa e cheia de árvores em volta,eu acho que eu vou 

aprender a como me “virar” com a natureza e também 

aprender que o celular não é tudo na vida.

a)eu espero aprender sobre como e itatiaia b)eu acho 

que sera muito dificil.

Pretendo aprender sobre o Monte do Couto e a trilha 

espero ser cansativa e divertida

Eu espero que seja bem legal,emocionante,om belas 

paisagens e natureza

Eu acho que vai ser muito divertido, nós vamos aproveitar 

bastante e vai ser bem cansativo

a)Espero aprender sobre plantas, aves, insetos e 

animais da área. b) acho que será muito legal e com 

bastante desafios durante toda a trilha até o Morro do 

Couto.

A)Aprender as características do Morro do Couto B)A trilha 

será divertida

a. eu espero aprender mais sobre o parque nacional de 

itatiaia b. eu acho que vai ser bem legal, estou com um 

pouco de medo, mas anciosa.

Será divertido e interessante a gente aprender sobro o 

lugar.

a) Eu acho que vou aprender várias práticas de 

caminhada e algumas coisas sobre o relevo e as rochas 

do local. b) Eu acho que a trilha até o Morro do Couto 

será bem cansativa, mas que também será muito 

divertida e educativa.

Será divertido e interessante a gente aprender sobro o 

lugar.

eu espero aprender sobre ele e outras coisas

Acho que iremos prender muitas coisas sobre a mata e 

outras coisas relacionadas ao lugar.acho que será 

cansativo mas iremos aprender várias cousas sobre a trilha

Eu não sei o que vou querer aprender em Itatiaia Eu espero aprender coisas

a- eu espero conhecer mais sobre o parque estadual de 

itatiaia. b- eu acho que vai ser uma experiencia bem 

legal e cheia de desafios.

Eu acho que vai nos insinar a não ficar muito no celular e 

ficar mais ao ar livre

Bom eu acho que nessa caminhada a gente vai aprender 

a resistir mais, vamos ficar mais sábios e acho que 

vamos ser mais amigaveis com as pessoas ,e vamos 

aprender mais sobre a natureza. (estou muito ansiosa).

Eu espero a aprender a me virar sozinha e enfrentar 

desafios

Eu espero aprender mais sobre as montanhas, mais 

sobre a natureza, um pouco sobre os animais de lá. Eu 

acho que será muito legal porque, eu gosto muito de 

trilhas e desafios, e já fui varias vezes em muitas trilhas 

com a minha madrinha, em trilhas que a gente parava 

em piscinas naturais, eu espero que essa trilha não seja 

chata e nem tão cansativa.

A) eu espero aprender como fazer uma trilha bem sucedida 

e o que há de interessante no Parque.B) Eu acho que vai 

ser uma aventura e que eufique com um pouco de fome na 

trilha.

Espero aprender sobre os biomas, montanhas, a história 

da cidade e mais.b)Eu imagino pessoas se divertindo, 

se aventurando e com medo.

Aprender mais b Cansativo

eu acho que será divertido
a) Eu espero aprender como fazer o diário de viagem. b) 

Também espero que a caminhada seja divertida

Eu espero aprender coisas sobre geografia.eu espero 

que essa trilha seja cansativa e divertida.
Vamos aprender muito sobre esse lugar

a)gostaria de aprender sobre criaturas locais b)espero 

que a trilha apresente muitas aventuras e que seja 

MUITO legal Legal e divertido

a )eu quero aprender sobre rochas e árvores. b)espero 

que
Eu espero aprender a acampar

a) Eu espero aprender um pouco mais sobre a fauna e a 

flora brasileira. b)Será divertida desafiadora e muito 

bonita.

a] aprender a escalar montanhas b] dificil

Eu acho que essa viagem vai ser íncrivel.
a-Espero aprender mais sobre o lugar b-Acho que será 

longa

10.1. Escreva sobre a) o que você espera aprender nesse estudo do meio. b) como será a trilha até o 

Morro do Couto
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Na Tabela 10, a palavra como apareceu 5 vezes para “como fazer trilha”, “como será o 

PNI”, “como se virar”, “como é Itatiaia” e “como fazer um diário”. A palavra sobre apareceu 

referente ao Morro do Couto, às plantas, ao PNI, à caminhada, à mata, à natureza, à geografia, 

ao lugar, às rochas, à fauna e à flora brasileira. Sobre a trilha, muitos acharam que seria 

divertido, cansativa e para alguns seria difícil. Destacamos alguns relatos de alguns estudantes 

sobre as expectativas de aprendizagem sobre o estudo do meio: 

 

 “Eu acho que vai nos ensinar a não ficar muito no celular e ficar 

mais ao ar livre”  

 “Eu acho que[m] a trilha do Morro do Couto vai ser muito longa 

e cheia de árvores em volta, eu acho que eu vou aprender a como me ‘virar’ 

com a natureza e também aprender que o celular não é tudo na vida” 

 “Eu espero aprender coisas sobre geografia. Eu espero que essa 

trilha seja cansativa e divertida” 

 “Espero aprender sobre os biomas, montanhas, a história da 

cidade e mais. b) Eu imagino pessoas se divertindo, se aventurando e com 

medo” 

 “a) Eu acho que vou aprender várias práticas de caminhada e 

algumas coisas sobre o relevo e as rochas do local. b) Eu acho que a trilha 

até o Morro do Couto será bem cansativa, mas que também será muito 

divertida e educativa” 

 “Bom eu acho que nessa caminhada a gente vai aprender a 

resistir mais, vamos ficar mais sábios e acho que vamos ser mais amigáveis 

com as pessoas, e vamos aprender mais sobre a natureza. (Estou muito 

ansiosa)” 

 

A tabela a seguir se refere também à pergunta 10, porém à parte 2, pois as respostas 

foram longas e precisaram ser subdivididas. 
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Tabela 12 – Respostas dos estudantes sobre as expectativas de aprendizagem – parte 2 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

a.espero fazer novas amizades e tbm conhecer novos 

lugares e pontos turisticos b.eu acho q tera muitos 

desafios porém sera mto lgl

A) não espero aprender nada já que não vou 

b)provavelmente apenas uma caminhada

Espero aprender o que cai na prova kkkkk

a) espero aprender sobre o local e um pouco de cada 

matéria como por exemplo: a história do lugar , a natureza 

em volta, mas claro me divertir também.b) Espero que seja 

uma trilha bem interessante e bem divertida para todos.

Eu espero aprender coisas novas
a)Espero aprender sobre o local b)A trilha será longa e 

provavelmente quente

Não tenho ideias, acho que informações sobre biomas. 

Não tenho ideia como será a trilha até o morro.
a)sobre o morro couto b) a trilha parece mediana

Eu pretendo aprender mais sobre a natureza e eu espero 

que a caminhada seja divertida

a)Acho que vou aprender me virar mais sozinha ,irei 

aprender mais sobre o Rio de Janeiro b)Eu acho que subir 

o morro vai ser meio dificil ,pois nunca fiz isso mas acho 

que vai ser legal

Eu espero que nós vamos nos divertir muito, e 

aprendermos como lidar com a natureza de uma forma 

muito legal.

a)eu espero aprender um pouco sobre o lugar e sobre como 

escalar montanhas b)seria muito legal pois eu teria 

lembranças engraçadas

Nesse estudo do meio eu espero aprender ver como são 

as montanhas lá. A trilha será bem difícil e cansativa

a) Espero aprender como seria fazer um diario de viagem; 

b) Eu tenho em mente que vai ser divertido, fazendo uma 

longa caminhada o dia inteiro.

Espero aprender sobre a região é oque existe lá, acho 

que será cansativa e desafiadora
espero aprender sobre o local,  o clima. seré bem legal

a) espero aprender a trabalhar melhor em equipe, b) eu 

acho que vai ser difícil, cansativo mais divertido acho que vai ser legal

Eu espero aprender muitas coisas, acho que a trilha terá 

muitos desafios e adoro isso

a) eu espero apender a fazer trilhas melhor, pois já faz um 

tempo que não faço trilhas. b) acho que vai ser muito legal 

e um pouquinho cansativo talvez.

Nos iremos aprender sobre montanhas a trilha será bem 

difícil e cansativa

a) Não espero aprender nada, pois não irei na viagem b) 

Difícil

Eu espero aprender nesse estudo do meio que nós 

vamos aprender a lidar sozinhos, e que nós vamos nos 

divertir muito, mas que a subida até o morro do Couto vai 

ser muito cansativo e que vamos ficar com as pernas 

doendo muito.

a)Eu espero aprender a escrever um relato de viagem e 

mais sobre o local.b)Uma floresta fechada com uma 

chuvinha.

Eu espero aprender a parar de ser preguiçosa , eu acho 

que seria cansativa e longa

a)Eu espero aprender mais sobre a natureza. b)A trilha 

deve ser mais montanhosa e pode ter muitos desafios.

espero aprendes sobre formações rochosas e acho que 

a trilha será cansativa

Eu espero aprender muitas coisas sobre a natureza e a 

trilha sera bem cansativa mas legal

a)Eu espero aprender como é o Morro de Itatiaia e saber 

o tipo de comida.B)Na subida da trilha e na descida eu 

estarei com medo de altura

espero aprendes sobre formações rochosas e acho que a 

trilha será cansativa

a) Eu espero aprender os animais, os biomas, e as 

cachoeiras.

a) espero que agente se divirta muito e aprenda sobre 

Itatiaia b) provavelmente bem legal e com com novos 

aprendizados

a)eu espero aprender sobre a historia da cidade b)eu 

acho que deve ser cansativa e legal

a)Eu espero aprender sobre o clima e o relevo do Morro do 

Couto. b)Eu acho que a trilha vai ser cansativa para muitas 

pessoas

a) Eu espero conhecer Itatiaia e aprender sobre o lugar. 

b) Eu espero que seja legal divertida cansativa, porque 

trilha se não cansar não é trilha.

sobre a história do parque,eu acho que a trilha ira ocorrer 

muito bem

a)eu espero aprender sobre as paisagens b)cansativa
a) Espero aprender novas plantas e animais que não 

conhecia b) Acho que a trilha vai ser um grande desafio

10.2 Escreva sobre a) o que você espera aprender nesse estudo do meio. b) como será a trilha até o 

Morro do Couto
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Na Tabela 12, a palavra como apareceu 4 vezes, para “como fazer trilha”, “como lidar 

com a natureza”, “como escalar montanhas”, “como são as montanhas”. A palavra sobre 

apareceu referente ao local, ao lugar, ao Morro do Couto, ao Rio de Janeiro, à formação das 

rochas, à Itatiaia, ao clima, ao relevo e às paisagens. Destacamos alguns relatos sobre as 

expectativas sobre o estudo do meio: 

 

 

 “Espero aprender sobre o local e um pouco de cada matéria como por 

exemplo: a história do lugar, a natureza em volta, mas claro me divertir também. 

Espero que seja uma trilha bem interessante e bem divertida para todos” 

 “a) Espero aprender como seria fazer um diário de viagem; b) Eu tenho 

em mente que vai ser divertido, fazendo uma longa caminhada o dia inteiro” 

 “a) Eu espero conhecer Itatiaia e aprender sobre o lugar. b) Eu espero 

que seja legal divertida cansativa, porque trilha se não cansar não é trilha” 

 “Espero aprender sobre a região e o que existe lá, acho que será 

cansativa e desafiadora” 

 “Eu espero aprender nesse estudo do meio que nós vamos aprender a 

lidar sozinhos, e que nós vamos nos divertir muito, mas que a subida até o morro 

do Couto vai ser muito cansativo e que vamos ficar com as pernas doendo muito” 

 

No conjunto do levantamento prévio dos estudantes antes de irem para o estudo do meio, 

é importante trabalhar as informações sobre o lugar, ainda que eles não tenham muita ideia ou 

só saibam algumas informações, pois todas essas perguntas despertam o pensamento e a 

imaginação, além de permitir que eles escrevam sobre o que estão pensando. Quando 

valorizamos o que os alunos pensam sobre o objeto de estudo, os professores têm um conjunto 

de informações que podem ser trabalhadas e podem desenvolver a aprendizagem dos 

estudantes. As perguntas não tinham nenhum interesse em fazer o aluno acertar a resposta certa, 

mas eles responderam perguntas objetivas quantitativas, em outro momento perguntas objetivas 

qualitativas e outras descritivas, que exigiam que eles resgatassem na memória as informações 

sobre o que sabiam previamente.  

Todo esse exercício prévio é fundamental para o desenvolvimento dos processos 

mentais superiores na formação do pensamento e da imaginação. As informações locacionais 
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sobre o PNI foram atribuídas de muitas expectativas e se os estudantes vão estudar em campo, 

individualmente eles precisam materializar suas informações respondendo um questionário 

como o que foi feito. Ao não fazer o questionário, os professores não teriam de onde partir para 

desenvolver o estudo do meio; o questionário, então, se torna uma ferramenta de coleta de 

informações que considera o que os estudantes já trazem da sua experiência prévia. 

 

  

5.2.2. Durante o estudo do meio 

 

A segunda parte se constituiu na elaboração de um caderno de estudo do meio para que 

os alunos pudessem fazer registros, anotações, responder perguntas e saber que o estudo do 

meio ao PNI é um estudo que exige atenção e observação de elementos muito distintos das salas 

de aula. A seguir, apresentamos a capa do caderno de estudo do meio: 

 

 

Figura 82 – Capa do caderno de estudo do meio ao Parque Nacional de Itatiaia em 2019 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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A Figura 81 mostra na capa a área do PNI, que ocupa os estados de Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, e o símbolo do sapo flamenguinho que representa o PNI. De acordo com as 

informações do ICMBio, o sapo flamenguinho se reproduz na parte alta do PNI e quando chove 

muito, o acesso fica interditado para não atrapalhar sua reprodução. O mapa locacional do PNI 

e a informação do símbolo do parque foram colocados intencionalmente para o instrumento de 

aprendizagem a que se propõe um caderno de estudo do meio. 

 

 

Figura 83 – Informações de localização do PNI com mapas com escala 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 83 mostra o mapa do PNI em relação aos estados e à Floresta Atlântica 

brasileira; o PNI é uma parte de um todo de uma floresta. Dentro do PNI existe uma divisão de 

parte baixa e parte alta, onde no primeiro dia de estudo os alunos visitaram a parte baixa e no 

segundo dia, a parte alta do PNI. A partir da diferença entre a parte alta e a parte baixa do PNI, 

foi elaborada uma hipótese, como mostramos na figura a seguir: 
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Figura 84 – Perguntas sobre a parte baixa e sobre a parte alta do PNI em relação a uma hipótese 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 84 mostra uma tabela mostrando a prática da caminhada classificada em muito 

fácil quando a vegetação é alta e variando para, fácil, moderado e difícil quando fica sem 

vegetação. Essa classificação foi baseada no Manual de Construção e Manutenção de Trilhas 

(2009), elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Portanto, 

elaboramos a seguinte hipótese: “Quanto mais alta a vegetação, a caminhada se torna muito 

mais fácil devido ao sombreamento que as árvores proporcionam permitindo um conforto 

térmico. Por outro lado, a vegetação do tipo rasteira e arbustiva pode dificultar a caminhada 

e a exposição ao Sol é maior, portanto, tende a tornar a caminhada mais difícil”. Desse modo, 

colocamos no caderno de estudo do meio duas perguntas para serem verificados por eles 

mesmos, se eles encontravam a relação entre o tamanho das árvores e a exposição ao Sol durante 

a trilha, sendo que no primeiro dia o estudo foi na parte baixa e no segundo dia o estudo foi na 

parte alta: 
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(3) Na caminhada na parte baixa do Parque Nacional de Itatiaia, 

observe e relate se você encontra essa relação entre árvore e exposição ao Sol.  

(4) Na caminhada na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia, 

observe e relate se você encontra essa relação entre árvore e exposição ao Sol. 

 

 

5.2.3. Após o estudo do meio 

 

Após o estudo do meio, coletamos as respostas dos alunos elaborando um questionário 

no Google Formulário e obtivemos os seguintes resultados: 

 

 

Figura 85 – Resultado da percepção dos estudantes sobre as diferenças entre a parte alta e a 

parte baixa do Parque Nacional de Itatiaia 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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Tabela 13 – Respostas dos estudantes sobre a parte baixa do Parque Nacional de Itatiaia 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

Que a mata era alta as arvores, as rochas os animais, os sons

Que tinha muita Mata Atlantica
Eu percebi que tinha palmito jussara,,muita vegetaçao, tinha 

muitas formigas e muitos insetos.

eu observei muitas frutinhas do palmito jussara, a vegetacao era bem umida e 

verdinha, e tinha variacoes de fauna e flora.
havia varias àrvores altas e clima ùmido

Eu vi: palmito jussaras, líquens, uma cachoeira, o Lago Azul, insetos (aranhas e 

mosquitos), rochas.
Um clima úmido,árvores mais altas e pedras perto da lagoa

A vegetação é mais alta .

Na caminhada observei a vegetação e acabei encontrando o 

palmito juçara.As árvores da parte baixa eram bem altas e folhas 

bem verdes.

Eu vi que, tinha arvores grandes e um mato verde.
Observei plantas diferenciados, e um fruto redondo roxo caido no 

chao.

tinha muitas árvores, era muito bonito, e tinha um cheiro de molhado, mas era 

muito bom, eu pensei que o lago era raso, mas tipo, tinha uns 3 m de 

profundidade, e eu quase me afoguei. eu vi varios macacos, borboletas e 

formigas.

Eu observei que havia muitas plantas, as árvores eram altas e 

cobriam parte da luz solar

Plantas, aves, silêcio e o barulho de cachoeira.
Observei que nao era tao dificil a caminhada, tinha muitas pedras 

no caminho, mas nao fez nenhuma diferenca

A mata ao seu redor era fechada e alta, era mais úmida, a lagoa tinha muitas 

pedras, a água estava muito fria e havia uma cachoeira.

Na trilha, notei que haviam umas frutinhas no chão e o monitor 

que estava com a gente disse que era acai

Eu vi muita fruta no chão eu observei os frutos do palmito jussara no chão

Eu observei os frutos no chão e nas árvores como o palmito jussara,percebi que 

a parte baixa do parque tem muitas árvores e por isso foi menos difícil a 

caminhada e descobri também que as lagoas sãop bem geladas.

Eu observei o palmito jussara e os seus frutos e outras espécies 

de plantas e árvores.

Eu observei a enorme quantidade de árvores, a água do lago era muito limpa, eu 

também vi o fruto do palmito-açu.
Eu observei muitas árvores,palmitos jussaras e poucos mosquitos.

fomos para baixo em direção ao lago azul Eu observei varios tipos de arvores e suas raizes

eu vi várias espécies de árvores,muitos pássaros várias formigas e pedras. muita árvore pouco sol batia na gente

muita vegetacao Eu observei o Palmito Jussara, o fruto dessa palmeira

observei que tinha uma grande diversidade Eu vi a matá densa e o palmito jussara

eu observei as raízes das árvores para fora e os frutos delas

Eu observei durante a caminhada muitas arvores diversas e 

frutinhas pelo chão, ao chegar ao logo azul vi pedras cobertas de 

musgo e uma agua praticamente transparente.

Não haviam muitas plantas no chão o palmito juçara, sons de pássaros, vegetação diversificada...

Eu vi a palmeira Jussara, vi pássaros, tinha bastante terra e vegetacão e uma 

beleza linda e maravilhosa que fiquei encantada.
Não lembro direito, mas lembro q a mata era alta

As árvores são muito altas, tem muitas diversidades de frutos e o ar é muito 

úmido

Eu fiquei olhando as planta por exemplo a palmeira juçara o 

[primo do açaí] etc

o jussara Mata ciliar, rochas...

Observei que tinha muitos frutinhos da árvore Jussara, árvores altas, as árvores 

cobriam agente protegendo do sol, a água tava gelada e a trilha era estreita.

O palmito Jussara, plantas altas, muita sombra, trilha, vegetação 

verde.

na caminhada eu ouvi o silêncio da natureza, o palmito juçara, a lagoa limpa, o 

verde da natureza ( foi bem legal)

Eu percebi que na parte baixa tem várias árvores altas, tem 

bastante sombra e não bate tanto vento.

Eu observei que havia palmito-jussára e seus frutos pelo caminho todo 

esmagados, sombra e mato.

Eu vi muitas formigas,muitas árvores e o local tinha alguns musgos 

nas pedras.

vi uma mata densa com árvores frutiferas e mais variações de animais
observei a alta concentração de insetos ( mosquitos ), liquens e a 

palmeira jussara; e seu fruto.

8. Na parte baixa quando fomos visitar a lagoa azul, descreva detalhadamente o que você observou na caminhada.
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A Tabela 13 mostra que a palavra ‘observar’ apareceu 19 vezes, o ‘palmito Jussara’ foi 

relatado 19 vezes, a palavra ‘alta’ para se referir à vegetação ou mata apareceu 13 vezes, ‘ver’ 

apareceu 11 vezes, ‘lago’ e ‘lagoa’ apareceram 9 vezes, as ‘sombras que as árvores faziam’ 

apareceu 3 vezes e ‘percebi’ apareceu 3 vezes. Selecionamos algumas frases: 

 

 “A vegetação é mais alta” 

 “Eu observei que havia muitas plantas, as árvores eram altas e 

cobriam parte da luz solar” 

 “Sobre a parte baixa do Parque Nacional de Itatiaia, a mata ao 

seu redor era fechada e alta, era mais úmida, a lagoa tinha muitas pedras, 

a água estava muito fria e havia uma cachoeira” 

 “Eu observei durante a caminhada muitas arvores diversas e 

frutinhas pelo chão, ao chegar ao logo azul vi pedras cobertas de musgo e 

uma agua praticamente transparente” 

 “Observei que tinha muitos frutinhos da árvore Jussara, árvores 

altas, as árvores cobriam agente protegendo do sol, a água tava gelada e a 

trilha era estreita” 

 “Eu percebi que na parte baixa tem várias árvores altas, tem 

bastante sombra e não bate tanto vento” 
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Figura 86 – Estudantes no estudo do meio no PNI – parte baixa 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A Figura 86 mostra os alunos chegando no lago azul na parte baixa do PNI, com rochas, 

vegetação alta e pouco vento. 

Sobre a parte alta do Parque Nacional de Itatiaia, fizemos perguntas objetivas e 

qualitativas sobre a vegetação e o vento. 

 

 



286 

 

Figura 87 – Pergunta sobre a vegetação e o vento na parte alta do PNI 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

A Figura 87 mostra que 96,1% dos estudantes perceberam que a vegetação mudou ao 

longo do trajeto até o topo, ou seja, que a altura das árvores diminui para uma vegetação mais 

rasteira quando se atinge o topo do Morro do Couto. Apenas 2 estudantes que representam os 

4% disseram que não perceberam a variação da vegetação ou até mesmo não viram essa 

mudança. Sobre o vento, 78% dos estudantes perceberam a variação de vento do início da trilha 

até o topo, 18% não perceberam a diferença do vento e 2% não prestaram atenção na diferença 

de vento. 
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Tabela 14 – Respostas dos estudantes sobre a parte alta do Parque Nacional de Itatiaia 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

 

 

A caminhada é a palavra chave que coloquei e coloque que subimos o 

morro do couto a)Trilha b)Dor,andar, fome, vista, rochas, horas e descanço.

Morro do Couto : trilha, 

montanha,dor,escalada,lanche,caminhada,rocha altura, muito quente, muitas rochas, caminhada longa, cheiro diferente

2 dia, escalada, sede, trilha, escalaminhada , calor, vimos muitos 

animais, desafios nas rochas, amigos

a) Parte Alta b) trilhas, flora, fauna, escalar, paisagem, rochas, altitude e 

morros

a) Morro. b) Rocha, Trilha, Altitude, Escalada, Morro do Colto.

a(realizações)b(enfrentamos o medo de altura,caminhamos 2000 metros 

aproximadamente e subi o morro do Couto aproximadamente 2675 metros)

morro do colto .

(a)parte Nacional de Itatiaia parte alta(b)encontramos o lobo guará, subir e 

escalar o Morro do Couto, subimos o oitavo maior morro do Brasil, 

arbustos maiores, perder medo de altura, clima menos úmido

Morro do Couto - Mato seco - "aquilo e uma praia? - novos amigos - 

alto - bonito - doloroso - enfrentar os medos - grande - calor - animais - 

doloroso - engraçado

a)superação 

b)Resistência,sensações,fome,pressão,montanha,medo,altura,trilha,calor, 

escalada

a. segundo dia do parque b. trilha, cansativo, picadas, cortes, morro do 

couto, medo, rochas, tontura, amigas

a) Segundo dia. b) Dicas, escalada, caminhada, comida, lanche, medo, 

calor , fogueira, professores...

Morro do Couto, coloquei escalada-trilha-medo-ansiedade-altura-

comida. a)montanha b)trilhas morro do Couto plantas escalaminhadas rapel pedras

a)Segundo dia b)ônibus, sono, fogueira, quartos, muitas saudades dos 

meus pais, Morro do Couto, medo, liberdade, beleza e felicidade. a) Parte Alta. b) Trilha: Plantas; Pedra.

a)medo b)de me machucar;de cair;de morrer;de me perder

a)Trilha b)Morro do Couto, natureza, calor, Sol, escalada, caminhada, 

escalaminhada

Escalada:trilha,amigos,dor,temperaturas,cansativo,amigas,coragem,es

tudo e rochas.

a]escalada b] dor,medo,cansaço, temperatura baixa no topo, 

rochas,tempo seco ,trilha,lama ,desidratação.

a) Morro do Couto b) Acordamos cedo, nos alongamos, subimos de 

trilha, era meu aniversário, linda paisagem. a) rochas b) escalada, trilha, grandes e pequenas.

2-dia.morro do couto,trilha,escalaminhada

a)cansaço b)dor de barriga,mal 

estar,altura,medo,superação,pássaros,queimaduras,cuidado,temperatura,

morro.

a)parte alta de Itatiaia b)morro do colto,pico das agulhas 

negras,escaladas,caminhadas,rochas,medo e ansiedade. a)trilha b)morros,escalada,rochas,flora,calor

a:morro b:feito por rochas, escalar,altura,caminhada a)morro do couto b)rocha,lobo guara pico da agulhas negras

a)morro do couto b) venci meu medo,caminhei muito, conheci novas 

coisas,flor que deu na pedra

a)trilha b)escalaminhada, rochas, muito calor, Morro do Couto, poeirinha, 

campos de altitude

A: Realização B: Cansativo,impressonante a)Morro do Couto b) medo,animais,pedras,plantas,altura e nuvens

a:Morro do Couto b:medo,cansaço,vista bonita,sede,pedra

a)Parte alta. b)onibus, trilha, rochas, cansaco, flores, intemperismo, 

excalaminhada, Morro do Couto, passaros.

Aventura: Morro do Couto, escalaminhada , trilhas, rochas, dificuldade, 

flora, fauna e parte alta.

a)A aventura mais difícil... b)parte alta-altitude-escalaminhada-paradas-

fauna-morro do conto-busão-rochas-subidas inclinadas-vegetação baixa-

paisagens-climas

a) Rochas. b) Escalaminhadas, machucados, água, pico, natureza e 

trilhas a) CAMINHADA b) suor; cansaço; lobo-guará; caídas; água e dores no pé

a)anciedade b) coragem, ajuda, vivência

a: parte alta b: lobo guará, trilha, rochas, escalaminhada, flores pico das 

agulhas negra, intemperismo, pássaros, posas de água, morro do couto e 

plantas

a)Morro do Couto b)bem quente, não tinha árvores, muitas pedras, 

flores que nascem na pedra, uma vista bonita e uma antena em cima 

de uma montanha.

a) Rochas b) Altura, vento, paisagens, trilhas, escalada, mato, 

machucados, medo, calor, sol

a) aventura b) parte alta, morro do couto, escalaminhada, trilhas, 

rochas, dificuldade, flora e fauna

a) Trilhas. 

b)rochas,

a)parte alta b)rochas,alpinismo,morro,faúna,caminhada e flora.

a) Morro do Couto b)Plantas, animais, parte alta, Sol, chuva, raios, solos, 

água, lobo guará.

acordar cedo, café da manhã, busao, PNI de itatiaia, subir com outro 

busao, morro do couto, sede, cansaço, hotel, banho, janta

a palavra chave é dia 2 e as palavras associadas foram: MORRO DO 

COUTO, busão, trilha, escalaminhada

9. Na parte alta quando fomos visitar o Morro do Couto, o que você percebeu?
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A Tabela 13 mostra as impressões e observações sobre a parte alta do PNI; selecionamos 

algumas frases: 

 

 “(a)parte Nacional de Itatiaia parte alta(b)encontramos o lobo guará, subir e escalar 

o Morro do Couto, subimos o oitavo maior morro do Brasil, arbustos maiores, perder medo de altura, 

clima menos úmido” 

 “Parte Alta b) trilhas, flora, fauna, escalar, paisagem, rochas, altitude e morros” 

 “a: parte alta b: lobo guará, trilha, rochas, escalaminhada, flores pico das agulhas 

negra, intemperismo, pássaros, posas de água, morro do couto e plantas” 

 “Morro do Couto b) Plantas, animais, parte alta, Sol, chuva, raios, solos, água, lobo 

guará” 

 “a ) morro do couto b) venci meu medo ,caminhei muito, conheci novas coisas, flor que 

deu na pedra” 

 “a) parte alta de Itatiaia b) morro do couto, pico das agulhas negras, escaladas, 

caminhadas, rochas, medo e ansiedade” 

 

Quando os estudantes foram perguntados sobre a comparação entre a parte baixa e a 

parte alta do PNI, tivemos o seguinte resultado: 

 

 

Figura 88 – Percepção dos estudantes sobre a parte baixa e a parte alta do PNI 

 

 

 

Fonte: Elaboração nossa. 



289 

 

A Figura 88 mostra que 56% dos estudantes gostaram das duas partes do PNI, mas 

gostaram mais da parte alta; 24% gostaram das duas partes, mas gostaram mais da parte baixa; 

12% gostaram mais da parte alta; e 8% gostaram mais da parte baixa. Percebemos que 92% dos 

estudantes gostaram da parte alta do PNI e 32% gostaram só e também da parte baixa do PNI.   

A seguir apresentamos algumas imagens do dia do estudo do meio no PNI. 

 

 

Figura 89 – Os estudantes no meio da imagem atravessando pela trilha com vegetação rasteira 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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A parte alta do PNI oferece mais desafios que a parte baixa e muitos alunos sentiram 

medo durante o trajeto, porque era preciso caminhar com atenção em cada passo dado; 

totalmente diferente de andar num shopping center em que o foco de atenção se dá para as lojas. 

Na trilha a atenção fica para o onde se pisa e onde se segura. Havia trechos de escalaminhada 

em que eram necessários as mãos e os pés para seguir no caminho da trilha. Vejamos o que a 

neurociência nos diz a esse respeito: 

 

Os seres humanos são motivados pela emoção. Segundo os cientistas, o 

cérebro já começa a liberar dopamina desde os momentos da preparação, 

gerando a expectativa. Entretanto, ao mesmo tempo, a amígdala faz sua parte, 

começando a enviar sinais de medo. O organismo começa a ter as reações 

características de pânico: tremor nas mãos, suor, ansiedade, sintomas de 

nervosismo por saber que é uma atividade que pode dar errado. [...] Aceitar 

desafios constantes, estimulando o cérebro para que se movimente a fim de 

superá-lo e assim obter a recompensa esperada, deixamos de ser tarefeiros 

para nos tornar realizadores e exploramos ao máximo nossa capacidade de 

produzir resultados para a nossa vida e para os demais. (GARCIA, 2013, p. 

112-113).  

 

O estudo do meio, para além de estudar um objeto específico, que no caso era o PNI, e 

na caminhada poder perceber as diferenças entre a parte baixa e a parte alta, ativa as emoções 

e gera inclusive medo. Alguns alunos não conseguiram ir até o final por conta do medo, houve 

alguns que choraram, mas em geral sabemos que uma experiência desse nível mexe com as 

emoções verdadeiramente, diferente de ler um relato sobre alguém narrando uma aventura para 

subir um morro. Podemos imaginar também que Humboldt, Lucy Mitchell e Mackinder, que se 

tornaram importantes para a Geografia, também percorreram trilhas em montes, vulcões e 

montanhas, e possivelmente sentiram medo, mas graças ao espírito aventureiro deles, muito de 

seus escritos tem credibilidade, porque eles sentiram na pele o espaço vivido, ninguém contou 

sobre, eles viram com os próprios olhos e sentiram com os próprios músculos o mundo. Como 

dissemos no Capítulo 2, sobre orientação no espaço, fazemos o que sugeriu o filósofo Rousseau 

no século XVIII: “Podeis agora ver a vantagem que lhe proporcionamos antecipadamente ao 

lhe colocar um compasso nos olhos” (ROUSSEAU, 2014, p. 221).  

Para ensinar a Geografia, segundo Jean Jacques Rousseau, é preciso colocar o 

compasso, ou seja, a bússola primeiro nos olhos das crianças. Foi o que o estudo do meio ao 

Parque Nacional de Itatiaia fez e tem feito desde 2015, como uma prática pedagógica para os 

estudantes de 11 anos de idade dos 6os anos. Destacamos, a seguir, alguns relatos finais sobre 
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as expectativas dos estudantes após o estudo do meio em relação ao levantamento prévio antes 

de realizá-lo: 

 “as expectativas foram melhores do que eu imaginava” 

 “Foi mais difícil do que eu pensava, eu imaginava que havia 

corrimãos e que seria bem mais baixo do que o normal” 

 “Eu achei muito legal, antes eu achava que não conseguiria subir 

o morro por causa do medo, mas foi muito melhor do que eu imaginava!” 

 “Da antena até o Morro do Couto, o trajeto foi pior do que eu 

imaginava, por causa que era muito íngreme” 

 “Foi melhor do que eu imaginava, achei que ia ter muito mais 

dificuldades, mas foi fácil” 

 

 

Figura 90 – Vista de uma paisagem na trilha para o Morro do Couto 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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A Figura 90 mostra uma vista onde é possível ter uma ideia da caminhada relatada pelos 

estudantes nos relatos para a parte alta do PNI. Conseguimos que os alunos percorressem a 

trilha e pudessem elaborar seus registros e compartilhar durante o estudo. Havia professores de 

ciências, matemática, geografia, além dos guias geólogos, biólogos e geógrafos que estavam o 

tempo todo dialogando e ensinando sobre a área e tudo que era possível observar do alto do 

Morro do Couto. A experiência de estudo do meio é agradável e diferente como uma grande 

aventura do aprendizado de estudantes, professores e guias.  

Muitos relatos dos estudantes revelam uma dimensão internalista-externalista que, 

segundo Bruner (1996), significa que as observações dos alunos vêm de dentro para fora, com 

base nas experiências de seus espaços vividos que eles eram solicitados a registrar em seus 

cadernos de estudo do meio. Anotar as impressões sem uma cobrança de ter uma resposta 

correta ajuda na construção do real na mente dos estudantes, que é arbitrária e não pode ser 

uniformizada. Os professores orientam e sugerem hipóteses norteadoras de modo 

interdisciplinar, como costuma ser feito no Centro Educacional Pioneiro, mas permitem a 

liberdade do expressar e do compartilhar de observações, percepções e aprendizados. Todos os 

professores envolvidos no estudo do meio também aprenderam com o estudo do meio e a 

relação com os estudantes fica no mesmo nível do respeito mútuo professores-estudantes.  

Consideramos, portanto, que o estudo do meio tem um potencial para desenvolver o 

mapeamento cognitivo dos estudantes que passam do espaço vivido para o espaço psicológico 

sobre um parque nacional que foi objeto de estudo nesta tese. Além disso, o estudo do meio 

desenvolve capacidades motoras, capacidades de sentidos e capacidades de raciocínio não 

exclusivamente para este estudo do meio, mas para o processo de aprendizagem dos estudantes 

como um todo. O que heuristicamente se observa entre conversas com os professores ano após 

ano é que os estudantes sempre voltam diferentes para as aulas depois do estudo do meio, é 

como se houvesse uma transformação neurogênica significativa após o estudo do meio e as 

matérias ficassem mais fáceis de serem desenvolvidas em sala; além dos estudos do meio no 

Centro Educacional Pioneiro serem os mais esperados do ano, como com as primeiras alunas 

quando o colégio era uma escola de corte e costura e o estudo do meio era o ponto alto do ano 

letivo. Neste caso do estudo do meio no Parque Nacional de Itatiaia, foi o ponto alto em dois 

aspectos: o de ser um pico de 2.680 m de altitude que alunos de 11 anos chegam, e também ser 

o ponto onde muitas capacidades humanas são desenvolvidas. 
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O “aqui e agora” do estudo do meio é o próprio método de laboratório de Lucy Mitchell, 

que permite aos estudantes terem suas próprias observações e percepções para além de formar 

uma opinião com base em informações vicárias. Todos as grandes descobertas da ciência no 

século XIX vieram de naturalistas que estavam realizando estudos do meio ao redor do mundo. 

Quando Charles Darwin partiu da Inglaterra para percorrer a América e a Oceania, ele só 

publicou o livro A origem das espécies em 24 de novembro de 1859, 29 anos depois de seu 

estudo do meio.  

Por mais que tenhamos traçado um caminho para que os alunos pudessem perceber as 

diferenças entre a parte alta e a parte baixa do PNI, não temos o resultado do estudo do meio 

concretamente durante ou logo em seguida ao estudo do meio. Como dizia o poeta espanhol 

Antônio Machado: “Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao andar” (MACHADO 

apud GARCIA, 2019, p. 110). O estudo do meio é, portanto, uma prática pedagógica que faz 

andar e é indissociável para desenvolver aprendizagem espacial e capacidades humanas nos 

estudantes a curto, médio e longo prazo. 

 

  

5.3 ATIVIDADE COM MAPA DIGITAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS 

 

Em 2020 os seres humanos de todos os países do mundo foram submetidos à experiência 

de compartilharem suas vidas junto com uma nova família de coronavírus, conhecida como 

SARS-CoV-2. No início, quando não se sabia ao certo o tipo, o vírus foi denominado por “novo 

coronavírus”. Esse novo tipo de vírus é um microrganismo, segundo informações do Butantã 

(2022), que até 2019 não se tinha relatos de que fosse possível ser transmitido entre os seres 

humanos. O fato é que quando os cientistas observaram os registros cada vez mais frequentes, 

verificaram que o SARS-CoV-2 estava se manifestando nos seres humanos e então, passaram 

a chamar de Covid-19 a doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2. A Covid-19 é, 

portanto, uma doença que começou na China como um surto e que progressivamente foi se 

espalhando para raios cada vez maiores até que agora, em maio de 2022, seguimos coexistindo 

com essa nova família de microrganismos e suas variações; como vemos na figura a seguir: 
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Figura 91 – Dados mais recentes até janeiro de 2022 sobre a situação da pandemia da covid-19 

 

 
 

Fonte: Disponível em: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Acesso em: 13 jan. 2022. 

 

 

 

A Figura 91 mostra que a pandemia segue com o vírus se espalhando e contaminando 

pessoas e levando muitos a perderem suas vidas. As gerações que estão vivendo essa pandemia 

tiveram e ainda precisam lidar com as grandes transformações geradas por ela.  

Essa explanação inicial foi necessária porque a pandemia afetou diretamente as escolas 

do mundo todo, onde professores, funcionários, alunos, pais, mães e responsáveis de alunas e 

alunos tiveram que se manter isolados por muito tempo. A escola como um espaço vivido 

importante na vida das crianças, onde elas interagem com outras crianças e desenvolvem suas 

capacidades, foi diretamente afetada pela pandemia do coronavírus e isso entra para a história 

da humanidade como um grande acontecimento. 

As escolas impedidas de receber estudantes, professores e funcionários, seguindo 

protocolos de segurança da vigilância epidemiológica de esferas municipais e estaduais, foram 

obrigadas a propor alternativas para manter as aulas dos estudantes. A alternativa utilizada por 

muitas escolas foi criar o chamado ensino remoto. Na impossibilidade de estar professores e 

estudantes nas escolas, o ensino foi mantido à distância, mediado por computadores, 

plataformas e programas específicos. 

Se a origem da palavra aprender se refere a algo que se leva junto da memória, como 

falamos no Capítulo 1, certamente as gerações do aqui e agora vão lembrar durante muito tempo 

desse acontecimento que a humanidade ainda vem experienciando. As instituições poderiam se 

lançar a algumas possibilidades no início da pandemia, quando não se sabia ao certo quanto 

tempo iria durar a pandemia. Um caminho poderia ser não propor nenhum tipo de ensino à 
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distância e esperar o vírus deixar de circular, a ideia de sentar e esperar para ver se melhora a 

situação da pandemia. Outro caminho era acreditar na incerteza do que estava acontecendo e 

propor um ensino à distância mínimo, para que os estudantes não fossem prejudicados em seu 

processo de aprendizagem, a ideia de vamos fazendo algo enquanto não sabemos o que acontece 

com a pandemia. 

Foi exatamente esse segundo caminho que o Centro Educacional Pioneiro optou trilhar. 

Nesse contexto, em março de 2020, a Equipe de Tecnologia Educacional do Centro Educacional 

Pioneiro, escola da rede privada de ensino da cidade de São Paulo, capacitou os professores 

para a utilização da plataforma Moddle e o uso dos recursos da Google. Todos os alunos e 

professores já tinham um e-mail institucional da Google e isso permitiu o agendamento das 

aulas via Google Meet. Uma vez que o contato entre alunos e alunas com os professores e 

professoras foi estabelecido, houve um período de adaptação e postagem das aulas no ambiente 

Moddle. Para aula de Geografia, utilizamos um portal de mapas digitais denominado 

GeoSampa, que será descrito logo a seguir. Seguindo o modelo de aprendizagem de Bruner, 

temos a seguinte representação para as duas atividades propostas com os mapas digitais: 

 

 

Figura 92 – Relação das representações e capacidades na prática didática 

 

 
Fonte: Elaboração nossa. 

5.3.1 Atividade com GeoSampa nível 1 
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Durante o início da suspensão das aulas, foi necessário desenvolver uma competência 

digital mútua, tanto de professores quanto de estudantes, dentro da instituição de ensino. Um 

total de 54 alunos e alunas dos 6os anos, na faixa etária de 11 anos, sujeitos desta tese, estavam 

com o livro didático Expedições Geográficas e aprendendo, até o primeiro mês da pandemia, o 

percurso 1 do livro, referente às categorias geográficas de espaço, paisagem, lugar e território. 

O percurso 2 desse livro didático contemplava os conhecimentos básicos de cartografia, que se 

relaciona com Quadro 15 que mostra a unidade temática “formas de representação e 

pensamento espacial” da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

 

 

Quadro 15 – Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para Geografia no 6º ano 

 

 
 

Fonte: Elaboração nossa.  

 

 

De acordo com a BNCC (2020), as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos 

envolvem medir distâncias na superfície terrestre pelas escalas gráficas e numéricas e elaborar 

modelos tridimensionais. O desafio para desenvolver essas habilidades remotamente e 

considerando que os alunos estavam, na sua maioria, usando computadores ou tablets, e uma 

COMPONENTE ANO/FAIXA
UNIDADES 

TEMÁTICAS

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO
HABILIDADES

Fenômenos 

naturais e sociais 

representados de 

diferentes maneiras

(EF06GE08) Medir 

distâncias na 

superfície pelas 

escalas gráficas e 

numéricas dos 

mapas.

Fenômenos 

naturais e sociais 

representados de 

diferentes maneiras

(EF06GE09) 

Elaborar modelos 

tridimensionais, 

blocos-diagramas e 

perfis topográficos 

e de vegetação, 

visando à 

representação de 

elementos e 

estruturas da 

superfície terrestre.

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial

6ºGeografia
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minoria usando o celular, nos mobilizamos para o uso de um mapa digital na forma de um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) online.  

O Sistema de Informação Geográfica, que vem do inglês Geographic Information 

System (GIS), se refere a um sistema de computador composto de hardware, software e dados 

que permitem a captura, a análise, a manipulação e a exibição de dados referenciados 

geograficamente. O SIG online permite que qualquer pessoa com acesso à internet acesse um 

mapa digitalmente; especificamente para esta tese foi utilizado o GeoSampa.  

O GeoSampa é um portal de mapas oficial da Cidade de São Paulo, com informações 

da infraestrutura municipal em forma de dados geográficos georreferenciados. Acessando esse 

portal é possível encontrar mais de 240 tipos de informações, tais como fotos aéreas, 

equipamentos públicos, rede de transporte, sistema viário, dados ambientais, zoneamento, 

patrimônio histórico, entre outras. O GeoSampa é um portal de acesso online e a maior 

coletânea de dados geoespaciais sobre a cidade, segundo a Prefeitura de São Paulo (2019). A 

seguir, apresentamos a figura que mostra a página inicial do GeoSampa. 

 

 

Figura 93 – Página de apresentação do mapa digital da Cidade de São Paulo – GeoSampa 

 

 
 

 Fonte: Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx. Acesso em: 29 

maio 2020.  
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A Figura 93 mostra a página de apresentação do GeoSampa que foi utilizada para a 

elaboração dos Quadros 5 e 6 apresentados na metodologia desta pesquisa. O Quadro 5, com 

dez perguntas, foi respondido individualmente por cada um dos alunos e alunas em seus 

respectivos cadernos e alguns alunos compartilharam as respostas na lousa digital chamada 

Jamboard, para que a verificação e a correção das repostas pudessem ser feitas; como veremos 

nas imagens a seguir. 

Sobre a pergunta 1 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 

 

 

 

Figura 94 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 1 sobre a distância da rua Dr. 

Altino Arantes 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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A Figura 94 mostra que 7 estudantes compartilharam suas respostas, indicando que a 

rua da escola tem 1,3 km. A correção aparece em laranja com a hashtag37 “#tarefacorrigida”.  

Sobre a pergunta 2 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 

 

 

Figura 95 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 2 sobre a distância da rua Luis 

Góis 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 95 mostra 7 estudantes compartilhando suas repostas na lousa digital indicando 

que a rua paralela à escola tem 2,4 km.  

Sobre a pergunta 3 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 

 

 

 

 

                                                           
37 Hashtag é o termo que se usa nas redes sociais, com um jogo da velha no início da palavra, para indicar uma 

informação que se quer destacar. 
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Figura 96 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 3 sobre a distância da rua a qual 

os estudantes vivem 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 96 mostra que 10 alunos compartilharam o cálculo das distâncias das ruas que 

vivem; os estudantes puderam escolher ruas que eles passam a maior parte do tempo com avós 

e avôs, por exemplo. A pergunta sobre “a sua rua” teve muitas respostas com “a minha rua”, 

revelando uma apropriação da rua onde se vive e de onde será feito o cálculo com o mapa 

digital. 

Sobre a pergunta 4 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 97 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 4 sobre a qual distrito pertence 

o Centro Educacional Pioneiro 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 97 mostra que os alunos não tiveram dificuldade de relacionar o Centro 

Educacional Pioneiro na forma de ponto com a área do distrito da Saúde. Houve, neste caso, a 

sobreposição de duas informações espaciais de natureza distinta que tiveram que ser 

relacionadas. 

Sobre a pergunta 5 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 98 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 5 sobre o cálculo do distrito da 

Saúde 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 98 mostra que os alunos tiveram que usar uma ferramenta específica de cálculo 

de área que demandava atenção e paciência para passar a régua digital exatamente em cima do 

limite do polígono do distrito da Saúde. Quatro estudantes tiveram o cálculo aproximado e um 

estudante não indicou a área em km2. 

Sobre a pergunta 6 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 99 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 6 sobre se o estudante morava 

ou não no mesmo distrito da Saúde ao qual pertence o Centro Educacional Pioneiro 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 99 mostra que 4 estudantes moravam no distrito da Saúde, o mesmo da escola, 

e 4 estudantes mostraram que não moravam no mesmo distrito da escola e indicaram em qual 

distrito viviam. Esse exercício trabalhou sobreposição de informações e comparação da área do 

distrito da escola em relação à área do distrito onde o estudante vive. 

Sobre a pergunta 7 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 100 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 7 sobre a coordenada 

geográfica da estação Hospital São Paulo e como era representada no mapa 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A figura 100 mostra que os alunos tiveram que consultar no Geosampa as estações de 

metrô da cidade de São Paulo, colocar o cursor em cima, colocar as coordenadas geográficas e 

dizer que tipo de informação se refere às estações de metrô. Os estudantes indicaram as 

coordenadas de latitude e longitude e a representação de ponto no mapa digital para se referir a 

uma estação de metrô. 

 

Sobre a pergunta 8 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 101 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 8 sobre o nome da linha de 

metrô que a estação Hospital São Paulo faz parte 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A figura indica que, dando sequência à pergunta anterior, eles teriam que sobrepor uma 

nova informação que se refere às linhas de metrô e relacionar a estação Hospital São Paulo à 

linha Lilás do metrô de São Paulo. 

 

 

5.3.2 Atividade com GeoSampa nível 2 

 

Uma vez que o primeiro contato com o mapa digital GeoSampa foi estabelecido e o uso 

das ferramentas de buscar, selecionar, calcular distâncias e áreas, sobrepor informações, 

comparar e relacionar informações foi possível de ser executado pelos alunos, o passo seguinte 

foi elaborar outras perguntas; como veremos a seguir: 

 

Sobre a pergunta 1 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 102 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 1 sobre quantas linhas de metrô 

tem na cidade de São Paulo e como elas estão divididas 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 102 refere-se a quantas linhas de metrô a cidade de São Paulo possui e como 

estão divididas; tivemos 5 respostas que se basearam na camada do GeoSampa sobre as linhas 

de metrô. Na pergunta seguinte, os alunos tiveram que calcular cada uma das 6 linhas de metrô 

de São Paulo. 

Sobre a pergunta 2 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 103 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 2 sobre quantos km cada linha 

de metrô tem 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 103 mostra uma variação muito pequena do cálculo de distância das seis linhas 

de metrô de São Paulo. A linha 1 variou de 19,97 km a 20,2 km; a linha 2 variou de 12 km a 

19,97 km; a linha 3 variou de 21 km a 22,1 km; a linha 4 variou de 11 km a 12,65 km; a linha 

5 variou de 19 km a 20 km; a linha 15 variou de 11 km a 12,8 km. 

Uma vez que todas as linhas foram calculadas, a pergunta seguinte solicitava que eles 

somassem todas as linhas para saber quantos quilômetros de metrô tem na cidade de São Paulo. 

 

Sobre a pergunta 3 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 104 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 3 sobre quantos km de linha 

de metrô tem em São Paulo 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 104 mostra que as distâncias variaram de 94 km a 101,2 km para os cinco 

estudantes que compartilharam suas repostas na lousa digital. 

 

Sobre a pergunta 4 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 105 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 4 sobre qual estação de metrô 

é mais perto da casa do estudante, calculando a distância em linha reta 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Na Figura 105, a pergunta se referia à relacionar a localização da casa dos estudantes 

com a proximidade das estações de metrô da cidade de São Paulo. Todas as cinco respostas 

compartilhadas foram distintas. 

 

Sobre a pergunta 5 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 106 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 5 sobre o cálculo da distância 

que o estudante deveria percorrer considerando a sinuosidade e o caminho das ruas 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A figura 106 mostra quatro respostas indicando que os estudantes calcularam com a 

régua do Geosampa a distância considerando a sinuosidade e o caminho das ruas, tanto que as 

distâncias aumentavam em relação ao cálculo em linha reta. 

 

Sobre a pergunta 6 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 107 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 6 sobre as coordenadas 

geográficas dos dois extremos da linha de metrô 1 Azul 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 107 pedia para que os alunos colocassem o cursor do mouse no mapa digital 

do GeoSampa, pois ele indica as coordenadas geográficas de todos os pontos da cidade de São 

Paulo, então, com as extremidades da linha Norte e Sul, foi possível os estudantes indicarem as 

coordenadas geográficas. 

 

Sobre a pergunta 7 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 108 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 7 sobre as coordenadas 

geográficas dos dois extremos da linha de metrô 3 Vermelha 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A Figura 106 mostra o mesmo procedimento do exercício anterior, porém pedia para 

que os alunos anotassem as extremidades Oeste-Leste da linha vermelha do metrô de São Paulo. 

Sobre a pergunta 8 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 109 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 8 sobre a que conclusão é 

possível chegar, comparando as linhas de metrô com as linhas de corredores e faixas exclusivas 

de ônibus 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A Figura 109 pedia para os estudantes fazerem uma comparação entre as linhas metrô e 

as linhas de corredores e faixas exclusivas de ônibus. Tivemos um compartilhamento de uma 

comparação dizendo que há mais corredores e faixas exclusivas de ônibus do que linhas de 

metrô. 

 

Sobre a pergunta 9 tivemos a seguinte figura da lousa digital: 
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Figura 110 – Lousa digital com o compartilhamento da pergunta 9 sobre o estudante indicar se 

houve alguma mudança na área onde mora, comparando imagens de 2004 e 2017 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A pergunta 9 pediu para que os estudantes usassem a ortofoto de 2004 e de 2017 da 

cidade de São Paulo e sobrepusessem essas duas informações para inferirem sobre mudança ou 

não no período de 13 anos de diferença. Um relato indica que o prédio onde uma estudante vive 

hoje, há 13 anos não existia. Outro relato indica que em 2004 os prédios estavam sendo 

construídos e em 2017 os prédios já aparecem prontos. Outro relato indica que houve redução 

das árvores num período de 13 anos. Esta pergunta tem muito potencial de exploração do espaço 

vivido dos estudantes e usando a ferramenta do mapa digital GeoSampa, verificamos que mais 

atividades podem ser exploradas em futuras práticas didáticas. 

A duas atividades com nível 1 e nível 2 foram importantes para desenvolver a prática e 

a habilidade com o mapa digital. Verificamos que não foi fácil no início manusear as 

informações e compará-las, porque exige operacionalizar uma informação por vez, muito 

diferente de usar um Google Maps que é mais objetivo e rápido. Dependendo da conexão e da 

escala de trabalho, as ortofotos demoravam para carregar. Os alunos se mostraram bastante 

interessados em aprender a usar o programa para responder às perguntas propostas das 
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atividades. As perguntas se referiam à própria cidade e muitas vezes passavam por saber situar 

onde as residências dos estudantes estavam em relação a uma área de distrito, a uma estação de 

metrô, em relação à proximidade da escola ou não. A seguir, apresentamos as opiniões de 25 

alunos que voluntariamente nos ajudaram a compor o quadro a seguir: 

 

 

Quadro 16 – Amostragem qualitativa sobre o GeoSampa segundo alunos e alunas 

 

 
 

Fonte: Elaboração nossa. 

legal tipo podia localizar tudo e isso é bem legal

Muito interessante,  bem legal e também muitas curiosidades

Eu achei uma experiência boa

Eu gostei, achei bem diferente porque normalmente usamos o 

Google Earth”

Foi uma boa experiência mesmo com as dificuldades pois aprendi 

que havia outros sites para procurar os lugares

Eu gostei muito

Eu gostei

A experiência foi boa pois aprendemos sobre onde moramos e o 

que tem perto e longe de nós

Foi uma experiência boa porque consegui conhecer melhor minha 

cidade

Eu achei legal e acho que é só.

Gostei

Uma experiência legal de saber

Não consegui utilizar no começo, mas foi bem legal pois 

aprendemos a usar

Eu achei bem legal, mas é meio difícil, mas depois vai ficando mais 

fácil

Um pouco difícil no começo, não consegui mas agora entendi

A minha experiência foi bem interessante, algo bem novo. Não 

entendi muito no começo, mas depois me acostumei

No começo me confundi um pouco, mas no final deu tudo certo

Eu gostei dessa nova ferramenta, mas tive algumas complicações 

em procurar minha rua onde moro

Foi bom tive algumas dificuldades, mas consegui resolvê-las

Foi interessante mas o geosampa é complicado e complexo, por 

isso me sinto em uma roda de formigas e não sabendo para onde 

ir e o que fazer

Foi difícil pois não estava conseguindo mexer direito nele

A experiência com o geosampa foi chato e difícil

Foi chato, mas também interessante. Eu faço pelo celular, então 

não foi legal para mim.

Horrível, difícil

Mais ou menos, eu achei difícil mexer no geosampa

Cinco alunos relataram que 

não gostaram  da experiência 

(20%)

Oito alunos relataram 

dificuldades e superação com 

a experiência (32%)

Doze alunos gostaram da 

experiência (48%)

Amostragem com 25 alunos sobre  como foi a experiência de aprender com o Geosampa nas aulas 

de Geografia



316 

 

Constatamos que 48% dos estudantes gostaram da experiência com o GeoSampa, 32% 

relataram dificuldade e superação com a experiência com o Geosampa e 20% não gostaram da 

experiência. Consideramos que para 80% da amostragem, a proposta de atividade com o uso 

do GeoSampa tende a ser válida como continuidade para as próximas turmas do mesmo ano, 

nos próximos anos. 

Mesmo com as dificuldades relatadas pelos alunos, para 20% da amostragem essa 

prática de ensino pode se tornar mais fácil em novas propostas de atividades com mapas digitais, 

uma vez que a aprendizagem é um processo construtivo. O aluno quando desafiado a realizar 

atividades que não está acostumado, ativa em seu cérebro uma nova conexão neural, a qual até 

então não tinha sido ativada, e uma vez ligada permitirá o desenvolvimento do processo 

construtivo da aprendizagem. Essa atividade visou também desenvolver o sentimento de 

pertencimento à sua própria cidade e contribuir para o desenvolvimento individual e coletivo 

da cidadania. 

Entendemos o GeoSampa como um recurso válido e educativo, com potencial de ser 

explorado para as atividades que envolvem dados geoespaciais da cidade de São Paulo. Não foi 

necessário baixar nenhum aplicativo, a não ser acessar a página da internet da prefeitura de São 

Paulo. Havia momentos de instabilidade do uso da página da internet, mas em geral, para o 

“aqui e agora” de desenvolver atividades cartográficas, foi a maneira mais adequada e honesta 

para os estudantes aprenderem a operacionalizar cálculos em mapas e terem um início de 

adaptação às linguagens cartográficas digitais. Entendemos a importância dos mapas físicos, 

mas no contexto de pandemia, optamos pelo mapa digital que nos permitiu elaborar a atividade 

em questão. Uma nova abordagem para os alunos desenvolverem suas capacidades de 

raciocínio, as estruturas mentais das representações espaciais e o desenvolvimento construtivo 

da aprendizagem espacial foi proposta.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A relação de aprendizagem-ensino-aprendizagem defendida nesta tese considera o 

caminho evolutivo das capacidades dos seres humanos de aprenderem enquanto seres 

existenciais que vivem experiências em determinadas culturas. Somo seres humanos distintos 

um dos outros e, dessa forma, cada indivíduo tem sua maneira própria de aprender e também 

de ensinar. A relação aprendizagem-ensino-aprendizagem que defendemos na educação básica 

coloca luz ao respeito individual de cada estudante que mobiliza a consciência dos professores 

a considerarem suas práticas didáticas para potencializarem a aprendizagem individual dos 

estudantes. 

Como cada indivíduo aprende depende também da sua capacidade de destinar atenção 

a determinado assunto ou objeto ativamente, demandando, portanto, um esforço ativo e 

cognitivo. A energia cognitiva dos indivíduos para aprender depende do nosso sistema nervoso, 

que efetivamente precisa de energia para executar diversas funções intelectuais e motoras, 

dentre elas a própria aprendizagem. Esse esforço ativo que a energia cognitiva nos demanda 

coloca a aprendizagem que deve respeitar os indivíduos gradativamente de modo singular. O 

contrário a isso é a aprendizagem que não respeita as individualidades e padroniza o modus 

fasciendi com a certeza imposta pelos professores nos estudantes. A velocidade no processo 

educacional nos coloca num paradigma da aprendizagem entre se adaptar à velocidade do 

mundo, aos estudantes, ou respeitar o desenvolvimento da aprendizagem natural que seja 

reflexiva, tanto para professores quanto para estudantes. Vivemos um mundo de velocidade e 

o ambiente que nos cerca nos oferece muitos estímulos eletrônicos que chamam mais a atenção, 

passivamente, e podem comprometer a aprendizagem de crianças e jovens se não for dada a 

devida atenção a essa questão. Destinar a atenção ou não a um determinado assunto passa por 

uma decisão, cabe a cada indivíduo escolher se sua atenção será ativa ou passiva, que por sua 

vez passa pelo fluxo de consciência, pensamento e vida subjetiva de professores e estudantes.  

Uma vez que consideramos o aprender como um ato individual, é preciso entender o 

processo de aprendizagem no contexto da cultura, seja de um país, de um estado, de um 

município ou de uma realidade escolar local. Quando utilizamos o termo relação de ensino e 

aprendizagem, se pressupõe em geral uma via de mão única, onde o professor ensina e os 

estudantes aprendem, porém, essa relação pode ser atualizada numa abordagem como um 
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processo infinito e de constante troca entre professores e estudantes, para que a prática 

educativa seja construtiva nos estudantes e seja a cada ano aprimorada e contextualizada com 

o ambiente pelos professores. A pandemia da covid-19, de alguma forma, contribuiu para essa 

mudança, porque professores do mundo todo tiveram que aprender a ensinar remotamente, e 

hoje, em 2022, já sabemos como fazer isso. No início desta tesse, em 2017, eram inimagináveis 

as transformações que viveríamos na relação entre professores e estudantes. O uso da tecnologia 

é visto por nós como meio, ou seja, é mediador e pode ajudar tanto na coleta de informações 

prévias, durante e depois das atividades práticas, quanto para o uso de mapas digitais. Mas 

entendemos também que o fazer atividades com as próprias mãos e viver a experiência de 

estudo do meio são e sempre serão fundamentais para o processo de aprendizagem e o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

As três possibilidades de práticas didáticas abordadas nesta tese consideraram a ideia de 

processo construtivo da aprendizagem com entrada (começo), processamento (meio) e saída 

(fim), porque, como uma curva de aprendizagem, só pode ser conquistada aos poucos, com o 

desenvolvimento das habilidades e progressivamente, circunstanciada em contextos 

específicos. A figura a seguir mostra três tipos de curvas de aprendizado: 

 

 

Figura 111 – Relação de ensino-aprendizagem, Processo construtivo da aprendizagem e 

Relação de Aprendizagem-Ensino-Aprendizagem 

 

Fonte: Elaboração nossa. 
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A Figura 111 mostra três tipos de curvas do processo de aprendizagem. A primeira 

considera a relação de ensino-aprendizagem como íngreme, de mão única, portanto, difícil. 

Essa relação clássica não considera a circunstância do ambiente dos estudantes e a 

aprendizagem não tem significado efetivo com a vida prática da sociedade. Professores que 

atingem níveis altos de conhecimento, quando colocados numa situação prática de formação de 

professores, por exemplo, devem considerar que atingiram alto nível de conhecimento com uma 

aprendizagem gradativa e devem considerar o ensino de práticas didáticas propostas que 

permitam extrair dos estudantes e alunos a gradatividade da aprendizagem. Os professores 

devem se colocar num exercício infinito de busca constante de maneiras de apresentar os 

assuntos para os estudantes, pois não há receitas de sucesso, porque cada realidade escolar é 

única. A segunda curva de aprendizagem se refere ao processo construtivo que ocorre 

progressivamente, a cada ano, porque a aprendizagem é lenta e difícil e só pode ser conquistada 

de modo progressivo, ano após ano. Consideramos que a aprendizagem nunca acaba, é um 

processo que vem desde o nascimento e vai até o fim da vida, pois mesmo quando um assunto 

é exaustivamente estudado, haverá algo a se descobrir e, portanto, a aprender. A terceira curva 

de aprendizagem que propomos é a relação aprendizagem-ensino-aprendizagem e ela é mais 

suave e considera que os assuntos devem ser desenvolvidos na prática escolar de modo honesto 

e gradativo. Afirmamos que é infinita, porque não existe uma maneira única de aprender e as 

realidades dos seres humanos, o aqui e agora de cada indivíduo, e a realidade escolar são únicas. 

Além disso, vivemos um mundo que passa por transformações culturais, curriculares e por 

novos avanços no conhecimento, que demandam novas maneiras de desenvolver práticas de 

aprendizagem para as gerações futuras.  

Utilizamos no ensino de Geografia a categoria de espaço geográfico, que colocamos 

muitas vezes como espaço vivido, e o espaço psicológico na forma de mapas cognitivos. Apesar 

de estarmos vivendo o mal-estar de ser-estar-espacial, que considera que o homem está em 

algum lugar, mas não considera isso como espaço, não sabemos se caminhamos para nos 

tornarmos mais alheios ainda ao espaço vivido e psicológico, se considerarmos o surgimento 

das realidades de espaços virtuais e multiversos. Isso porque o mundo está sempre em processo 

de transformação e o nosso ambiente é cercado de possibilidades de acessos informacionais e 

tecnológicos diversos que influenciam o processo de aprendizagem de professores e estudantes.  

Assim como os seres humanos evoluíram até chegarmos no atual estágio de acessos e 

conquistas tecnológicas importantes, as relações de ensino e aprendizagem podem evoluir para 

a relação infinita de aprendizagem-ensino-aprendizagem. As gerações, numa realidade escolar, 
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podem coexistir e permitirem uma troca honesta de saberes numa relação de respeito mútuo. 

Na relação, não nos parece mais aceitável conceber o professor como o detentor do saber e o 

estudante como aquele que reproduz o saber vindo do professor. O saber do professor deve 

buscar nas habilidades e práticas pedagógicas o fundamento para extrair dos estudantes as 

habilidades necessárias de saberes que sejam honestas para que suas aprendizagens sejam 

desenvolvidas. Entendemos que na formação dos professores é preciso também ter práticas de 

aprendizagens ativas e experiências na universidade, para que eles possam desenvolver um 

ensino que também desenvolva aprendizagens ativas nos estudantes. Por essa razão, 

consideramos que a relação da aprendizagem-ensino-aprendizagem sem fim ocorre como via 

de mão dupla entre professores e estudantes, num processo construtivo próprio da cultura 

humana.  

Trouxemos duas teorias da aprendizagem, uma criada na antiguidade por Platão, a teoria 

da anamnese ou reminiscência, e outra criada com o surgimento do curso de psicologia nos 

Estados Unidos, no final do século XIX, com Edward Lee Thorndike, que apresenta-nos a teoria 

da tentativa e erro. As duas teorias aparecem ou já apareceram de alguma forma no nosso viver; 

quando se vai a um médico ou quando se tenta aprender algo e se erra muitas vezes para 

aprender, por exemplo. Com o desenvolvimento histórico e cultural no final do século XIX, a 

teoria do cognitivismo terá teóricos que vão influenciar no processo de aprendizagem, são os 

chamados teóricos construtivistas, e entre eles temos: Lev Vygotsky, Jean Piaget e Jerome 

Bruner. Considerando John Dewey como um importante educador que abordou a experiência 

como um processo importante da aprendizagem, apresentamos o pesquisador de sua linha 

conhecido como David Kolb que investigou e classificou quatro estilos do modelo de 

aprendizagem. Para ele, os indivíduos são distintos por natureza, e dessa forma foi possível 

criar uma classificação com os tipos: adaptador (fazer e sentir), divergente (sentir e observar), 

convergente (fazer e pensar) e assimilador (observar e pensar). Esse modelo pode ajudar 

professores a identificarem seu próprio perfil e também verificarem o perfil de estudantes de 

uma turma, para pensarem em práticas pedagógicas que sejam específicas para o aqui e agora 

da escola. Isso não significa que cada indivíduo tem apenas um único perfil, mas possivelmente, 

para determinadas experiências e circunstâncias, um perfil poderá ser mais adequado que 

outros.  

Na prática didática da atividade relacional “Japão: Lugar-Território”, realizada em 

2018, os estudantes que fizeram os portfólios sobre as províncias japonesas tinham o perfil 

adaptador (fazer e sentir), pois eles sentiram as províncias que chamaram mais a sua atenção e 
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fizeram à sua maneira um portfólio sobre as 47 províncias japonesas, que era o desafio proposto 

da atividade. Os estudantes do 2o ano do Ensino Médio que fizeram o jogo “Conquiste a 

Província” tinham o perfil divergente (sentir e observar), pois eles reuniram diferentes 

informações, usaram a imaginação, consideraram todos os portfólios e souberam trabalhar em 

grupo. Os estudantes envolvidos nas atividades dos portfólios e nos jogos, segundo os quatro 

modelos da mente e da pedagogia de Bruner (1996), abordado no Capítulo 2, foram 

considerados pensadores e tiveram um intercâmbio intersubjetivo, ou seja, era interesse da 

professora criar um jogo para que todos pudessem aprender sobre e com o Japão e diante do 

desafio os estudantes entenderam e ajudaram na atividade do começo ao fim, numa pedagogia 

mutualista. Os estudantes encontraram o próprio sentido dos portfólios e o grupo que criou o 

jogo “Conquiste a Província” também achou o sentido para expressar uma maneira para todos 

aprenderem sobre o Japão com o jogo, inclusive a professora. Depois que o jogo ficou pronto, 

todos participaram de diversas partidas e muitos viram as províncias que eles mesmos tinham 

criado e que, por isso, sabiam qual era; a isso se chama metacognição. A contribuição da parte, 

na forma do portfólio, ajudou o todo no jogo e o todo ajudou na aprendizagem das partes. Esse 

jogo foi testado num outro contexto no Japão, no projeto ARTEL, com estudantes brasileiros 

em Osaka, e a professora disse que eles vão até o fim, mas disseram que é desafiador. O jogo 

gerou 470 informações escritas à mão, em 47 cartões-fichas em meia folha de papel sulfite, e 

um tabuleiro feito com papelão com os territórios das províncias japonesas representadas em 

um mapa sem escala. Cada província era uma área com dez informações atribuídas que estavam 

em jogo a cada rodada. Os alunos conseguiram, sem que fosse falado e sem que eles soubessem, 

construir um Sistema de Informação Geográfica, criando à mão uma base cartográfica com 

informações atribuídas e transformadas em jogo; um instrumento de aprendizagem para 

aprender sobre e com o Japão. 

Na prática didática do estudo do meio no Parque Nacional de Itatiaia (PNI), em 2019, 

consideramos o modelo de que os estudantes eram detentores de conhecimento, segundo Bruner 

(1996), e precisávamos fazer a gestão do conhecimento objetivo por meio de um caderno de 

estudo do meio, no qual a todos os anos são propostos eixos norteadores para aprender com o 

PNI. Já havia um conhecimento e uma história construída socialmente sobre o PNI, como uma 

parte da cultura e da natureza preservadas, pois já é uma área de parque que dinamiza um modo 

de vida próprio para aquele lugar. Os estudantes foram solicitados a preencherem um formulário 

antes do estudo do meio, registrando as observações num caderno preparado especificamente 

para isso durante e após o estudo do meio, e eles compartilharam percepções e impressões. O 
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formulário prévio ao estudo do meio foi elaborado fundamentado nas perguntas básicas da 

natureza dos mapas cognitivos e isso ajudou a levantar o que os estudantes já sabiam, além de 

aguçar a curiosidade sobre as expectativas do que iriam encontrar nos três dias de estudo do 

meio. Os mapas cognitivos ajudam no processo de aprendizagem no espaço psicológico. Os 

alunos observaram as diferenças entre a parte baixa e a parte alta do parque por uma hipótese 

levantada e registrada no caderno de estudo do meio. No modelo construtivo, não se chega num 

questionário que vai verificar o que exatamente eles aprenderam, mas o processo de antes, 

durante e depois de como aprenderam certas informações, como registraram e como 

compartilharam as informações é o mais importante da aprendizagem como um todo. O estudo 

do meio como prática pedagógica foi trabalhado de modo interdisciplinar e dialogado com 

professores que trabalham coletivamente para a aprendizagem dos estudantes. A relação da 

aprendizagem individual é a parte que pode ser coletivamente construtiva, com uma proposta 

didática que permita aflorar nos estudantes suas próprias habilidades, interesses e experiências 

no estudo do meio. 

Na prática didática com mapa digital no contexto da pandemia do coronavírus, os 

estudantes foram considerados detentores de conhecimento sobre a cidade de São Paulo, não 

porque os estudantes já sabiam, mas porque eles podiam aprender sendo expostos às 

informações geográficas da própria cidade, sendo Homo apprehendere sapiens. Nessa 

atividade, segundo Bruner (1996), fizemos a gestão do conhecimento objetivo por meio de duas 

atividades com o manuseio do mapa digital da cidade de São Paulo conhecido como GeoSampa. 

As atividades foram classificadas em nível 1, com oito perguntas sobre as proximidades da 

escola e do lugar onde os estudantes moram, e eles precisavam utilizar o GeoSampa para 

respondê-las. A ferramenta digital foi utilizada no nível 1 como meio para medir distâncias, 

calcular área e identificar lugares e exigiu manuseio de diferentes camadas, próprias de um SIG, 

para que os estudantes pudessem realizar a atividade. No nível 2, as dez perguntas 

desenvolveram habilidade nos estudantes para: medir distâncias das linhas de metrô de São 

Paulo, identificar as coordenadas geográficas dos extremos das linhas Norte-Sul e Leste-Oeste 

e comparar ortofotos de dois anos distintos para verificar as mudanças ou permanências em 

seus espaços vividos. As duas atividades, com dois níveis de dificuldades, visaram o exercício 

da habilidade digital para situações de aprendizagem propostas que permitiam aos estudantes 

buscar informações, comparar, fazer registros e compartilhar na lousa digital. Essas atividades 

estimulavam o estilo de aprendizagem assimilador, que exige observar e pensar, relacionando 

a rua, por exemplo, ao símbolo de uma linha no mapa, as estações de metrô como representadas 
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na forma de pontos no mapa. Quando os estudantes registravam as diferenças nas ortofotos, 

comparavam as linhas de metrô e de ônibus e tiveram que observar e pensar para responder. O 

uso do GeoSampa, como uma ferramenta online e que exige acesso pelo computador, foi 

facilitado pelo contexto do ensino remoto; tivemos 20% da amostra dos estudantes que não 

gostaram da experiência com o GeoSampa e os outros 80% que sentiram dificuldade e 

conseguiram superá-las, além daqueles que gostaram da experiência com essa ferramenta. 

Novas atividades podem ser propostas para o contexto da cidade de São Paulo e novas formas 

de medir a percepção dos alunos ano a ano podem ser aprimoradas. O modus operandi e o 

modus faciendi são qualitativos e circunstanciais para a realidade do aqui e agora escolar; cada 

professor deve ser honesto consigo mesmo e pensar no seu próprio processo de aprendizagem 

e relacionar com o espaço vivido da escola, dos estudantes e das habilidades e competências do 

currículo nacional. Pensar nas práticas didáticas exige um esforço cognitivo muito grande, ao 

contrário de criticar e ficar falando difícil em assuntos escolares por horas. Havia um desejo de 

iniciar práticas mais sistemáticas com mapas digitais e, nesse sentido, a pandemia possibilitou 

a operacionalização, e novas atividades vêm sendo propostas, já que o GeoSampa permite 

realizar recortes de áreas e visualizar em 3 dimensões. Permitir o acesso a uma ferramenta que 

já é disponível é uma maneira honesta de introduzir gradativamente o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) na sala de aula. 

Precisamos resgatar o elo com o espaço e com a pedagogia do espaço, desenvolvendo o 

nosso “Homo apprehendere sapiens”, porque nós somos capazes de aprender e para isso as 

habilidades precisam ser praticadas, seja na Geografia ou com a Geografia. O nosso sistema 

nervoso é construtivo de realidades, assim como as teorias cognitivistas pelos modelos 

construtivistas também são. Precisamos, sim, das tecnologias disponíveis, sempre vistas como 

meio para potencializar as aprendizagens, nunca como um fim em si mesmo. Acreditamos que 

a interação entre os estudantes e professores na presença física continua sendo importante para 

o processo de aprendizagem e os mundos virtuais possivelmente podem deixar mais alheio o 

homem do espaço. A interação e a convivência entre professores e estudantes no ambiente 

escolar desenvolvem uma aprendizagem mais humana, com conflitos próprios das relações 

sociais em contextos democráticos. Estar alheio ao espaço é permitir que não nos importemos 

com a destruição da natureza, por exemplo. Se tem alguém que não é alheio ao espaço são os 

povos tradicionais, os povos indígenas. A nossa existência depende da existência das florestas, 

mas se continuarmos alheios ao espaço e começarmos a viver em mundos virtuais, quando 

menos percebermos, pode ser que futuramente não tenhamos mais água, ar, floresta e o mundo 
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seja todo virtual. O ambiente da superfície da Terra é onde o espaço vivido acontece e a reflexão 

e a contextualização das atividades precisam considerar o mundo complexo e conflituoso que 

vivemos. 

Nas práticas didáticas, mesmo que as condições não permitam o uso de um mapa digital, 

é possível desenvolver práticas de relações espaciais que considerem os espaços vividos e que 

desenvolvam os mapas cognitivos. Lucy Mitchell nos apresenta uma abordagem de laboratório 

e experiência que considera o mundo e tudo que tem ao nosso redor como possibilidades para 

pensar as aprendizagens que aflorem aprendizagem nos estudantes. Sua criatividade, 

entusiasmo e respeito ao aprendizado de cada indivíduo pode ser uma grande fonte de 

inspiração para a formação de professores na universidade, que vão atuar futuramente no 

desenvolvimento de aprendizagens de futuros estudantes da educação básica. Lucy Mitchell, 

como percursora de pensar a prática didática com as crianças estabelecendo relações 

construtivas de aprendizado, lançou as bases para desenvolver o sistema de informações 

geográfica de uma forma honesta com as crianças e gradativamente respeitando as 

individualidades. Lembrando que a sua infância foi autoritária e o sistema escolar não favoreceu 

sua aprendizagem na época, mas graças ao seu incômodo cognitivo e as circunstâncias e 

oportunidades da vida, ela conseguiu criar sua própria escola com um modelo de aprendizagem 

que respeita a formação dos professores e das crianças. Essa relação sustenta o que chamamos 

de aprendizagem-ensino-aprendizagem, que deve pautar a formação de professores na educação 

básica. Ela entendia que o modelo tradicional, opressor, era opressor porque alguém ensinou 

assim, mas poderia ser diferente se alguém ensinar de maneira diferente. O sistema pode nos 

impor modelos autoritários e competitivos que estimulem a aprendizagem acumulativa e 

escolástica sem sentido, e podemos aceitarmos passivamente. Mas podemos, também, sentir 

incômodos cognitivos e propor algo diferente nos lugares que realizamos nossas práticas 

didáticas, e não simplesmente aceitar as coisas absurdas das relações escolares e do mundo 

como elas estão. As coisas e as relações entre as coisas estão, elas não são definitivas, nada é 

definitivo no mundo, tudo é construtivo assim como nosso sistema nervoso. Como Homo 

apprehendere sapiens somos capazes de destinar energia cognitiva por meio das práticas 

didáticas, estabelecendo sempre as habilidades de relação do espaço vivido e psicológico dos 

estudantes para o desenvolvimento cognitivo sobre o seu ambiente. 

As transformações que a tecnologia proporcionou ao mundo e as mudanças curriculares 

estão presentes em movimento na relação aprendizagem-ensino-aprendizagem. Cabe a cada 

unidade escolar, juntamente com a equipe de professores, promover o diálogo que tenha como 
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centro das discussões a aprendizagem dos estudantes. O diálogo e a operacionalização dos 

currículos nacionais devem ser em conjunto e gradativo, respeitando as diferenças de realidade 

do nosso território nas formações de seres humanos que pensam, que se expressam, que 

questionam e que reflitam sobre o mundo em que vivem. Lucy Mitchell termina seu livro Jovens 

geógrafos: como eles exploram o mundo, como eles mapeiam o mundo dizendo que a realidade 

e as práticas dela diziam respeito ao que ela viveu e que cabia a cada professor desenvolver as 

suas práticas para os contextos próprios. Não se trata de dizer exatamente como fazer uma 

prática didática dar certo, como se fosse possível reproduzir em outros contextos escolares, mas 

sim de incorporar o respeito e a centralidade do saber dos estudantes e, a partir deles, extrair a 

curiosidade, o questionamento e as dúvidas. O conhecimento científico é importante e está em 

constante processo de aprendizagem-ensino-aprendizagem, porque é, também, na relação 

prática da sala de aula que as descobertas da aprendizagem acontecem para os estudantes e 

professores. 
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APÊNDICE A – Cartões-fichas das 47 províncias japonesas 
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Sapporo é a capital dessa província e é também a quinta maior 

cidade do Japão.

Hokkaido 北海道

Sua capital tem aproximadamente 2.000 habitantes

Sapporo Clock Tower é uma das poucas construções ocidentais 

sobrevivventes na capital

Parque Nacional Akan

Você está congelado na próxima rodada!

Aomori 青森県

Recebeu o status de cidade em 1 de Abril de 1898

Cidades irmãs: Hokkaido do Japão (1989), Kec Kemet, Hungria 

(1994)

Em 2003, a cidade tinha uma população estimada de 296.139 

habitantes

Possui pequenas florestas, chamada de Floresta Azul

O Zoológico de Asahiyama é o mais setentrional do país e foi 

inaugurado em 1967.

Akan é uma região vulcânica com várias crateras no interior de 

florestas.

Possui um dos maiores túneis submarinos do mundo

Possui a maior produção de maças do Japão

A maçã é o principal produto agrícola da província

Lago Kucharo e Lago Maku

Peça duas dicas

Possui um inverno rigoroso

No início do mês de Agosto, acontece o Nebuta Matsuri na 

capital da província

O prato tradicional da província é o Kenoshiru, uma espécie de 

sopa de arroz com rabanetes

Abriga um sítio arqueológico, o Sannai Maruyama

Iwate 岩手県

Sua capital é Morioka

Há teorias sobre a oriegem do nome, mas a mais conhecida é 

"Oni no tegata"

É uma província do Japão localizada na ilha de Honshu.

A província foi criada em 1876 após a Guerra Boshin que iniciou 

a resturação Meiji

Miyagi 岩手県
A província tem um nome de um personagem do filme "Karate 

Kid"

O castelo Aoba em Sendai foi um dos pontos nevrálgicos da 

Ouetsu Reppan Domei durante a Guerra Bonshin

Os 4 primeiros japoneses provincianos pisaram pela primeira 

vez no território brasileiro em 1803

Date Masamune foi um fundador da província, este samurai é 

conhecido como grande estrategista

Fica localizada na ilha de Honshu sendo também a mais 

importante da região de Tohoku

Perca sua província

Possui um aquário de gelo

É o lar do Tanabata Matsuri

Lar da ilha de Mishima

Sua capital é Sendai

A comida típica é o Marioka Ramen

Os templos Hiraizumi Shujonji e Motsuji são considerados 

tesouros nacionais

O verão começa no fim de Junho e termina em meados de 

Setembro

A praia de Jodogahama em Miyako, tem uma paisagem exótica

O templo Hóonji guarda relíquias com os 5000 discípulos 

budistas

Há mais de dois séculos os moradores dançam nos arredores 

do santuário Mitsuishi para expulsar os maus espíritos
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É famosa por sua produção de arroz e saque

Possui mulheres com peles claras, rostos redondos e falam 

muito alto.

Localizada na região norte de Honshu

A península de Oga é uma região de destaque no litoral

A província tem invernos frios, principalmente em lugares 

longe do mar

Se originou a raça de cachorros com o nome da província

O teatro típico da província é Sakegawa Kabuki

O verão é morno, abafado, com precipitação e de céu quase 

encoberto; o inverno é gélido e de céu parcialmente 

encoberto.

É a maior província produtora de cerejas do Japão

A produção de arroz de alta qualidade favoreceu o 

estabelecimento de indústria de saquê na província

Fica no Norte da ilha de Honshu

No inverno as árvores coníferas ficam cobertos de neve e 

parecem monstros

Nas redondezas do Lago Tazawa, há um grande número de 

fontes de águas termais (onsen)

A província proporciona ainda um conjunto de festas sazonais 

(Matsuri)

Kakunodate é uma antiga vila, conhecida como pequena 

Kyoto, muito apreciada pelas casas de samurais bem 

preservadas

A partir de 2009, a província passou a ser um grande pólo de 

turismo coreano

Akita 秋田県 Yamagata 山形県
Possui o museu folclórico, ume edifício de Reconstrução de 

estilo britânico

A comida típica é a sopa com imo (inhame)

Sua capital é o mesmo nome da província

Perde a vez

Desenvolvimento do arroz Possui a ponte Ryujin Tsuribashi

Ibaraki 茨城県
Ocorreu um grande terremoto, tsunami e acidente na usina 

nuclear
Possui o Jardim de Jairakuen

Encontra-se a 250Km ao norte de Tokyo Localizada na região de kanto na principal ilha de Honshu

Posui uma cordilheira vulcância de cerca de 2000 m de altura 

chamada Azuma Kofuji
A capital é a cidade de Mito

Fukushima 福島県

Possui um parque com lindas flores de cerejeiras chamada: 

Hanamiyama Park
Antigamente era conhecida como província de Hitachi

Ocorreu o ataque aéreo de Koriyama
Possui o Aqua World, o aquário com a maior criação de 

tubarões

Houve a erupção do vulcão Banda Possui o santuário xintoísta Kashima

Há o onsen Fufuroda, nascentes de águas termais

A linha principal Tohoku tem muito tráfego Possui a praia Oarai Sun Beach

Teve o acidente  de Fukushima Possui a competição nacional de Fogo de artifício de Tsuchiura

A primeira luz da prefeitura oluminou a cidade
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10 10 10 10Possui o Museu John Lennon Fica a Leste de Tokyo

Preserva a beleza do Monte Bukou de 1295m de altura
O aeroporto internacional de Narita fica no território dessa 

província

Existe um parque chamado Miyuzu Park que normalmente no 

mês de Maio as pessoas vão para admirar os vastos campos 

com flores

Se destaca no turismo, a Tokyo Disney fica na verdade na 

cidade de Uriyasu

Existe um monte chamado Buko
Possui um parque que hospeda um festival de 20.000 tulipas a 

cada Janeiro

Há um festival no mês de novembro chamado Shinsoba Maratona em Run Singapure

No ano 50 foi encontrado um grande depósiti de Chichibu Possui diversos tipos de peixes

Saitama 埼玉県 Chiba 千葉県
Possui lindas montanha cujas vegetações mudam de cor 

conforme a época do ano
Fica na região central da ilha de Honshu

Os pratos típicos da província são curry (carê), gyudon e 

yakitori
Possui uma economia muito forte

A ave Shirakobato, a borboleta Midori Shimiji, o peixe musashi  

Tomiyo e a flor Prímula representam a província
A província tem cerca de 6.148.000 habitantes

O santuário Hikawa, em Omiya, tem mais de 2.000 anos de 

história e é cercado 1200 cerejeiras
Faz fronteira com a capital do país, Tóquio

Possui o Oya machi, um local repleto de lugares históricos e 

pitorescos

Possui a montanha mais alta do Nordeste do Japão chmada 

monte Nikkon- Shirane

Localizado no Nordeste de Kanto, ilha de Honshu
Sakurayama Park está localizado na cidade de Fujioka e possui 

cerca de 1000 cerejeiras

Sua capital é Utsunomiya
Possui o parque de flores que fica nos arredores de Maebashi, 

mais precisamente aos pés do monte Akagi

Peça duas dicas Possui o Haruna Shrine, um santuário Xintoísta

O lago Chuzenji é um lago de cratera situado no Parque 

Nacional de Nikko

Tambara Lavander Park é um parque localizado na cidade de 

Numata

Seu prato ícone é o gyoza Kezonji Koen é um parque popular em Isesaki

As esculturas dos três macacos "não vejo, não ouço, não falo" 

estão nessa província

Cha Tsubomi Moss Park está localizda no distrito de Agatsuma 

e sua maior atração é o Chátsubomi Goke

Possui o festival de girassóis em Kaminokawa
Possui o Ota City Northern Athletic Park é um parque com 19 

hectares

Rio Yukawa é o principal afluente do lago no qual existem 

ainda as cataratas de Kegon

Ota Yoshizawa Yuri no Sato, é um parque com 80 mil metros 

quadrados

Kegon no taki é umas das cachoeiras mais belas do Japão
Kenritsu Tsutsujigaoka Park é um parque de 11 hectares com 

um extenso jardim de Azaleias

Tochigi 栃木県 Gunma 群馬県
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Tokyo 東京 Kanagawa 神奈川県

O Sky Tree com 634m é a maior torre do mundo
Possui o Owakudani, um vale vulcânico com fumarolas de 

enxofre ativas e águas termais

Em 2020 haverá uma Olimpíada nesta província
Possui o famoso retrato desenhado pelo mestre japonês 

Hokusai conhecido como "A Onda".

Teve 51% da sua área destruída por bombardeios americanos 

com 50.000 vítimas

Possui o Oiso long Beach com vários tipos de piscinas neste 

parque aquático

Possui muitos restaurantes, comparáveis com Nova Iorque em 

termos numéricos

Haverá a construção da estação Katase - Enoshima da linha 

Odakyu

Possui o famoso cruzamente de Shibuya O prato típico da região é Chumai

Possui o famoso "Neko Café" Perde a vez

Possui o Ueno Park, muito visitado na primavera Fica na região de Kanto na ilha de Honshu

Perca a vez Sua capital é Yokohama

Há um bairro chamado Akihabara, famoso bairro de 

eletrônicos

Em 12 de Abril de 2009, para homenagear os 150 anos do porto 

de Yokohama, foi exibida no local uma aranha mecânica 

gigante

Possui a cultura Geek
Em Yokohama, o Brasil conquistou seu quinto título na Copa do 

Mundo, em 30 de Junho, por 2 X 0 contra a Alemanha

Uma das atrações é a ilha de Sada que se localiza no Mar do 

Japão

Junto com as estátuas de Nara, Takaoka Daibutsu é 

considerado um dos três maiores budas do Japão

No verão, mais de 100 mil pessoas visitam a província para 

curtir o Fuji Rock Festival, o maior evento de rock ao ar livre do 

arquipélago

Um dos pontos obrigatórios para o turista visitar nessa 

província é a vila de Ainokura

Niigata 新潟県 Toyama 富山市
Essa é uma das poucas províncias japonesas que possui 

atrações tanto para o verão quanto para o inverno
Ficou conhecida pela produção de cera

Um ponto negatio da província é a frequência de desastres 

naturais
Se localiza na região de Chubu na Ilha de Honshu

Perde a vez
É um grande produtor de arroz de alta qualidade proveniente 

de Tateyama

Essa província é conhecida como Terra da Neve (devido sua 

baixa temperatura anual) o que faz do local um ponto de 

encontro dos amantes de esqui e snowboard do Japão todo

A vila Ainokura é famosa por suas enorme casas de campo com 

telhados em formato de letra "A"

Com mais de 240 Km de extensão, a região litorânea dessa 

província é uma das mais importantes da costa oeste da porção 

Chubu

Essa província era chamada antigamente de província Etchu.

ganhe um cartão É o principal pólo industrial da costa do Mar do Japão

Com mais de 100 variedades de pratos com o salmão, qualquer 

iguaria com o peixe é uma boa opção nessa província
Nome da capital tem o mesmo nome da província

Perde a vez Perde 1 cartão
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10 10 10 10Ganhe um cartão Você ficou congelado e perdeu a vez

Fa divisa com Tóquio, Kanagawa, Shizuoka e Nagano Possui o famoso Lago Kizaki

Yamanakako é o maior lago dentre os cinco Fujigoko e está 

situado no extremo leste
Sediou os Jogos Olímpicos de Inverno em 1998.

Em 1834, um sacerdote xintoísta aprendeu em Kyoto o ofício 

da fabricação de bolsas de critais e trouxe a técnica para 

Yamanashi

Possui um dos maiores Geysers do mundo em Suwa com 40m a 

50m de altura

Em 1956 foram encontradas algas da espécie marino que são 

apenas encontradas nas regiões extremamente frias e estas 

foram batizadas Fuji Marino

Possui o Templo Zenko-ji

Perde a vez Possui um dos santuários mais antigos do Japão, o Suwa Taisha

Yamanashi 山梨県 Nagano 長野県

Perde a vez É conhecida como a Suiça japonesa

O nome da sua capital é Kofu
Numa pesquisa feita por uma NPO mostrou que a maioria 

gostaria de viver nessa província

É reconhecida internacionalmente pela lapidação, polimento 

de pedras preciosas e manufatira de jóias

Há um conjunto de montanhas nessa região chamada de 

cordilheira

Na saída norte da estação de Kufy está o Museu das Pedras 

Preciosas - Houseki Hakubutsukan e é motivo de orgulho 

nacional

Nove das Doze montanhas mais altas do país estão nessa 

província

A cultura dessa província se destaca no campo das artes Nesta província se localiza o castelo mais antigo do Japão

O monte sagrado Hakusan se localiza nessa província é um dos 

três mais famosos do Japão
O nome da capital é o mesmo nome da província

Ishikawa 石川県 Fukui 福井県 

Nessa província ocorre o festival Aboro de Noto que são 

festivais típicos de cada estação do ano
Perde a vez

Sua capital é Kanazawa
A província é muito conhecida por produzir mais de 90% das 

armações de óculos do Japão

Possui 19 cidades e 5 distritos
Eiheije é um tempo famosa onde são treinados e educados 

monges budistas foi fundado por Dogen Zenji em 1244

A província possui uma costa marítima de 581 Km de extensão
A prefeitura dessa província fica situada na região de Chubu, 

na ilha de Honshu

Localizado no litoral do mar do Japão, é um local apropriado 

para atividades pesqueiras

Em Maruoka está situado o castelo de Maruoka, também é 

conhecido como "Kasumi ga jo" (Castelo de Bruma)

Nessa província há 8 cidades e 7 distritos

Foi formada com a fusão da província de Kaga com a pequena 

província de Noto

O Oroshi Soba é um prato típico da província que leva 

macarrão temperado com rabanete ralado servido com um 

molho gelado

A cantora Tsubasa Imamura é a atual embaixadora da cultura 

da província
Perde um cartão

Perde um cartão
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Gifu 岐阜県 Shizuoka 静岡県 Aichi 愛知県 Mie 三重県

Shirokawa é uma aldeia japonesa famosa pelas suas 

habitações tradicionais chamadas GASSHOKU

O "picnical course" é uma atividade de caminhada muito 

famosa no local

Um dos pontos turísticos mais importantes são o castelo de 

Nagoya, Santuário de Atsuta e Little World
Nessa província se produz chá verde, carne, pérolas e frutas

O seu castelo fica próximo ao monte Kinka e o rio Nagara
Fuji International Speedway é um circuito localizado nessa 

província
A produção industrial é uma das mais elevadas do país Sua capital é cidade de Tsu

Nessa província enontra-se o maior aquário de água doce do 

Japão

O Monte Fuji é a mais alta da ilha de Honshu e de todo 

arquipélago japonês
Se localiza na região de Chubu na Ilha de Honshu Encontramos a Meotoiwa, duas rochas sagradas do Xintoísmo

Em Takayama há o Festival da Primavera e o Festival de 

Outono

Se localiza nessa província a costa de Jougasaki que mostra 

toda a beleza da natureza
A capita dessa província é Nagoya

Lá se encontra Saiku, lugar onde se encontra a residência 

Imperial do Período Heian

O nome da capital é o mesmo da província Hamamatsu é a cidade mais populosa Tem 38 cidades e 8 distritos ndessa província Tem como comida típica o Chankonabe

Perde a vez
As paisagens das cataratas de Shiraita é um dos maiores 

atrativos do local

Forte na indústria de automóveis, cerâmica, tecido e 

aeroespacial japonesa
Iga é o lugar de origem dos ninjas

Esta província é situada na região de Chubu É a segunda maior economia do Japão
O governador dessa província é o Hideaki Omura que está no 

cargo desde fevereiro de 2011
Sua base econômica é a pesca e a indústria

Recebeu o estatuto da cidade em 2004 Sua capital tem o mesmo nome da província
Tem uma área de 5.153,81 Km2, cerca de 1,36% do todo o 

território do Japão

Durante a restauração Meiji esta província era conhecida como 

Províncias de Ise e Iga

Sua área territorial é de 10.621,17 Km2 A linha Tokaido Shinkansen passa nessa província Ganhe um cartão A escola Nikken fica nessa província

Seus principais rios são Kisagawa, Nagargawa e Ibigawa Há uma variedade enorme de azaléias nessa província Perde a vez Lá temos o Nagashima Spa Land
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10 10 10 10Jogue mais uma jogada
A atual área incluía as antigas províncias de Harima, Tajima e 

Awaji

Dotombori é um bairro com mesmo nome de um rio Temos o Castelo de Himeji

O rio Dotombori corta o centro da cidade com o mesmo nome 

da província
É banhado por dos mares

Antes da construção de uma eroporto em uma ilha artificial, 

era a menor província do Japão
Possui um dos maiores portos do Japão

Posso achar um transformer nesta província Faz fronteira com Osaka e Kyoto

Tem 33 cidades e 5 distritos
Ao Norte encontra-se o Onsen Kinosaki, Izushi e o Onsen de 

Yumura

Osaka 大阪府 Hyogo 兵庫県

Tem uma população aproximada de 8,8 milhões de habitantes Sua capital é a cidade de Kobe

Tem-se o castelo que sobreviveu a Segunda Guerra Mundia e 

depois foi restaurada

A regiçao Sul da província foi devastada pelo terremoto em 

1995

O Aquário de Kaiyukan é considerado como o maior aquário do 

mundo
No verão o clima é quente e úmido

São pratos típicos o Takoyaki, Okonomiyaki e o Korokke Su comida típica é o Anagojyu

Shiga 滋賀県 Kyoto 京都府

A capita se chama Otsu Ganhe mais uma jogada

Fica na ilha de Honshu Gion, famoso bairro das gueixas

Possui a tradição da dança da máscara de Tanuki Pavilhão de Ouro é um famoso ponto turístico

Possi o maior lago do Japão Foi a antiga capital do Japão

Famoso pelo Funazushi Tem 15 cidades e 7 distritos

Na capital tem o festival de Otsu Alguns de seus festivais são o Aoi Matsuri

Tem o castelo de Hikone Gueixas podem ser vistas em espetáculos de dança ao público

Fica na região de Kansai Perde a vez

Termina com letra "a"
Até a restauração Meiji, a região da província é conhecida 

como província de Yamashiro

Fa fronteira co Fukui ao Norte Famoso por ter vários templos
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A costa Uradome atrai turistas no verão
O Castelo de Matsue é um dos poucos que preservaram sua 

estrutura de madeira no Japão

Localiza-se na ilha de Honshu É conhecido pelo setor de varejo

Ganhe um cartão grátis É banhado pelo Mar do Japão

Tottori 鳥取県 Shimane 島根県

Sua capital tem o mesmo nome da província Sua capital é Matsue

Fica na região de Chugaka É a segunda província menos populosa do Japão

É a província com menos habitantes do Japão
Esta província é quase coberta por árvore e por isso é 

conhecida como "Província de área verde"

Nele encontra-se o Buda Daibutsu, o maior buda do Japão
Nachi Falls é a cachoeira mais alta do Japão com uma queda de 

133 metros

O cervo é um animal sagrado e comum nesta província Cachoeira da Prainha é um dos afluentes do rio Shingu

Nara 奈良県 Wakayama 和歌山県

O templo Todaiji é o maior edifício de madeira do mundo Fica na região de Kansai

É cortada pela linha Mediana Tectônica do Japão É produtora da maior parte de Mikan do Japão

Tem 12 cidades
Shirahama é uma cidade-resort famosa pelas praias de areia 

branca importadas da Austrália

Teve a primeira capital do Japão que permanece até hoje Passe a vez

A província tem uma extensão de 78,5 Km de Leste a Oeste É a província menos povoada da região de Kansai

É conhecida por suas dunas de areia Seu símbolo é a Flor de Peónia

Jogue mais uma rodada Kuramatsu beach tem um lindo pôr do Sol

Possui 4 cidades e 5 distritos
O Santuário de Izumo é um dos templos tradicionais mais 

antigos do Japão

Em 1650 foi construído o Santuário de Ouchidani Fica na região de Chigoku

Possui 8 cidades e 7 distritos

É o centro de produção de instrumentos das artes japonesas
Tem muitas montanhas e kanji de montanha no nome da 

província

É famosa pelo caqui Fica na península de Kii

Existem muitos templos budistas
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Okayama 岡山県 Hiroshima 広島県 Yamaguchi 山口県 Tokushima 徳島県

Suas comidas típicas são o Matsurizushi e o Kibidango Em 2006, a população da cidade era 1.154.391 habitantes A maior cidade é Shimonoseki Sua capital possui o mesmo nome da província

Tem um parque de diversões com várias atrações do Brasil
Sua principal economia é a indústria e a produção de carros da 

Mazda
Tem 13 cidades A garça branca é a ave representante dessa província

Em 1930 foi fundado o Museu Ohara É cortada pelo rio Ota Aqui fica a caverna mais longa do Japão As montanhas Sanuki cortam o norte da província

Na cidade de Tsuyama tem o parque Kakuza
Antes da bomba a população era de 360.000 habitantes e 

depois restaram 137.197 habitantes
Fica na região de Chugoku Antigamente era a região de Awa

É banhada pelo Mar Interior de Seto A província foi vítima da bomba atômica Em 1868 os samurais foram perseguidos até o extermínio
Os distritos de Tokushima e Naruto estão passando por um 

processo de desenvolvimento industrial

Perde a vez Possui 8 bairros Tem a ponto de Kintai e o Parque Nacional Akiyoshidai
O indigo japonês é um tecido tradicional e é produzido 

somente aqui

Lá tem a Ponte de Seto O Castelo de Hiroshima foi constuído em 1590 Surgiu da fusão das províncias de Suó e Nagato Passe a vez

Considerado um dos mais importantes centros comerciais de 

Chugoku
Perde a vez Tenho o Motonosumi Inari Shrine Sua economia depende da agricultura, pesca e indústria

Tem 14 cidades Perde um cartão "Senzaki Area" é um dos pontos turísticos Escolha um jogador para lhe doar um cartão

Nagi é a cidade natal de Masashi Kishimoto Vinícius de Moraes escreveu a música "Rosa de Hiroshima" A capital tem o mesmo nome da província É a maior fornecedora de couve-flor e raíz de lótus
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Passe a vez
Famosa pela produção de tangerina e pelo festival Ushi-Oni de 

Uwajima

Seu castelo é considerado eum tesouro nacional por manter 

sua estrutura original intacta
Fica na região de Kyushu

Um dos seus símbolos provinciais é o veado Está na ilha de Shikoku Possui o mesmo nome que sua capital Tem a maior cidade de Kyushu

Kagawa 香川県 Ehime 愛媛県 Kochi 高知県 Fukuoka 福岡県

Localiza-se em Shikoku A capital é Matsuyama
Foi nesta província que se iniciou a produção das lâminas 

usadas em espadas samurais
Sua capital tem o mesmo nome da província

Fez parte da província de Ehime entre 1876 e 1888
Há quase 30 anos é realizado em Mikame o "Buta no Rodeio" 

que é um rodeio de porcos
Passe a vez

Tem um aeroporto com o mesmo nome da província com 

código internacional de três letras FUK

Receba este cartão
É popular entre turistas por suas fontes termais e muitos 

Ryokans

A praia Katsurahama possui atrações turísticas e localiza-se na 

capital dessa província
Encontramos a Hakata Port Tower

Tem o castelo de Marugami O significado de seu nome é "Donzela Formosa"
O Yasoko é um festival que representa bem a cultura dessa 

província
Ganhe 2 dicas

A capita é Takamatsu
O santuário Oyamazumi é dedicado aos deuses das 

montanhas, mar e guerra
Foi divida em 3 províncias: Echizen, Echigo e Etchu

O Mentaiko, Hakata Ramen e o Ramen de Tonkatsu são 

conhecidos aqui

Nesta província tem o maior número de Uakuza entre todas

Tem a flor de Oliveira e o pássaro Cuco como símbolos 

provinciais

As principais atividades econômicas são a indústria naval, 

química, cultivo de pérolas e tangerina

Nas manhãs de Novembro e Dezembro é possível ver o "mar 

de nuvens" entre as montanhas
Tem o Ohori Park

Antigamente era conhecida code Samuki Castelo de Matsuyama no monte Katsuyama
Caverna Ryuga demorou cerca de 175 mil anos para se formar e 

hoje possui 1 Km de sua extensão aberta para visitantes
Fica perto de Nagasaki

O desfiladeiro de Kankei é um dos lugares mais conhecidos
Antes da restauração Meiji era conhecida como província de 

Iyo
Peça duas dicas
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Saga 佐賀県 Nagasaki 長崎県 Kumamoto 熊本県 Oita 大分県

A província é conhecida por sua tradicionais feiras de 

porcelana
Possui o melhor bife de Wagyu do Japão Kumamon é o mascote urso mais popular do Japão

O sekisaki Kaisei-kan é um museu que incorpora uma 

plataforma de observação

Receba este cartão É a região mais cristianizada do Japão Sedia uma grande indústria de automóveis da Honda Umitamago é um aquário com um espetáculo de golfinhos

Era, juntamente com Nagasaki, chamada de Hizen Tem o museu da bomba atômica A província é um estado - irmão de Montana nos EUA
Existe um zoológico no qual podemos ver macacos japoneses 

se alimentando

É a menor província da ilha de Kyushu
A região ao redor de Hirado foi um centro de comerciantes e 

piratas
Localiza-se em Kyushu Passe a vez

Maior produtor de Mochigome do país Possui forte influência portuguesa
A ortografia atual de seu nome significa origem do urso ou 

raízes do urso
Fica na região de Kyushu

Que azar! Sua vez foi disperdiçada
Champon é um prato japonês originário desta província, é 

feito com sopa e ramen

Katsuretsutei e Suganoya Kamitori são prátos típicos dessa 

província
As ruínsas do Castelo Funai se localizam nesta província

Outro chamariz desta província são as águas termais
Tsutomu Yamaguchi nasceu aqui e sobreviveu às duas bombas 

atômicas e faleceu em 2010 com 93 anos.
Tomiko Van e Kimeru, cantora de J-Pop nasceram aqui Foi sede da Copa do Mundo em 2002

Aqui acontece o maior festival de balões do Japão em 

Novembro

O castella é um bolo introduzido na cultura pelos portugueses 

mas que teve sua receita um pouco modificada pelos 

japoneses

O monte Aso é um dos vulcões mais ativos do mundo
É conhecida pelas águas termais, onsen e fumaças que fazem 

parte da paisagem da cidade

Menor prefeitura de Kyushu Dia 09 de Agosto de 1945 às 11h02, momento triste e marcante Possui 45 cidades e 9 distritos Yufuin é uma vila com belas paisagens

Possui a flor e planta Cânfora como símbolo Localiza-se em Kyushu As Ilhas Amakusa fazem parte de seu território Tem 14 cidades e 3 distritos
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A capital tem o mesmo nome da província
Foi uma importante base naval durante as Guerras do século 

XX
Lugar ideal para cultivar abacaxi, batata-doce e outros

Era chamada de Hyuga até a restauração Meiji
O primeiro complexo industrial moderno do Japão iniciou-se 

na área de Isso
Escolha um jogador para lhe doar um cartão

Miyazaki 宮崎県 Kagoshima 鹿児島県 Okinawa 沖縄県
De Março a Maio é realizado um festival de flores e um 

campeonato nacional de arqueria
Corresponde às antigas províncias de Osumi e Satsuma Possui o título de lugar mais saudável do mundo

em 2015 ultrapassou 2.000 trabalhadores estrangeiros
Abriga uma cadeia de vulcões ativos e adormecidos, incluindo 

o grande Sakurajima

Suas temperaturas ficam geralmente entre 10 graus e 40 graus 

celsius

A praia de Hyuga é muito procurada para a prática de surf. 

Chama-se Shimo Aso e é a número 1 de Kyushu
Essa província exerceu um papel chave na restauração Meiji O território é cortado pelo Trópico de Câncer

Localiza-se na costa Leste da Ilha de Kyushu Exporta chá verde, bata doce, rabanete, porcelana e outros
Na culinária utiliza-se muito o peixe, a carne de porco e em 

ocasiões especiais a sopa de cabrito (Hidja no Shiru)

O jidori-momoyaki e o Chirimenjako são especiarias desse 

lugar
Perde a vez É conhecida como o "O Hawaí do Japão"

Rica em belezas naturais Localiza-se no extremo Sudoeste da ilha de Kyushu
Sua principal atividade é o turismo devido às suas belas praias 

e clima predominantemente quente

Escolha duas dicas Produz o maior volume de enguias unagi do Japão Em 2012 possuía mais de 450 pessoas com mais de 100 anos

É cercada pelo oceano Pacífico e pelas províncias de Oita, 

Kumamoto e Kagoshima

Em seu território há um conjunto de ilhas do qual o grupo mais 

importante é o das Ilhas Amani
Passe sua vez


