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RESUMO

A utilização de novas tecnologias no ensino básico levou a valorização de

práticas que oportunizam a construção de objetos baseados em diferentes linguagens,

desde maquetes de sucata até robôs programados por estudantes. Nesse contexto, a

aprendizagem criativa vem sendo utilizada como abordagem pedagógica no campo da

tecnologia na educação fundamental, contudo as referências sobre a sua adoção no

ensino de geografia ainda não são muitas. Por isso, esse trabalho tem como objetivo

compreender como a abordagem pedagógica da aprendizagem criativa pode ocorrer

no ensino de geografia. Para tanto, foi feito um levantamento bibliográfico sobre o

ensino de geografia, elaboramos outro levantamento bibliográfico sobre aprendizagem

criativa, construímos categorias de análise, analisamos um projeto de geografia urbana

adotado com estudantes do 8º ano do ensino fundamental e, então, propusemos a

revisão deste projeto. Concluímos que a aprendizagem criativa pode trazer

contribuições para o desenvolvimento do pensamento geográfico, principalmente,

quando exploramos quadros geográficos para construir objetos que refletem

geografias. Neste sentido, teve destaque o uso de websigs (sistemas de informação

geográfica disponíveis na internet) a partir de conceitos de micromundos. Ademais,

concluímos que o aprendizado em pares, elemento importante da aprendizagem

criativa, pode ser aprofundado quando o situamos por meio de uma abordagem

problematizadora, que contemple a identificação de sujeitos, suas condições de vida e

intencionalidades.

Palavras-chave: ensino de geografia, pensamento geográfico, aprendizagem criativa,

criatividade, construcionismo, tecnologia na educação.



ABSTRACT

The use of new technologies in elementary and high school led to the appreciation of

practices that allow the construction of objects based on different languages, from scrap

models to robots programmed by students. In this context, creative learning has been

used as a pedagogical approach in the field of technology in education, but the

references about its adoption in the teaching of geography are still few. Therefore, this

work aims to understand how the creative learning pedagogical approach happens in

the context of geography teaching. For that, a theoretical research on geography

teaching was made, we did another theoretical research on creative learning, criterias

for analysis were developed and a geographic project adopted in a 8th grade

elementary private school was analyzed and redesigned, based on the criterias. We

concluded that creative learning can bring contributions to the development of

geographic thinking, especially when we explore the geographic frames to build objects

that show geographies. In this sense, we highlight the use of websigs (geographic

information systems available on the internet) based on concepts of microworlds.

Furthermore, we concluded that peer learning, an important element of creative

learning, can be deepened when it is localized in a critical problem based approach,

which includes the identification of subjects, their living conditions and intentions.

Keywords: geography teaching, geographical thinking, aprendizagem criativa, creativity,

constructionism, technology in education.



"Malabarismo e escrever um ensaio parecem

ter pouco em comum se olharmos o produto.

Mas o processo de aprender essas duas

habilidades tem muito em comum."

Seymour Papert

(  Logo: computadores e educação, 1980)
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Capítulo 1 – Introdução

Estudar as potencialidades do ensino de geografia no século XXI implica

entender como adotar na prática os referenciais teóricos didáticos e geográficos

produzidos no século XX, tendo em vista que boa parte das práticas adotadas em sala

de aula ainda hoje remetem-se ao século XIX. O ensino de uma geografia coroplética,

focada na memorização de nomes de lugares, montes, rios, cidades, estradas e tudo o

mais que pudesse ser visto em um mapa, já era criticado por Delgado de Carvalho

(1925). Ele procurava deslocar o centro do ensino da geografia para a relação

homem-meio, bem como já identificava que o conhecimento geográfico tem como

diferencial se basear em relações que vêm da localização.

A permanência de um ensino de geografia fundado na memorização e não no

pensamento é um projeto intencional de acordo com Yves Lacoste (1988), para quem a

geografia é um saber estratégico, pois serve não apenas como forma específica de

compreensão da realidade, mas para planejar e intervir no espaço, algo

propositalmente negado aos estudantes. Lacoste aponta também a importância da

multiescalaridade como um raciocínio específico da geografia, que ajuda a realizar o

seu potencial de propor estratégias, de propor novas geografias.Também identificado

com a escola crítica da geografia, Milton Santos (1996) nos ajudou a compreender os

porquês das localizações, apontando a importância das intencionalidades carregadas

nos objetos que constituem a geografia. A compreensão dessas intencionalidades é

também importante para o desenvolvimento do pensamento geográfico. Essa ideia de

pensamento geográfico nos ajudou a amarrar as teorias deste trabalho, bem como o

conceito de quadro geográfico, ambos enfatizados por Paulo Cesar da Costa Gomes

(2017).

Uma vez que assumimos que compreender a geografia do mundo passa por

raciocínios complexos, multiescalares de compreensão de intencionalidades distantes,

foi um desafio desenhar vivências geográficas tangíveis ao estudante de ensino

fundamental sem que houvesse uma mera transposição didática acadêmica,
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considerando a realidade do estudante e diferentes formas de aprender. E, então,

surge o problema sobre como se dá o aprendizado.

Neste sentido, seguindo uma concepção desenvolvimentista do conhecimento,

fundamentamos este trabalho em Papert (1980), que ressaltou a importância de

construir objetos como forma de produzir conhecimento significativo, o que é

referenciado como abordagem construcionista do conhecimento. Resnik (2007)

adiciona que aprendemos melhor quando estamos em dinâmicas de aprendizagem

criativa inspiradas no ensino infantil. Esses dois teóricos são as principais referências

para o que denominamos de aprendizagem criativa, mas entender como ela pode se

dar na geografia, considerando sua dimensão de ciência humana, demandou

buscarmos pontes com uma teoria com enfoque histórico-cultural, como a de Vigotski

(2001), que considera o desenvolvimento do conhecimento como sendo mediado, e

teóricos que agregam elementos da psicologia social, como Leontiev (1991).

A abordagem da aprendizagem construcionista traz centralidade ao papel da

tecnologia na educação, seja ela analógica, seja digital. Estamos em um momento em

que a tecnologia digital chega de diferentes formas às nossas vidas, muitas das quais

nos fazem agentes passivos de intencionalidades distantes. Por isso e pelo viés

propositivo estratégico da geografia lacostiana, procuramos uma abordagem de uso da

tecnologia que possibilite que o estudante tenha vivências de criação da geografia que

o cerca, propondo novas geografias, que reconheçam o desenvolvimento do

aprendizado de forma situada e crítica. A importância deste trabalho mora justamente

na utilização de tecnologias, analógicas e digitais, no ensino de geografia, de forma

propositiva e crítica.

Com discussão mais ampla relacionada ao ensino de tecnologias, compreender

como pode ocorrer a aprendizagem criativa no ensino dessa disciplina é um desafio e

o objetivo principal deste trabalho. Para atingi-lo, nosso primeiro objetivo específico é

entender o que é a aprendizagem criativa e a criatividade para os teóricos que estudam

o ensino de geografia e também buscar as relações dessa concepção com a

abordagem da aprendizagem criativa e a concepção de ensino de geografia adotada
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neste trabalho. Como a teoria sem prática é incompleta para a abordagem na qual

ancoramos este estudo, é também outro objetivo específico nosso compreender

possibilidades, potencialidades e limitações de uma atividade de aprendizagem criativa

adotada na prática do ensino de geografia.

A metodologia de pesquisa foi desenhada para atender aos objetivos teóricos e

práticos. Contudo, tivemos que fazer uma alteração no desenho original da

metodologia em função do contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus ao

longo dos anos de 2020 e 2021, que impediu que voltássemos para a sala de aula para

adotar uma segunda versão da atividade inspirada em aprendizagem criativa. Se por

um lado a impossibilidade de adoção da segunda versão da atividade prejudicou o

resultado deste trabalho, por outro, o exercício de redesenhar a atividade com base em

critérios que emergiram do levantamento bibliográfico foi válido ainda assim e trouxe

reflexões importantes.

Considerando os objetivos e as restrições do contexto pandêmico, iniciamos o

trabalho pelo levantamento bibliográfico sobre o construcionismo e a aprendizagem

criativa da teoria da atividade e da abordagem histórico-cultural. Pesquisamos, então,

uma concepção de ensino de geografia que dialogue com a aprendizagem criativa.

Para isso, fizemos um levantamento bibliográfico que servisse para firmar esta ponte

entre o campo pedagógico e o geográfico, mas que também trouxesse critérios deste

último que pudessem ser observados em uma atividade de ensino de geografia

inspirada na aprendizagem criativa. Somou-se a essas frentes de trabalho uma linha

adicional de pesquisa bibliográfica, na qual procuramos também entender o que os

teóricos do ensino de geografia entendem como aprendizagem criativa e criatividade

no ensino dessa disciplina.

Com base no levantamento teórico, criamos as categorias de análise para

avaliação de uma atividade de aprendizagem criativa, de onde surgiu uma listagem de

categorias de aprendizagem criativa e de pensamento geográfico. Com base nas

categorias de análise, avaliamos, então, a experiência prévia adotada em 2017 com

estudantes do oitavo ano do ensino fundamental II de uma escola privada da cidade de
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São Paulo e, a partir da avaliação da atividade, nós a redesenhamos para que ela

fosse potencializada no que diz respeito ao ensino de geografia inspirado na

aprendizagem criativa. Tendo em vista todas as etapas finais, tecemos as

considerações finais, considerando as limitações deste trabalho, como o fato de a

discussão sobre aprendizagem criativa na geografia ser nova, de que há um caráter

experimental no uso das categorias de análise nas etapas anteriores e, ainda, que a

pandemia impediu que a atividade redesenhada fosse adotada na prática.

O trabalho está então estruturado com este capítulo 1, introdutório, seguido do

capítulo 2, que se inicia na seção 2.1, em que é apresentada a concepção pedagógica

do trabalho; seguida pela seção 2.2, onde apresentamos uma concepção de ensino de

geografia e um levantamento bibliográfico sobre criatividade na geografia; sucedida

pela seção 2.3, onde sintetizamos o referencial teórico em categorias de análise de

aprendizagem criativa e de pensamento geográfico. O capítulo 3 se inicia com a seção

3.1, que contém a descrição das atividades adotadas no ano de 2017 em sala de aula,

e também apresenta uma reflexão sobre essas atividades com base nas categorias de

análise, na seção 3.2. O capítulo 4 começa com a seção 4.1, que descreve o

redesenho das atividades didáticas, e termina com a seção 4.2, em que refletimos

sobre o processo de redesenho. Por fim, no capítulo 5 trazemos considerações finais,

onde são sintetizadas as principais reflexões deste trabalho e trazidos apontamentos e

possíveis próximos passos.
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Capítulo 2 – Fundamentos teóricos

Neste capítulo traremos a fundamentação teórica que serve de base para esta

dissertação. Ao mesmo tempo que temos a aprendizagem criativa como abordagem

pedagógica que fundamenta este trabalho, buscamos uma abordagem sobre a

geografia e o ensino de geografia que dialogue com a aprendizagem criativa. Por isso,

este capítulo se inicia com a fundamentação teórica pedagógica da aprendizagem

criativa tal qual proposta por Resnick (2007, 2014 e 2020), com foco nas origens no

construcionismo de Seymour Papert (1980), mas também na sua relação com a

abordagem histórico-cultural de Vigotski (2001 e 2004) e com a teoria da atividade de

Alexei Leontiev (1991). A segunda parte do capítulo busca uma fundamentação

geográfica e de ensino de geografia que dialogue com a fundamentação pedagógica.

Este diálogo foi buscado em diferentes autores sobre o pensamento geográfico, com

destaque para Yves Lacoste (1988), Milton Santos (1996) e Paulo César da Costa

Gomes (2017), mas, para estabelecer as pontes do ensino de geografia com a

aprendizagem criativa, foi necessário ainda fazer um levantamento bibliográfico sobre

como os teóricos do ensino dessa disciplina compreendem a aprendizagem criativa.

2.1 - Concepção pedagógica

A expressão “aprendizagem criativa” foi cunhada por Mitchel Resnick (2014),

embora seus fundamentos já viessem sendo explorados pelo próprio autor e tenham

origem no construcionismo de Seymour Papert (1980). Por esse motivo, para

compreender a aprendizagem criativa enquanto abordagem pedagógica é importante

um retorno às suas bases.

2.1.1 - Piaget, construcionismo e a aprendizagem criativa

Seymour Papert foi o criador do construcionismo, abordagem teórica sobre a

aprendizagem inspirada no construtivismo de Piaget, com quem teve a oportunidade de
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trabalhar por cerca de quatro anos, na Suíça. Muito do construtivismo piagetiano está

no construcionismo de Papert. Ambos reconhecem que o conhecimento é construído

por meio da experiência pessoal e podem ser considerados desenvolvimentistas, pois

compartilham uma visão incremental da construção do conhecimento, objetivando

compreender os “processos pelos quais as pessoas superam suas atuais visões de

mundo e constroem conhecimentos mais profundos sobre si mesmas e seu ambiente”

(ACKERMANN, 2001, p. 9).

Uma diferenciação central entre a teoria de Papert e a de Piaget é o foco que o

primeiro colocou na construção de objetos, enquanto o segundo privilegia a

compreensão da construção e desenvolvimento do conhecimento por meio da

interação com o mundo, coisas e pessoas (ACKERMANN, 2001, p. 4). Embora Piaget

buscasse entender o desenvolvimento das estruturas internas da mente de uma

criança em interação com o mundo exterior, com foco nos eventos internos, Papert era

mais intervencionista (PAPERT, 1980, p. 193). Isso significa dizer que enquanto Piaget

centrava-se mais na compreensão da assimilação do que na acomodação, Papert se

preocupava mais com a mudança do pensamento do que com a estabilidade

(ACKERMANN, 2001, p. 9). Esse foco na mudança está relacionado com o fato de

Papert ter criado ambientes de aprendizagem educacionais computacionais, o que o

fez considerar o papel do ambiente no aprendizado de forma diferente de Piaget,

buscando desenhar situações imersivas de conhecimento e reconhecendo o papel de

ferramentas no processo de conhecimento – dedicou-se especialmente a ferramentas

computacionais e aos estudos da inteligência artificial.

A grande preocupação de Papert era entender por que as crianças desenvolvem

fobia da matemática. Para ele, essa “matofobia” se desenvolve porque os conteúdos

são apresentados de forma muito abstrata, sem relação com a experiência da criança.

Com o propósito de permitir o contato com conhecimentos de forma tangível,

mais parecidos com a experiência da criança do que com um formato abstrato

conceitual, como equações que são escritas em uma lousa, Papert (1980, p. 60) criou
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os micromundos, cuja primeira materialização se deu no ambiente Logo . De acordo1

com Leo Burd (1999, p. 72), os micromundos são ambientes criados por educadores

para colocarem os estudantes em um processo de aprendizado construtivo imersivo,

por meio de materiais e abordagem temática tangíveis, em que cada um segue seu

ritmo, construindo produtos significativos, que explicitam ideias e permitem o

compartilhamento e a reflexão de conceitos. Papert identificava micromundos na

realidade para se inspirar nos seus, como os micromundos de pares, no qual a criança

desenvolve o seu conceito de pares, escolhendo, por exemplo, pares de meias. Para

ele, tanto os micromundos naturais, como o de pares, quanto o ambiente Logo, por ele

projetado, "são despidos de complexidade, são simples e atingíveis. Em ambos os

casos, a criança é livre para brincar com os seus elementos. Embora haja limitações

nos materiais, não há limites para a exploração de combinações. E, em ambos os

casos, o poder do ambiente reside em ser rico em descobertas" (PAPERT, 1980, p.

194)

Embora os micromundos venham sendo adotados de formas diferentes,

privilegiando, inclusive, a experiência com materiais de baixo custo, sem o uso de

computadores, como papelão, tesoura e fita-crepe, alguns teóricos, como Valente

(1996, p. 18), pontuam características da recursividade e reflexão precisa do passo a

passo em ambientes computacionais como o Logo. De acordo com Papert, a

recursividade é conceito central para Piaget, pois é um momento no qual as crianças

usam sua “lógica inferior” para construir a sua “lógica superior” da próxima fase do

desenvolvimento (PAPERT, 1980, p. 202). Contudo, Papert abre essa porta de

comparação para experiências não computacionais quando menciona como inspiração

1 Logo é uma família de linguagens de computação inspirada em uma filosofia de educação que
consegue definir procedimentos, a recursão e a depuração desses procedimentos. Através dele, Papert
criou o logo gráfico, baseado na linguagem da tartaruga. O Logo é “um exemplo concreto de como as
ideias de Papert podem ser aplicadas no ensino, principalmente de matemática, e de como o
computador pode ser visto como um poderoso auxiliar para o desenvolvimento humano. No Logo, a
criança interage com uma tartaruga desenhada na tela do computador. A tartaruga entende um conjunto
de comandos gráficos bem simples (como ‘para frente 10’, que move a tartaruga 10 passos para frente,
ou ‘para direita 30’, que gira a tartaruga 30 graus para a direita), todos eles relacionados com conceitos
de geometria e facilmente compreensíveis pela criança" (BURD, 1999, p. 54).
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para os ambientes de aprendizagem criativa a construção de castelos de areia ou as

escolas de samba (PAPERT, 1980, p. 213). Esse ponto é particularmente importante

para este trabalho, uma vez que nos propomos a utilizar não apenas o computador,

mas principalmente materiais que vêm sendo chamados como mão na massa, típicos

da realidade escolar, como sucatas, massinha de modelar, palitos de sorvete, entre

outros. Esses materiais são comumente utilizados em atividades construcionistas que

vêm ganhando espaço no ambiente escolar por aquilo que se convencionou chamar de

movimento maker. Pela sua abordagem construcionista da educação, Papert é

considerado o pai desse movimento por teóricos que abordam o uso da tecnologia na

educação, segundo Fernandez (2017, p. 18 apud Blikstein, 2013; Martinez & Stager,

2013).

A partir dos trabalhos de Papert surgiram ferramentas de aprendizado

tecnológico como kits de robótica e ambientes de aprendizagem como o Scratch . Em2

uma vertente do trabalho construcionista, a aprendizagem criativa coloca que o

desenvolvimento do aprendizado da criança se dá melhor quando ela tem a

oportunidade de desenvolver um projeto identificado com suas paixões, de maneira

lúdica e em atividades nas quais pensa sobre o seu projeto brincando (do inglês,

playful), tendo ainda a oportunidade de aprender em pares socializando e aprendendo

com outros. Aí estão os quatro Ps da aprendizagem criativa: projetos, paixão, parcerias

e pensar brincando (RESNICK, 2014, p. 2).

Resnick coloca ainda que esse processo de criação transcorre em meio a uma

espiral criativa, que parte do ato de imaginar, criar, brincar, compartilhar, refletir,

imaginar novamente, criar novamente.

2 O Scratch foi idealizado por Mitchel Resnick como um ambiente de aprendizagem criativa. De acordo
com a sua plataforma virtual, “o Scratch é uma linguagem de programação e uma comunidade nas quais
as crianças podem programar e partilhar multimídia interativa, tal como histórias, jogos e animações,
com pessoas de todo o mundo. À medida que criam com o Scratch, as crianças aprendem a pensar de
forma criativa, a trabalhar de forma colaborativa e a pensar de forma sistemática. Disponível em:
<scratch.mit.edu>. Acesso em: 15 dez 2019.
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Figura 1 – A espiral da aprendizagem criativa

Fonte: Resnick (2007, p. 2).

Resnick foi aluno de Papert e trabalhou com ele. Muitas das bases conceituais

que fundamentam a espiral da aprendizagem criativa e os quatro Ps podem ser vistos

na teoria de Papert. Resnick aponta a influência construcionista na abordagem da

aprendizagem criativa ao dizer que os “quatro Ps estão estritamente alinhados à

abordagem do construcionismo para a educação (e inspirados nela), que enfatiza o

valor da criação de projetos que sejam significativos para os alunos, de maneira

divertida e em colaboração com colegas” (RESNICK, 2007, p. 2).

Já falamos um pouco do refletir, que se relaciona com a recursividade e com o

aprender a aprender (importante também para Piaget), uma das ações que compõem

a espiral, mas, de forma mais profunda, Papert se preocupa com o desenvolvimento de

capacidades que se relacionam com a criatividade e que vão além das operações

formais (baseadas em lógica formal e abstração), como, por exemplo, aquelas que

requerem buscar múltiplas soluções, como a análise combinatória. Papert reconhece

que “as crianças com 6 ou 7 muitas vezes sabem lidar com operações concretas, em

pensar em como as coisas são, mas fracassam em pensar em todas as maneiras como

as coisas poderiam ser” (PAPERT, 1980, p. 207).

Fundamentos do que Resnick trata como sendo paixão, que é um dos quatro Ps,

também podem ser encontrados em Papert. Paixão é entendida por Resnick como algo
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que seja significativo para a criança, enquanto para Papert o aprendizado se torna

significativo quando está ancorado na concepção de aprendizagem que valoriza (e até

simula) a experiência do estudante. Para Papert, “a discrepância entre a nossa própria

experiência e a nossa idealização do conhecimento tem um efeito: nos intimida, reduz

a imagem da nossa competência e nos conduz a usar estratégias contraprodutivas

para aprender e pensar. Muitos estudantes mais velhos foram intimidados a ponto de

abandonar a escola” (PAPERT, 1980, p. 205).

Embora Papert indique constantemente suas bases conceituais em Piaget, por

vezes usa também como referência John Dewey, como quando busca elementos

significativos da aprendizagem, ao tratar de imitações de caçadas ou participação em

caçadas reais como forma de aprendizagem. O significativo está no fato de esta ser

uma “atividade excitante e reconhecível da vida adulta”, assim como atividades do

ambiente computacional podem ser (PAPERT, 1980, p. 213). É muito comum que

abordagens estadunidenses que se propõem a se contrapor ao tradicionalismo na

educação busquem referência em John Dewey. Resnick, por vezes, também faz isso.3

Além da paixão e do refletir, a ideia de “pensar brincando”, que vem do inglês

“play” tem fundamentos que podem ser encontrados em Papert.   Para Resnik, “quando

a maioria das pessoas pensa sobre o conceito de “brincar’, elas se lembram de

diversão e alegria". No entanto, para ele e seu grupo de pesquisa, “brincar é uma

atitude e uma forma de se relacionar com o mundo. Associamos a brincadeira com a

possibilidade de assumir riscos, testar coisas novas e testar limites. Vemos o ato de

brincar como um processo de manipulação, experimentação e exploração, e esses

aspectos são fundamentais para o processo de aprendizagem criativa” (RESNICK,

2014, p. 9).

3 Mais do que referenciar o escolanovismo de John Dewey, Resnick referencia Friedrich Froebel, o
criador daquilo que foi chamado de primeiro jardim da infância do mundo, de onde Resnick buscou as
bases da aprendizagem criativa (RESNICK, 2020, p. 8) Interessa especificamente para Resnik, e
também para este trabalho, os presentes de Froebel, cujas peças geométricas permitiam construir torres
e prédios e que podem inspirar na escola trabalhosde construção de torres, prédios, cidades e
representar geografias.
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Dentre outros elementos do pensar brincando, a palavra “exploração” é muito

importante e também evocada por Papert, para quem “o processo de aprendizagem

lembra as explorações com algo novo a fim de se familiarizar com ele; a aprendizagem

consiste em construir um conjunto de materiais e ferramentas que podem ser

manipuladas e manejadas” (PAPERT, 1980, 206). Esse processo de aprendizagem

lembra as ciências primitivas, “uma ciência do concreto, onde as relações entre os

objetos naturais em todas as suas combinações e recombinações fornecem um

vocabulário conceitual para construção de teorias científicas” Papert (1980, p. 207).

Nessa forma, semelhante à de um bricoleur, o aprender é mais guiado pela intuição do

resultado de planejamento, implicando outra forma de pensar a aprendizagem

(PAPERT, p. 207 apud LÉVI-STRAUSS, 76). Essa ciência que parte do concreto, do

construir, como um bricoleur, estaria alinhada com o processo de aprendizagem tal

qual descrito por Piaget.

Cássia Fernandez fala em abordagem exploratória, ao buscar tradução para

termo “tinkering”, e este termo nos ajuda a entender melhor o pensar brincando. O

termo “tinkering” refere-se a “um modo experimental e exploratório de interagir com

materiais e conceitos. Atividades pautadas nesta abordagem são elaboradas de forma

a permitir o desenvolvimento de projetos por diferentes caminhos e em níveis de

complexidade que se relacionam a interesses pessoais” (FERNANDEZ, 2017, p. 25

apud Martinez & Stager, 2013; Petrich et al., 2013; Vossoughi & Bevan, 2014).

Para a elaboração das categorias de análise deste trabalho, teremos foco

especial na construção de objetos, tendo em vista elementos de micromundos e dos

quatro Ps, utilizando de atividades mão na massa e também computacionais. A espiral

da aprendizagem criativa servirá de referência e seus momentos marcarão as

atividades aqui propostas. Contudo, se considerarmos o referencial teórico da

aprendizagem criativa e do construcionismo em relação ao que se propõe neste

trabalho, cabem ressalvas, como algumas já apontadas, caso da transposição da teoria

moldada ao ambiente computacional para o mundo físico, cujo exemplo são as

limitações de recursividade. Ademais, em micromundos como o do Logo, Papert
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buscava o isolamento de conceitos e criação de variáveis de forma inspirada na

epistemologia genética de Piaget.

Neste trabalho não seguimos pelo mesmo caminho, pela complexidade e

possibilidade de simplificações que ele poderia implicar para o desenvolvimento do

pensamento geográfico. Diferentemente, ao focar em atividades que buscam trabalhar

o pensamento geográfico, preferimos não restringir o estudo sobre conceitos, pois,

devido ao caráter experimental deste estudo, nosso objetivo é também compreender

os potenciais das atividades aqui desenhadas para o desenvolvimento da

aprendizagem criativa em geografia. Outro ponto que diferencia a abordagem deste

trabalho é o fato de ele considerar contribuições de referenciais bibliográficos da teoria

da atividade e da abordagem histórico-cultural, como veremos a seguir.

2.1.2 - Construcionismo, teoria da atividade e teoria histórico-cultural

A ideia de aprendizado em pares (ou parcerias) traz uma dimensão social da

aprendizagem que não era foco de Piaget, mas era de Papert bem como é de Resnick,

para quem “o aprendizado prospera quando é feito como uma atividade social, com

pessoas compartilhando ideias, colaborando em projetos e ajudando no trabalho umas

das outras” (RESNICK, 2014, p. 2). Este P de parcerias se relaciona com o

compartilhar, que é um dos elementos da espiral de Resnik, uma vez que as crianças

se sentem motivadas a compartilhar seus objetos, pois estes são significativos para

elas. Tanto Resnik quanto Papert enfatizam a importância que os ambientes que

projetaram, Logo e Scratch, têm para proporcionar ricas interações de aprendizagem,

como o compartilhamento de projetos entre colegas, o que inspira outros colegas e

gera a possibilidade de receber devolutivas (RESNICK, 2014, p. 5; PAPERT, 1980, p.

214).

Alguns dos fatores ambientais, que são preocupações de Papert e de Resnik no

desenho e adoção dos ambientes educacionais que projetaram, estão em grande

consonância com a ideia de condições ambientais de Vigotski, para quem as

experiências anteriores são importantes e influenciam no processo criativo do presente
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e as condições ambientais do presente também influenciam no processo criativo do

indivíduo. Vigotski entende como condições ambientais um ambiente repleto de

criadores que são influenciados uns pelos outros. Se vivemos isolados ou em

sociedades muito pequenas, ilhadas, a possibilidade de haver criadores ou criações

novas é reduzida em relação à possibilidade de haver criadores em sociedades

maiores, mais populosas, que estabelecem mais trocas (VIGOTSKI, 2004, p. 30)

Embora Vigotski não seja referenciado na obra de Papert, alguns dos conceitos

construcionistas, presentes também na aprendizagem criativa, se relacionam mais com

a teoria da atividade e a abordagem histórico-cultural do que com a abordagem

construtivista piagetiana. Seymour visitou a União Soviética algumas vezes e interagiu

com educadores por lá (SEMENOV, 2017, p. 152). Se a importância de fatores culturais

no construcionismo já foi tratada pelo próprio Papert, Valente (1996, p. 16) e outros

teóricos fazem a ponte com a abordagem histórico-cultural e Burd (1999) relaciona o

trabalho de Papert com a teoria da atividade.

Segundo Vigotski (2001, p. 22), o aprendizado e a formulação de conceitos

cotidianos ocorre de forma espontânea na cabeça da criança. Os estímulos pelos quais

ela passa, o convívio com seus pais, suas brincadeiras, tudo isso se encontra no

campo de experiências que levam, de forma involuntária, ao conhecimento e uso de

palavras, à atribuição de significados e à formulação de conceitos cotidianos.

Quando essa criança entra em uma experiência de ensino voluntário, momento

geralmente relacionado com a escola, ela é submetida a outro processo de

conhecimento que não é mais espontâneo, mas agora chamado de científico

(VIGOTSKI, 2001, p. 530). Ela tem contato então com o conceito científico que é

apresentado por alguém, geralmente o professor ou um livro, ato que traz uma nova

formulação de relação entre objetos, que pode ser explicada e expressa pela criança.

Ela havia anteriormente formulado um complexo de conceitos que eram amarrados de

forma espontânea a outros conceitos, germinados na sua experiência e que se

ancoravam anteriormente em uma combinação própria de objetos. A partir do momento

em que a criança teve contato com uma explicação científica, formou-se um novo
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arranjo com os mesmos ou outros objetos por meio de uma nova definição geral do

conceito. Esse processo de formulação do conceito científico, ou confronto do conceito

espontâneo/cotidiano no científico, é muitas vezes de longo desenvolvimento

(VIGOTSKI, 2001, p. 527). Vigotski coloca que a transformação dos conceitos

espontâneos em científicos ocorre da seguinte forma:
o conceito espontâneo se transforma em uma nova parte do seu
desenvolvimento. A criança o conscientiza, ele se modifica na estrutura, ou seja,
passa à generalização de um tipo mais elevado no aspecto funcional e revela a
possibilidade das operações, dos signos que acaverizam a atividade do conceito
científico. (VIGOTSKI, 2001, p. 539)

A ideia de que os signos acaverizam a atividade é particularmente interessante,

pois ela se centra na importância que a linguagem tem como elemento mediador do

desenvolvimento das funções psíquicas (PRESTES, 2010, p. 229) Não apenas a ideia

de signo e mediação são importantes para a escola russa, mas também o conceito de

atividade. Prestes (2010, p. 37 apud Leontiev, 1983, p. 24) indica que é justamente o

signo que cristaliza, como “ferramenta psicológica”, a atividade humana, seus objetos e

procedimentos.

Burd faz diferentes considerações sobre como no construcionismo ocorrem as

mediações e sobre como artefatos educacionais representam mediações em uma

atividade de aprendizado construcionista. Entre outros fatores, ele considera que os

artefatos potencializam e limitam o aprendizado, mas também trazem dentro de si toda

uma cultura. Especificamente, propõe que um elemento mediador de atividades

construcionista é que o seu desenho procura propiciar a ideia de Papert de pisos

baixos (fácil acessibilidade) e tetos altos (possibilidade de profundidade na sua

exploração) (BURD, 1999, p. 131). Cabe referenciar aqui também a ideia de paredes

largas, esta oriunda da aprendizagem criativa, segundo a qual a utilização de

tecnologias precisa estar moldada a diferentes formas de aprendizagem e paixões

(RESNICK, 2020, p. 60).

Além da ideia de mediação, pelo viés teórico da teoria da atividade, uma

atividade só ocorre porque as ações de um ser sobre um objeto têm um motivo. É a

partir desse conceito de atividade que Leontiev considera o processo do conhecimento

14



do homem por uma perspectiva de psicologia social. Para esse autor, uma atividade é

composta por um sujeito que tem uma motivação orientada por uma necessidade. Tudo

o que fazemos é movido para satisfazer uma necessidade, um problema, uma

importância e daí vêm as nossas motivações. São também elementos da atividade as

ações, objetivos, operações, condições e objetos, mas a motivação é o elemento

central, pois é o desencadeador de uma atividade. As ações são os diferentes atos

executados para cumprir com objetivos, enquanto as operações são atos que se

tornam automáticos e dependem de condições materiais para a realização (LEONTIEV,

1980, p. 56).

Por meio de ações e operações que respondem a uma atividade, ocorre a

interação sujeito-objeto, o que é uma via de mão dupla de internalização e

externalização, pois, uma vez que um sujeito organiza ações e operações para atender

a uma motivação pautada em uma necessidade, modificando ou pensando em

modificar um objeto, ele também se modifica e aprende. Nesse movimento de

internalização e externalização encontramos uma ressalva na comparação da teoria da

atividade com o construcionismo:
No construcionismo não existe um conceito tão explícito, como o de
internalização e externalização da teoria da atividade, relacionando as
atividades externas com as internas do sujeito. Enquanto a teoria da atividade
se fundamenta nas ideias de VIGOTSKI, que se concentram, principalmente,
na influência do social (relação do sujeito com os demais sujeitos), o
construcionismo é derivado de Piaget e a ênfase é dada aos elementos
culturais (relação do sujeito com os objetos e ferramentas do ambiente).
(BURD, 1999, p. 126)

Embora o construcionismo não tenha essa externalização explícita, ele não o

nega, mas o ponto de partida da pesquisa construcionista focou nas internalidades sob

referenciais piagetianos e alcançou a importância das externalidades (BURD, 1999, p.

126). Isso ocorreu após ambientes educacionais computacionais terem sido

desenvolvidos e implementados, quando ficou clara a emergência da necessidade de

se tratar das externalidades. Para Burd, essas externalidades têm papel central no

construcionismo:
A externalização é provavelmente um dos aspectos mais importantes da
atividade construcionista. Partindo do princípio de que o aprendizado se dá
pela interação do sujeito com o mundo, os construcionistas acreditam que ele
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ocorre especialmente bem quando o aprendiz constrói algo concreto e, ainda
por cima, reflete sobre o processo. Essa reflexão é facilitada se o aprendiz tiver
meios de visualizar a estrutura de seu projeto e as estratégias seguidas ao
longo de seu desenvolvimento, como acontece nos projetos que usam o Logo e
o diário de bordo. (BURD, 1999, 127)

Mais especificamente, o construcionismo parece carregar elementos originais do

construtivismo, como o reconhecimento do desenvolvimento de estruturas cognitivas

de um sujeito, mas ele considera as externalidades e situa este sujeito levando em

conta as interações sociais existentes no processo de aprendizagem (BURD, 1999,

127).

Ademais, são identificadas algumas peculiaridades quando aplicamos a teoria

da atividade na educação, tal como propõe Moura (2010). Baseado nos estudos de

Davidov (1987), Moura concebe a atividade pedagógica de onde vêm alguns pontos

que precisam ser destacados, sendo o primeiro a ideia de que a atividade pedagógica

é um encontro da atividade de ensino, do professor, com a atividade de aprendizagem,

que é do aluno. O encontro dessas atividades de ensino-aprendizagem ocorre também

no campo das motivações, sendo esse acordo entre a motivação do professor e do

aluno importante para o desenvolvimento das atividades (MOURA, 2017, p. 116). Outro

ponto importante é o fato de que na atividade pedagógica o objeto a ser transformado é

o desenvolvimento psíquico e moral do estudante, de forma que ele se torne sujeito da

aprendizagem. Contudo, se, quando é modificado o objeto, o sujeito também se

modifica, é importante considerar que esse sujeito é também o professor e, por estar

em constante atividade pedagógica, esse professor está permanentemente em

formação. No construcionismo, o “papel do facilitador só passou a ser valorizado na

década de 80, sendo que, inclusive, Papert discute essa ‘deficiência’ no prefácio da

segunda edição de seu livro Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas”

(PAPERT, 1993a).

A seleção de conteúdos, os aspectos psíquicos e morais que serão trabalhados

são uma escolha também social, pois a sociedade define o que é importante que se

desenvolva no ensino e aprendizagem. Assim surge o que chamamos de currículo,

com base em motivações, ações, operações e objetivos de quem dele participa como
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sujeito da formulação curricular, conforme propõe . Pensar dessa forma, tendo em vista

que a atividade pedagógica se relaciona com valores, princípios e necessidades que a

sociedade define como importantes, pode trazer implicações pedagógicas, entre as

quais uma das principais é que a atividade pedagógica busca refletir a atividade

humana, conforme propõe Moura (2017, p. 113). Ou seja, busca trabalhar problemas

humanos, necessidades, motivações, objetos e assim por diante. Mais do que isso,

busca-se compreender, principalmente, conceitos que emergem da atividade humana.

Além de buscarmos trabalhar sobre problemas humanos em uma perspectiva

que será mais detalhada na continuidade da revisão bibliográfica, interessa

especialmente para a formulação das categorias de análise deste trabalho a ideia das

condições sobre as quais a atividade se realiza, mais especificamente as condições

que influenciam a atividade do aluno e do professor, tais como faixa de renda na qual

se insere e análise do contexto escolar. Isso nos coloca em uma perspectiva de

conhecimento socialmente situado. A ideia de motivação também terá foco, tal qual

como acontece nas atividades inspiradas na teoria da atividade, e também servirá de

inspiração para o desenvolvimento de narrativas no momento imersivo de imaginar,

que consta na espiral da aprendizagem criativa. Por outro lado, não haverá neste

trabalho a mesma tratativa que frequentemente ocorre em tais atividades para um

desenho e análise precisos de objetos, ações e operações, buscando o isolamento do

conceito trabalhado, entendendo sua gênese no seu contexto original enquanto

atividade genérica humana.

São de especial interesse neste estudo também a potencialização do

aprendizado em pares por meio do estabelecimento de condições ambientais de

compartilhamento, com momentos marcados nas atividades pedagógicas, a mediação

por meio de pisos baixos, tetos altos e paredes largas, e também a utilização de

artefatos tecnológicos, como o computador, principalmente para a pesquisa e para a

exploração em sistemas de informação geográficas disponíveis na internet, que são os

websigs, e a construção de artefatos que externalizam e objetificam o conhecimento.
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2.2 - A geografia e a aprendizagem criativa

Diante de uma abordagem pedagógica que privilegia a construção como forma

de aprendizagem, é importante que tenhamos uma concepção de geografia para

pensarmos em práticas que privilegiem o desenvolvimento do pensamento geográfico

por meio da construção. É também importante que façamos um levantamento sobre

como os teóricos do ensino de geografia compreendem a aprendizagem criativa em

meio à teoria e prática do ensino da disciplina. No texto que segue, começaremos este

trabalho buscando as raízes de uma concepção de geografia que a estabelece como

uma forma de pensar.

2.2.1 - A geografia enquanto forma de pensar

Delgado de Carvalho foi importante para a criação da denominada geografia

moderna no Brasil. De acordo com Pires (2006, p. 10), ele foi precursor em propor as

regiões naturais do Brasil, adotadas posteriormente, em 1941, pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE) como proposta de regionalização do país. Seu

trabalho e seus livros didáticos publicados no início do século XX serviram como

referência para o desenvolvimento de programas de ensino de geografia no ensino

básico no Brasil. Ele foi figura central em romper com o ensino da geografia

administrativa, quando a base do ensino dessa disciplina era fundada nos estados e

entes da federação do Estado brasileiro, e os livros didáticos pareciam enormes

catálogos de nomes de lugares, montes, rios e cidades. Delgado carregava forte

influência do movimento da Escola Nova.

Para Delgado de Carvalho, a geografia teria como objetivo localizar os

fenômenos e os fatos, analisar a sua distribuição e também estabelecer correlações

entre eles. São essas correlações que tornam um conhecimento geográfico. Quanto ao

papel de materiais didáticos, ou manuais, Delgado defende que o "manual moderno é

feito para coordenar fatos, explicá-los, dizer exatamente o que o mapa não pode dizer"
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(Carvalho, 1944, p. 9). Essa seria uma forma de trabalhar a geografia de forma

interpretativa, em contraposição ao método calcado na memorização, mnemônica,

como ocorria anteriormente.

Para Delgado, o ensino de geografia deveria ter como finalidade a procura em

“demonstrar ao aluno, no ensino da geografia, de que modo o meio age sobre o

homem e de que modo o homem reage ou se adapta” (Carvalho, 1944, p. 10). Apesar

de superar a mnemônica, poderia se argumentar que uma metodologia focada na

exposição sem ter o aluno como sujeito estaria na concepção de ensino de Delgado.

Parece que de fato, em uma escala mais reduzida, na geografia do seu meio, do seu

entorno próximo, o estudante teria contato com (seria apresentado) a sistemática da

geografia, para avançar para a geografia regional e então para generalizações para

compreender o mundo e suas particularidades. O método aqui parece ser o de

sistematizar o entorno próximo, para então ser possível uma leitura geográfica de

outros contextos, de forma mais autônoma. Esse seria um momento de reconstituir

causalidades e finalidades sobre clima, relevo, mares, hidrografia sobre o homem.

Para tanto, seria necessária uma organização de ordem de relações para a qual

Delgado propunha um sistema de círculos concêntricos. De acordo com Pires (2006, p.

39), esse método consistiria em partir do conhecido, o que está no círculo próximo,

para o desconhecido, em círculos concêntricos sucessivamente mais expandidos.

Quando falamos em aprendizagem criativa, interessa muito a nós observar que

Delgado afirmava que “é fácil ensinar por meio de livros e de palavras, porém em

geografia é mais proveitoso ensinar por figuras, por objetos, por coisas”, uma vez que

as crianças têm “faculdades de observação muitíssimo mais desenvolvidas do que as

suas faculdades de elocução e expressão” (CARVALHO, 1944, p. 11). É interessante

observar que Delgado, em uma única frase, reconhece a singularidade das estratégias

docentes, ou do saber docente.

Delgado utiliza a expressão quadro natural e quadro geográfico no sistema de

círculos concêntricos que propõe. Para ele, o ensino de geografia deveria localizar o
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homem não apenas com coordenadas vazias, devendo situar além, em um espaço

formado por um complexo de conceitos, que foram resgatados por Carvalho (1945, p.

8) em Preston James, tais como o quadro natural, a topografia, o ambiente, o clima.

Todos esses cruzados com a ocupação humana, política, linhas de circulação e

comunicações.

Outro sentido locacional apontado por Delgado seria compreender a sua posição

individual, relativa a um ambiente mais próximo, dando-lhe sentido de direção do

quadro geográfico imediato visível e próximo invisível, além do horizonte.

Entre outras assertividades, como dar ênfase na questão locacional dos

fenômenos, de distribuição e de estabelecimento de correlações, causas e finalidades

entre homem e meio, a utilização do termo quadro geográfico encontra ressonância,

recentemente, em autores como Paulo Cesar da Costa Gomes (2017). Para ele, a

geografia é, antes de tudo, uma forma de pensar que vem sendo recorrentemente

associada à i - inteligência de situar e se orientar no espaço; ii - ao conhecimento e

comportamentos espaciais de grupos humanos, uma geografia por vezes chamada de

vernacular, da qual emerge como central a pergunta “onde ocorre um fenômeno”; e iii -

as causas e formas de entendimento da dispersão – o porquê da lógica das

localizações, seja ela ordenada pelos elementos naturais ou pelos humanos (GOMES,

2017, p. 19). Essas três compreensões do saber geográfico são relacionadas com o

local onde ocorre um fenômeno. A ideia de que há uma lógica por trás das relações

entre locais e fenômenos nos leva à ideia de conjunto que, segundo Kant (apud

GOMES, 2017, p. 24), são conjuntos físicos quando concebidos a partir de um lugar,

como o lugar do nascimento, ao passo que são puramente conjuntos lógicos quando

não relacionados a um lugar, como, por exemplo, “homens brancos”.

Para Gomes, acessamos os conjuntos físicos por meio de descrições que não

são um inventário, "Trata-se de uma descrição com foco em associações" (GOMES,

2017, p. 24) que buscam o fundamento interativo dos fenômenos. Quando falamos de

descrições, podemos estar falando de evocações textuais, mas também de imagens.

Historicamente, essa concepção de descrição ganha força quando surge uma nova
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cultura visual na Holanda, no século XVII, com compromisso com a ideia de descrição

a partir de veículos direcionados ao conhecimento, diferente de finalidades anteriores,

como a religiosa. Naquele momento, as pinturas passaram a ter nova centralidade,

focadas em paisagens e visões panorâmicas, acontecimentos relacionados com o

desenvolvimento de novos instrumentos de agrimensura e lentes de aparelhos ópticos.

O objetivo, então, não era discernir diversidades, variedades, aspectos específicos.

A utilização de descrições com base empírica foi comumente contraposta ao

racionalismo. O primeiro seria caracterizado por um conhecimento com base no

entendimento sensorial do mundo, enquanto o racionalismo contaria com a análise

sistemática das informações, com lógica da ciência moderna. Contudo o quadro

geográfico concilia empirismo e racionalismo quando possibilita análises sistemáticas,

tais como “estar exposto ao mesmo ambiente, encontrar conexões múltiplas pelo jogo

de posições, partir da localização para pensar relações, julgar proximidades ou

distâncias…” (GOMES, 2017, p. 36) Entende-se o mapa como um quadro geográfico,

“pois em uma superfície ele representa diversos elementos segundo princípios básicos

de localização, extensão e morfologia”.

A possibilidade de análise e relações múltiplas que advém do quadro são uma

das suas características, pois, mesmo sendo descrições, elas ativam a nossa

imaginação, não são narrativas que se encerram em si mesmas, discursos prontos,

mas um instrumento que apresenta elementos que possibilitam múltiplas conexões.

Essas conexões estão em aberto e dependem do “jogo de localizações” feito por quem

lê o quadro. Portanto, “o mapa é um quadro, pois apresenta uma superfície, descreve

lugares, expõe a diversidade de elementos e de situações” (GOMES, 2017, p. 37) e

permite múltiplas conexões. O mapa é um tipo de quadro entre outros; desenhos,

croquis, cartogramas, blocos-diagramas, fotos, esquemas, pinturas, descrições etc.

Vale observar que a posição de Delgado de Carvalho a respeito dos manuais,

que serviriam para descrever o que não está implícito no mapa, poderia ser entendida

como contraditória com a de Paulo Cesar da Costa Gomes, para quem o mapa é

justamente um quadro de informações que tem uma narrativa que não se encerra em
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si, cabendo ao observador estabelecer relações e não ser passivo leitor de uma

narrativa pronta.

O principal exemplo de quadro geográfico é a Naturgemälde – pintura da

natureza de Humboldt. Em uma delas, o perfil vertical dos Andes, são localizadas a

altimetria de cerca de 20 elementos, como flora, fauna, tipo de cultivos, composição

química do ar, entre outros. Devido ao posicionamento espacial (locacional e, portanto,

geográfico) desses fenômenos cruzados com sua variação horizontal e vertical

forma-se um sistema de informações geográficas (SIG), de onde vêm as possibilidades

de interconexões múltiplas (GOMES, 2017, p. 56).

Embora esteja claro que há fundamentação para considerarmos a geografia

como uma forma de pensar que se ancora na localização de fenômenos no sistema de

informação geográfico que advém daí, da descrição que vem desse conjunto, da

possibilidade de interconexões múltiplas possibilitadas por esse sistema, do fato de que

essas características constituem quadros geográficos e que, além do mapa, há outros

tipos de quadros geográficos, vale, ainda assim, dar um passo além, ou para trás (do

ponto de vista teórico), que é resgatar uma das funções principais desse modo peculiar

de pensar, que é a estratégia. Um objetivo importante da geografia e da forma de

pensar geográfica é o planejamento estratégico espacial, apontado por Ives Lacoste

como grande virtude da geografia quando diz que “a articulação dos conhecimentos

relativos ao espaço, que é a geografia, é um saber estratégico, um poder” (LACOSTE,

1988, p. 9). Lacoste propôs a transferência de escalas como exercício importante para

compreender e planejar ações sobre o espaço, possibilitando assim relacionar

espacialmente os múltiplos conjuntos espaciais e os níveis de análise que implicam

uma ação espacial.

A multiescalaridade como prática surge como uma forma de crítica ao

regionalismo vindo da escola lablacheana. Lacoste argumenta que o enfoque na região

serviu para mascarar questões que poderiam ser observadas no entrecruzamento de

informações de pequena e grande escala. Não acessar informações estratégicas seria

uma forma de retirar do estudante a possibilidade de compreender e agir sobre a
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realidade, bem como reforçar a ideia regional como reforço da ideia de pátria. Contudo,

embora seja amplamente debatido o enfoque regionalista de La Blache, é importante

notar que o autor produziu textos em que a estratégia estava fortemente presente.

Ademais, é importante separar o que de fato La Blache propunha e o que foi feito pela

escola regionalista que o sucedeu.

Além do fato de a região funcionar como espécie de máscara, ou quadro, que

deixa de fora elementos importantes para uma análise e ação sobre o território,

Lacoste (1988, p. 31) argumentava que a interseção de fenômenos como os

geológicos, climáticos, demográficos, econômicos e culturais raramente coincidem em

uma mesma região:
O método que permite pensar eficazmente, estrategicamente, a complexidade
do espaço terrestre é fundamentado, em grande parte, sobre a observação das
interseções dos múltiplos conjuntos espaciais que se podem formar e isolar pelo
raciocínio e pela observação precisa de suas configurações cartográficas.

Considera, ainda, que o conceito conjunto espacial
tem por objetivo destacar que nesse procedimento de análise, que é
fundamental no verdadeiro raciocínio geográfico, a maior atenção deve ser
dada, na carta, ao traçado dos limites dos diversos conjuntos levados em
consideração, à configuração particular de cada um deles.

Ou seja, são fenônemos precisamente cartografáveis. Para justificar seu método

multiescalar, Lacoste argumenta que “cada um desses conjuntos não fornece mais do

que um conhecimento extremamente parcial da realidade. (...)É a combinação de todas

essas representações parciais que permite tomar conhecimento dela, da forma menos

imperfeita” (LACOSTE, 1988, p. 31).

Então, toda representação da realidade é imperfeita, mas trabalhar com

multiescalaridade nos ajuda a obter um retrato menos imperfeito. Para “examinar essas

múltiplas interseções com mais precisão, pode-se superpor decalques referentes cada

qual a uma carta especializada” (LACOSTE, 1988, p. 32). Lacoste considera que a

geografia regional teve forte impacto sobre a atividade docente dos professores de

geografia, classificando essa realidade como insistência em um único tipo de

configuração espacial. Ele vai além e afirma que foi o próprio ensino que consagrou
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esse enfoque regional e que os professores de geografia muitas vezes privilegiaram

um dos critérios em detrimento de tantos outros para assim conseguir desenhar uma

região, “em contrapartida, os contornos das regiões econômicas, as áreas de influência

das grandes cidades foram, via de regra, negligenciadas, salvo exceção” (LACOSTE,

1988, p. 34).

Cabe a observação que Delgado de Carvalho, em seu método concêntrico,

carregou forte influência da escola francesa regionalista lablacheana. Podemos dizer

que os círculos próximos que compõem regiões, que se somam formando pátrias,

constituem uma ideia em consonância com a escola regionalista e o método de

generalização de La Blache, no qual as regiões se encaixam como um quebra-cabeça

e a soma delas permitiria a generalização de dados em escalas maiores. Por outro

lado, Lacoste representa uma das propostas de superação de vícios do regionalismo.

Em suma, a região foi “considerada um dado de evidência e não o resultado de

uma escolha” (LACOSTE, 1988, p. 34). Há, portanto, um problema em consideração

ao fundamento dos limites de uma região, mas também do tamanho do espaço que se

escolhe para analisar, pensando que o tamanho das regiões variou bastante nas

diferentes delimitações, nos diferentes países do globo. Diferentes escalas

representam diferentes possíveis raciocínios geográficos e diferentes níveis de

conceituação. Lacoste exemplifica, considerando que “um mesmo geógrafo pode

proceder a um estudo dos problemas de uma aldeia africana, à análise da situação de

uma região onde tal aldeia se encontra, ao exame dos problemas ao nível do Estado

onde ela se inscreve, e à apreensão do ‘subdesenvolvimento’ ao nível do conjunto do

‘Terceiro Mundo’”. Outro exemplo apontado por Lacoste é “o estudo das relações

interurbanas dessas ‘redes urbanas’, que é preciso recolocar num quadro nacional e

internacional, modificou e enriqueceu consideravelmente a problemática que se

aplicava aos bairros centrais e reciprocamente”.

Por isso tudo surge o desafio de a problemática estudada ser colocada em

diferentes níveis de análise, para depois ser colocada a articulação dessas

representações. A escolha de espaços de conceituação, de se compreender que os
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fenômenos e estruturas estarão incluídos neles, de saber qual é o instrumental

conceitual de cada nível de análise e por qual nível começar não é simples e não tem

fórmula, embora em algumas áreas, como a militar e a urbanística, já seja definida. O

desafio aqui é adotar esses procedimentos multiescalares no âmbito do ensino de

geografia.

Em consonância com Gomes (2017), Lacoste indica que o espaço pode ser

conhecido por diferentes instrumentais conceituais, tais como os de pintores,

matemáticos, astronômicos e geógrafos, guardadas distorções (pois toda abordagem e

representação distorcem). Afirma também que “devemos torná-las mais eficazes, para

nos permitir compreender melhor o mundo e suas transformações” (LACOSTE, 1988,

p. 38).

Adentrando no método de Lacoste, é importante entendermos que ele chama de

espaço de conceituação aquele que foi delimitado, como, por exemplo, o estado

brasileiro, que pode ser um espaço desse tipo , assim como o município de São Paulo.

Ambos são fenômenos delimitáveis. As escalas em que trataremos esses espaços

mudam a abordagem dos fenômenos, das estruturas e o referencial conceitual que

iremos utilizar. Os diferentes conjuntos espaciais e respectivos raciocínios geográficos

que valem ser considerados determinarão as escalas e os níveis de análise que serão

considerados. Assim, Lacoste define as seguintes ordens de níveis e suas ordens:
- Primeira ordem de grandeza, a dos conjuntos espaciais cuja maior dimensão
se mede em dezenas de milhares de quilômetros: continentes e oceanos,
grandes zonas climáticas, mas também conjuntos geográficos multinacionais,
como o Terceiro Mundo, o grupo dos países do Pacto de Varsóvia ou da OTAN...
- Segunda ordem de grandeza, a dos conjuntos cuja maior dimensão se mede
em milhares de quilômetros: Estados como a URSS, o Canadá, a China,
conjuntos como o Mar Mediterrâneo, uma grande cadeia de montanhas como os
Andes...
- Terceira ordem de grandeza, a dos conjuntos em que a maior dimensão se
mede em centenas de quilômetros: Estados como a França, o Reino Unido, as
grandes regiões “naturais” como a bacia parisiense, cadeias de montanhas
como os AIpes, os subconjuntos regionais dos Estados muito grandes ...
- Quarta ordem de grandeza, a dos conjuntos em que as dimensões se medem
em dezenas de quilômetros – conjuntos extremamente numerosos: pequenos
maciços montanhosos, grandes florestas, aglomerações muito grandes,
subconjuntos regionais de Estados que decorrem da terceira ordem de
grandeza.
- Quinta ordem de grandeza, a dos conjuntos ainda mais numerosos, cujas
dimensões se medem em quilômetros.
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- Sexta ordem de grandeza, a dos conjuntos cujas dimensões se medem em
centenas de metros.
- Sétima ordem de grandeza, aquela de inumeráveis conjuntos, cujas dimensões
se medem em metros. (LACOSTE, 1988, p. 40)

A escolha dos níveis de análise e, por consequência, a escala, com as quais se

pretende trabalhar depende, entre outros fatores, do tipo de problema que se pretende

abordar, da prática de trabalho que se tem e da ação que se pretende praticar. O

problema articulará também os níveis de análise. A seguir, temos uma ilustração

proposta por Lacoste que nos permite verificar a intersecção de diferentes níveis de

análise.

Figura 2 – Modelo de interseção multiescalar de Lacoste

Fonte: Lacoste (1988).

A interseção dos conjuntos é um problema de estratégia e tática. Quanto a isso,

Lacoste considera que há diferentes “níveis estratégicos e diferentes níveis táticos, que

correspondem às diferentes ordens de grandeza de conjuntos espaciais” (LACOSTE,

1988, p. 41). Esse nível de ação estratégica e tática, mesmo que de forma simplificada

com os alunos, é considerado o mais complexo pelo autor, enquanto o nível anterior, de
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identificação de níveis de análise espacial para compreensão geográfica dos

fenômenos, pode ser mais simples. Em nosso projeto, pretendemos trabalhar tanto no

nível de identificação quanto operacional-tático.

Assim como Yves Lacoste, Milton Santos faz parte do que se convencionou

chamar de escola crítica da geografia. Enquanto o primeiro procura entender o espaço

por meio da multiescalaridade, o segundo também procura fazer movimentos verticais

interescalares de compreensão, aos quais chama de verticalidade. Contudo, Santos

traz para a discussão a ideia de que essa verticalidade cunha no espaço objetos que

trazem consigo intencionalidades e racionalidades.

O pensamento dos dois autores faz o movimento de buscar a compreensão de

totalidades, das relações parte-todo, que servirão neste estudo para compreensão do

espaço e seus objetos, bem como as normas, ações, racionalidades e

intencionalidades que o fundamentam. Aqui falamos em tentar desvendar as relações

entre os sistemas de ações e objetos intermediados pela técnica, que constituem o

meio técnico-científico informacional em que vivemos, conforme proposto por Milton

Santos (1996).

Além das verticalidades, Habermas propõe a ideia de horizontalidades. Ele

considerava que a racionalidade se impõe sobre todas as dimensões da nossa vida e

sobre as instituições que nos cercam. Neste sentido ele aponta a racionalidade que

vem por baixo, que se espalha territorialmente de forma horizontal. Isto incluiria a

infraestrutura da sociedade, as trocas comerciais, o território, os bens, à força de

trabalho e formato de empresas capitalistas se espalhando como modelo. Seriam todos

esses vetores da racionalidade que operam em um campo horizontal (SANTOS, 1996).

Para Habermas, as

(...) estruturas tradicionais se submetem cada vez mais às condições da
racionalidade instrumental ou estratégica: a organização do trabalho e do
comércio, a rede de transportes, informações e comunicações, as instituições de
direito privado e, oriunda da administração financeira, a burocracia estatal. É
assim que nasce a infraestrutura de uma sociedade obrigada à modernização.
Ela se estende pouco a pouco a todos os domínios da existência: ao exército, ao
sistema escolar, aos serviços de saúde, à própria família, acabando por impor,
tanto na cidade quanto no campo, uma urbanização da forma de vida, isto é, das
subculturas que forçam os indivíduos a estar a todo instante em condições de
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“mudar de registro” e passar de uma relação de interação a uma atividade
racional com respeito a um fim (Habermas, 1973, p. 33 apud SANTOS, 1996, p.
232).

Milton Santos coloca o conceito de horizontalidade como sendo o que se passa

no lugar, relacionado com a estrutura social e técnicas. A região, ou a homogeneidade

regional, também seriam um elemento horizontal e definiriam uma escala para ela.

Para Santos, essa dimensão mais regional carrega componentes humanas que

confrontam a racionalidade vertical global, embora esse “teatro do cotidiano” possa ser

conforme com a verticalidade também. Essas componentes humanas fortaleceriam as

relações horizontais, seriam a força centrípeta que tem a “lógica diversa da atividade

dominante” e que “provoca, a partir do seu conflito de preocupações, um debate que

acaba por interessar ao conjunto da sociedade local” (SANTOS, 1996, p. 228). O autor

identificou no plano horizontal, inclusive o emocional, aquilo que é inerente ao ser

humano, algo que se relaciona com o subjetivo.

Santos coloca ainda que enquanto temos uma horizontalidade, temos também

uma verticalidade que se dá como força centrífuga, cujos comandos são dados por

meio do “comércio internacional, as demandas da grande indústria, as necessidades do

abastecimento metropolitano, o fornecimento dos capitais, as políticas públicas ditadas

nas metrópoles nacionais ou estrangeiras” (SANTOS, 1996, p. 287). A verticalidade é

formada por uma conexão global.

Santos procura esmiuçar a ideia de verticalidades para compreender a

dimensão espacial e considera que as verticalidades se manifestam no espaço por

pontos que “asseguram o funcionamento global da sociedade e da economia”. Santos

ainda cita Baudrillard, de quem parece tirar a ideia de sistema de objetos como pontos

espalhados no espaço com a funcionalidade determinada por ordens globais que

comandam esse sistema. Uma consequência da interdependência desse sistema de

objetos seria “a valorização das coisas por intermédio da organização que comanda”

esse sistema, gerando uma hierarquia de importância entre os objetos e, por

consequência, dos espaços (SANTOS, 1996, p. 285).

28



O foco de Milton Santos na relação homem-técnica-objeto é oportuno enquanto

ponte entre a abordagem pedagógica e geográfica utilizada neste trabalho, pois esta

abordagem não serviu de base apenas para parte da corrente crítica da geografia, mas

também para a escola histórico-cultural e da teoria da atividade. Conforme vimos

anteriormente, esta abordagem é importante também para o construcionismo. Contudo,

com relação ao referencial apontado por Santos, além das contribuições advindas do

levantamento pedagógico, queremos considerar neste trabalho a ideia de

intencionalidades. Também levaremos adiante a ideia de multiescalaridade de Lacoste,

esta como exercício do pensar, para que possamos propor geografias. Faremos isso

construindo objetos que serão previamente refletidos com base em raciocínios

multiescalares e identificação de intencionalidades. Mais do que isso, se para Lacoste

o pensamento geográfico é estratégico, propor estratégias de intervenção na realidade

será importante para exercitar o pensamento geográfico por meio da construção de

objetos.

Essas pontes serão também bases para a formulação das categorias de análise

deste trabalho, que estarão amparadas por quadros geográficos e respectivos

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), cujos conceitos e relações geográficas

servirão para explorar e imaginar uma situação geográfica, criá-la ou recriá-la propondo

intervenções e refletir sobre ela. A busca pelo onde, o quê, o porquê das localizações,

estabelecendo nexos por meio de um SIG tal qual propõe Paulo Cesar da Costa

Gomes (2017), é a principal baliza geográfica do trabalho e a principal liga entre os

geógrafos aqui tratados. Afinal, o espaço é relacional para Delgado de Carvalho, que já

buscava compreender as possíveis relações entre diferentes atributos, como a

localização e a distribuição (concepção geográfica que também levaremos adiante

neste texto). O espaço é também relacional para Lacoste, que migrava de escala em

escala, ordem em ordem, em movimento multiescalar, buscando relações; assim como

Milton Santos, cujo pensamento se deslocava de forma vertical e horizontal, em meio a

um sistema de ações e de objetos, compreendido por intencionalidades, mas não

ignorando as subjetividades.
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2.2.2 - A aprendizagem criativa no ensino de geografia

Para compreender a discussão sobre a aprendizagem criativa no ensino de

geografia foi feita uma pesquisa no portal Google Acadêmicos, onde buscamos os

descritivos "criatividade + ensino + geografia", que retornou 58 resultados, e

"aprendizagem + criativa + geografia", que resultou 79 respostas. A partir desses

números, os trabalhos deixaram de relacionar geografia e criatividade de forma mais

frequente. Considerando os resultados que se repetiram nas duas buscas, obtivemos

114 bibliografias. Antes de usar tais descritivos, testamos outras combinações, mas

elas foram insatisfatórias, principalmente por desvirtuarem os resultados dos objetivos

da busca, trazendo muitos textos que não consideravam, mesmo que de forma pontual,

a geografia ou a criatividade. Os descritivos que mais efetivos priorizaram o tema ou

palavra criatividade no contexto do ensino de geografia. Portanto, salientamos que foi

por essa relação que buscamos entender a discussão sobre a aprendizagem criativa

no ensino de geografia, ou elementos dela em diferentes estudos. Os mesmos

procedimentos utilizados no Google Acadêmicos foram repassados ao Scielo, mas não

houve resposta.

Para verificar a listagem de 114 bibliografias, partimos das mais citadas para as

menos citadas, verificando todos os títulos que tiveram mais do que 4 citações,

totalizando as 62 bibliografias mais citadas. Destas, 10 não puderam ser acessadas,

pois os links não estavam acessíveis ou os conteúdos eram pagos e a temática

principal não parecia ter foco na geografia, o que não justificava investimento. Foi

constatado também que 31 bibliografias tratam do tema buscado tangencialmente,

citando o assunto de forma pontual ou o tratando com superficialidade. Foram 21 as

bibliografias que mostraram maior relação com o tema buscado, seja pela abordagem

teórica mais aprofundada e não pontual ou pelo método, que trouxe identidade com a

abordagem da aprendizagem criativa, conforme descreveremos mais adiante.
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Considerando as 62 bibliografias verificadas, a palavra “criatividade” é tratada

com diferentes sentidos e a discussão se estabelece também com diferentes focos. A

verificação da bibliografia nos aponta as seguintes discussões predominantes:

a) atividades pedagógicas tidas como criativas atraem a atenção dos estudantes

ou ajudam a desenvolver a criatividade deles;

b) o ensino de geografia que contempla a criatividade contrapõe o ensino de

geografia tradicional. Esta discussão encontra seu lastro teórico na geografia

crítica, o que também acontece com a próxima;

c) o ensino de geografia que contempla a criatividade é relacionado com

atividades que utilizam múltiplas linguagens, tais como a música, a pintura, os

quadrinhos, entre outros.

Com relação à primeira discussão, do potencial de atividades criativas para

atrair a atenção dos estudantes, de certa forma é até difícil dizer que se trata de uma

discussão, dada a pouca densidade dos argumentos e ausência de método que lhe dê

lastro teórico. Contudo, a ideia merece uma tratativa, pois é muito disseminada,

principalmente nos 31 trabalhos que não têm uma discussão mais densa. Nesses, há a

indicação de que o professor precisa ser ousado na preparação das suas aulas e

inovar para conseguir atrair a atenção do estudante ou despertar a sua criatividade.

Nesse sentido, ousar e utilizar quadrinhos ou música, por exemplo, torna a

atividade mais criativa, uma vez que essas linguagens, quando apresentadas aos

estudantes, são mais instigadoras e servem como instrumento para potencializar sua

atenção (MUNIZ, 2012, p. 80; SILVA, 2007, p. 42). Silva (2002, p. 19) complementa,

considerando que atividades criativas são necessárias, pois algo de novo pode permitir

que as expectativas sejam superadas e se quebre a monotonia. Por vezes, mesmo um

quadro-negro mais elaborado e ricamente construído pode ser um desses elementos

“criativos” que chamam a atenção (NETO & BARBOSA, 2010, p. 170). Ademais,

estudantes reclamam atividades mais criativas de professores para que se sintam mais

motivados e atraídos pela aula (PINHEIRO et al., 2013, p. 25). Para Silva (2007, p.
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43), o potencial lúdico que atrai é característica de linguagens como audiovisual e pode

ser potencializado por atividades que trabalham a criticidade por meio de humor irônico

e do prazer na apreciação/análise de quadrinhos, charges e cartuns.

Consideramos que é importante que o professor se dedique e inove, mas é difícil

afirmar, com base nas bibliografias verificadas, que a atividade docente feita de forma

criativa tornará o estudante também mais criativo.

Alguns dos autores que consideram que atividades didáticas preparadas com

criatividade chamam a atenção dos estudantes, sinalizam também que a criatividade

dos estudantes é estimulada por recursos e linguagens utilizados especificamente nas

situações disparadoras das atividades didáticas. Muitos ressaltam a importância da

elaboração de situações que disparam o que chamam de criatividade do estudante. A

música pode incentivar a criatividade e a problematização nos educandos, de acordo

com Muniz (2012, p. 21), embora haja a necessidade de ter objetivos bem traçados e

um professor capaz de fazer essa ponte entre música e geografia. Materiais reciclados

usados no teatro em uma aula de geografia podem servir também para motivar a

imaginação e a criatividade (ARAÚJO JÚNIOR et al., 2012, p. 85).

Ainda assim, cabe a crítica de que este foco nas situações disparadoras não

garante que o estudante seja mais criativo. Usar o termo criação no sentido de

imaginar é algo muito comum nos trabalhos verificados, principalmente nos que

abordam a criatividade de forma pontual. Vigotski (2004), Resnick (2007) e diferentes

teóricos da educação tratam da imaginação como um dos elementos do processo

criativo, separando o imaginar como etapa específica desse processo, sem

considerá-lo como o próprio processo de criação de conhecimento.

A importância da criatividade na contraposição ao tradicionalismo

Na revisão da literatura, encontramos um conjunto de textos que buscam definir

a criatividade no ensino de geografia localizando-a, principalmente, em contraposição

às abordagens denominadas tradicionais. Predominantemente identificados no campo
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da geografia crítica, esses textos definem o que são práticas tradicionais ou o que não

são práticas tradicionais, salientam a necessidade de contextualização por meio da

relação dos conteúdos com a realidade dos estudantes e da análise de situações reais.

Por esse viés, o objetivo de contemplar a criatividade no ensino de geografia seria o

desenvolvimento da cidadania e/ou a construção da utopia. Isso se daria por meio da

oportunidade de criar e propor novas formas de organizações geográficas através de

um método que privilegie a dialogicidade e o aprender a aprender.

Bonfim referencia diferentes autores do ensino de geografia, apontando que eles

identificam o método tradicional pela “utilização excessiva do livro didático, pela

aplicação dos conteúdos teóricos em detrimento dos conteúdos metodológicos e

pela utilização descontextualizada e estereotipada das cartas geográficas”, como um

impeditivo para a compreensão autônoma e criativa, o que possibilitaria “refletir,

pensar,  experimentar e agir como ator sociogeográfico” (BONFIM, 2006, p. 123).

Então, se tomarmos o ensino contextualizado como condição para que o

estudante se desenvolva de forma autônoma e criativa, é importante entendermos

melhor o que significa contextualizar. Alguns autores buscam a contextualização em

conceitos que se aproximam da teoria da atividade ao considerarem que a adequação

ao sentido, cultura e condições de vida do estudante é fundamental para o

desenvolvimento da criatividade, conforme Bonfim (2006, p. 115). Tomando-se

também o referencial histórico-cultural, a contextualização parte da significação que

mora entre os conceitos cotidianos e científicos. Concepções, ideias, conceitos e

imagens cotidianas trazidas pelos estudantes ganham elementos científicos do que se

entende por lugar, paisagem, natureza, região e território, sendo que é importante a

instrumentalização para atividades criativas e significativas para que essa ponte entre

conceitos cotidianos e científicos seja trilhada (SILVA, 2002, p. 68 apud CAVALCANTI,

1998, p. 68).

Callai (2001, p. 134) e Curto (2012, p. 13), consideram que a criatividade e a

autonomia estão relacionadas com a capacidade de trabalhar significação junto da

experiência do estudante. Corrobora Tomita (2009, p. 115), para quem os estudantes já
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trazem conceitos da sua mente e eles são elementos de significação. Nesse sentido,

de forma alinhada com a concepção histórico-cultural vigotskiana, a criatividade do

estudante parece se dar quando são criadas oportunidades para que ele crie seus

próprios complexos conceituais, o que ocorreria por uma combinação de complexos

conceituais cotidianos e científico-geográficos. Aqui se apresenta uma questão: é muito

difícil negar que haja um processo de criação de conceitos próprios através de

atividades que relacionam cotidiano e ciência; é difícil ainda afirmar que a criação de

conceitos próprios não seja um elemento importante da criatividade, mas também

parece que a combinação de conceitos cotidianos com científicos pode se dar de

diferentes formas, e o desenvolvimento da criatividade dependerá de muitas opções

metodológicas.

Então, muitos autores especificam ainda mais essa contextualização,

defendendo que o ensino de geografia pode desenvolver criatividade e crítica por meio

da análise de situações reais, em que pode ser feito o exercício da compreensão de

diferentes pontos de vista, a proposta para a solução de problemas, a possibilidade de

refletir sobre o próprio processo de aprendizagem e a ponte entre teoria e prática que

se dá por um ensino de geografia criativo. Essa posição é defendida por Santos &

Chiapetti (2011, p. 168), Sawczuk & Moura (2012, p. 10), Paula et al. (2017, p. 144),

Deffune (2010, p. 157), Morgado (2013, p. 26) e Cachinho (2000, p. 68).

A solução de problemas pautada na análise de situações reais possibilita uma

abordagem problematizadora na qual a capacidade de análise leva ao pensar e criar

práticas sociais (PAULA et al., 2017, p. 143). Assim, ações como o estudo de meio

precisam ser realizadas “enquanto prospectiva da utopia”, o criar seria prospectar o

utópico (OLIVEIRA, 2006, p. 38). O estudo de meio ganha força se bem

instrumentalizado do ponto de vista teórico, para que sirva de subsídio como prática

criativa às intervenções sociais. Silva fala em “atividades criativas que sejam,

sobretudo, significativas, intencionais e viabilizadoras de intervenções sociais” (SILVA,

2002, p. 68), o que serviria também para que fosse feita a ponte entre teoria e prática,

com um viés de compreender complexidades e contradições. Aqui pontuamos uma
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perspectiva alinhada com a geografia crítica, na qual a importância da criatividade no

ensino de geografia significa a possibilidade de exercitar a criação de novas práticas

sociais com base em situações reais, experimentando o desenho da utopia.

Porém, esse foco em situações reais não está apenas alinhado com as

concepções da geografia crítica, mas também com abordagens fenomenológicas ou

talvez sistêmicas nas quais é necessária a compreensão do homem como parte do

meio do qual ele também é criador (ANDRADE & FURLAN, 2011, p. 2). Paula et al.

(2017, p. 143, apud Rojo, 2009) lembra a importância do criar com base em situações

reais para que sejam desenvolvidas as competências básicas necessárias à

consciência cidadã. A importância de desenvolver a cidadania tange diferentes

abordagens no ensino de geografia, mas, normalmente, contrapondo-se ao

tradicionalismo. A importância do desenvolvimento da cidadania ganha força não

apenas como discurso, mas como método.

Neste contexto, muitos autores relacionam a cidadania com a autonomia no

aprender e com a postura do professor na sala de aula junto com os estudantes.

Kaercher (2004, p. 298) questiona qual é a cidadania que desenvolvemos,

considerando que o formato das aulas é por si só um exemplo de cidadania. Qual seria

o exemplo que estou dando se não dou voz para o estudante, se entrego conceitos

prontos e não trabalho em uma perspectiva indagadora, criativa, crítica e plural? Não

conseguiremos trabalhar cidadania de uma forma mais ampla se apenas trabalharmos

como verdade as definições prontas dos livros, muitas vezes simplistas (KAERCHER,

2004, p. 43, apud BACHELARD, 1996, p.71).

Um aparte aqui é que uma postura cidadã do professor seria antes de tudo

documentar bem suas práticas, uma vez que práticas criativas muitas vezes se perdem

por falta de registro (KAERCHER, 2004, p. 44) e assim não levamos à evolução do

ensino de geografia e, por consequência, da formação cidadã. Então, a cidadania é

fruto da forma como aprendemos, articulando-se com a ideia de autonomia e

criatividade no aprender. Alguns autores relacionam a criatividade com o aprender essa
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autonomia no aprender, o aprender a aprender (BONFIM, 2006, p. 108; TOMITA, 2009,

p. 165).

Se, por um lado, a contraposição ao tradicionalismo por meio de uma

abordagem criativa objetiva a ideia de cidadania e utopia, por outro lado há críticas

sobre como se realizam na prática tais abordagens que se propõem criativas.

Embora a geografia crítica tenha sido responsável por uma efervescência de

novas linguagens e situações de aprendizagem que privilegiam a criatividade, ela

acabou se tornando muitas vezes apenas um discurso que se manifesta em uma

prática tradicional (KAERCHER, 2004, p. 347). Muitas vezes, professores que se

identificam com a vertente crítica têm um método muito expositivo, o que é considerado

traço de tradicionalismo (KAERCHER, 2004, p. 261). Causas relacionadas com a

precariedade da formação e de condições de trabalho justificam ou são colocadas

como justificativa para uma infelicidade no trabalho e, consequentemente, precariedade

didática, com traços tradicionalistas (KAERCHER, 2004, p. 216).

As críticas partem muitas vezes de estudantes que acabam tendo postura

conservadora, na medida em que, habituados com práticas tradicionais, muitas vezes

rejeitam práticas que “privilegiam a reflexão, criatividade e transposição do abstrato

ao real” (DEFFUNE, 2010, p. 158), embora Tomita (2009, p. 44) lembre que “os

próprios estudantes não aguentam ser apenas passivos no conhecimento”.

Outro tipo de análise vem de autores que abordam a criatividade em uma

perspectiva de geografia crítica, com a ressalva de que veem a criatividade na

educação como um discurso que se difunde por meio de uma influência pós-moderna e

neoliberal, na qual há um subjetivismo exacerbado e em que a pedagogia que privilegia

a criatividade iria na contramão do desenvolvimento da crítica. Barbosa (2010, p. 37) é

um dos que têm esse ponto de vista e, de fato, não é raro ver trabalhos de ensino de

geografia nos quais o que se propõe como “desenvolvimento do pensamento crítico” (e

criativo) não contempla questões relacionadas com as contradições sociais. Contudo,

considerando a discussão que estabelece a importância da criatividade no campo da

geografia crítica, há maior densidade de argumentos e práticas que fundamentam a
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importância da criatividade em um método que considere as contradições sociais do

que o inverso.

Múltiplas linguagens: meios para a criatividade na geografia

O movimento da geografia crítica foi importante para estabelecer o trabalho com

linguagens variadas no ensino dessa disciplina. Por outro lado, é possível verificar na

prática de professores que as linguagens já consideradas tradicionais na geografia

parecem ter sido deixadas de lado, “como o mapa, o quadro, o hábito de escrever no

caderno, a observação e a descrição de paisagens”, ao invés de explorar o viés criativo

desses recursos(KAERCHER, 2004, p. 115). Talvez isso ocorra porque a utilização sem

criatividade de linguagens tradicionais da geografia, como a leitura e a escrita, pode

levar à preferência por outras linguagens, como o desenho (MYANAKI. 2003, p. 123).

A discussão da criatividade na geografia mora tanto em uma apropriação das

linguagens ditas tradicionais de forma criativa, quanto em outras linguagens não

tradicionais, o que propicia maior diversidade de produtos, sendo a criatividade

sinônimo de diversidade de produtos e temas (KAERCHER. 2004, p. 41). Trabalhar

com diferentes linguagens é uma forma de repertoriar, o que é importante para ampliar

o olhar crítico (SOARES, 2013, p. 66). A realização desses produtos potencializa a

criatividade se neles são contempladas múltiplas linguagens, como a verbal, corporal,

plástica, musical, gráfica e até mesmo a animação por stop-motion, entre outras.

Contudo, não basta saber ler uma determinada linguagem para se apropriar de todo

seu potencial cognitivo-criativo; é importante saber também escrever, falar e ouvir. É aí

que se manifesta o potencial pedagógico do trabalho com diferentes linguagens

(PAULA et al., 2017, p. 143). Escrever, falar e ouvir fazem parte do processo criativo.

Myanaki (2005, p. 10) é precisa ao apontar onde mora o estímulo do desenho

de observação, que pode ser entendido como uma linguagem gráfica, cuja síntese traz

características próprias, diferentes das linguagens verbais. Esse estímulo mora na

própria criação de um desenho com elementos autorais. A autora indica a importância
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de três momentos sem ordem definida no trabalho artístico, nos quais ela procura

embasar a sua prática de desenho de observação em geografia, que seriam produzir,

apreciar e contextualizar (MYANAKI, 2005, 36)

As artes, aqui entendidas no campo de múltiplas linguagens, possibilitam grande

riqueza e profundidade no processo criativo do ensino de geografia, como uma peça

teatral com alto grau de autoria, como nos trabalhos desenvolvidos com teatro no

ensino de geografia de Soares (2013) e Ludovino (2012). Embora a criatividade dos

estudantes dependa principalmente de um produto criado e dos elementos de

criatividade experimentados nessa criação, nem sempre o termo criatividade é usado

com esse viés, inclusive nos trabalhos que abordam artes no contexto do ensino de

geografia.

A potência do criar no desenvolvimento do conhecimento por meio das artes é

exemplificada por Callai (2005, p. 244), ao tratar do desenho de observação sobre

situações reais, no qual soluções podem ser encontradas por meio dos traços, uma

experiência que “permitirá a construção do seu conhecimento para além da realidade

que está sendo representada”. Ao criar um desenho, linhas surgem, imagens surgem e

não apenas se objetificam. Com elas conceitos são criados, por vezes até de forma

inesperada. O conhecer pelas mãos ou pelo criar é mais um elemento do processo

criativo e reafirma a importância das múltiplas linguagens para o desenvolvimento da

criatividade na geografia.

Pontos relevantes do levantamento bibliográfico sobre a aprendizagem criativa

Embora haja uma grande heterogeneidade entre as concepções de criatividade

dos diferentes autores que abordam essa questão, e mesmo que uma parte deles trate

a criatividade com pouca profundidade, muito do que foi apontado dialoga com o

restante da literatura e ainda traz outros elementos importantes que servirão para as

partes subsequentes deste trabalho, especialmente para a elaboração das categorias

de análise.
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O apontamento sobre a importância de trabalhar com situações disparadoras

para atrair a atenção dos estudantes guarda relação com a bibliografia aqui abordada.

Nos desenhos da atividade orientadora de estudo, tais quais os de Moura et al. (2010),

a situação disparadora tem o papel de colocar o estudante em atividade, sendo

elemento importante da ideia de motivação, enquanto na aprendizagem criativa essa

atividade se relaciona com o imaginar, o que servirá para desencadear o processo

criativo.

Também nos interessa especialmente o que foi apontado sobre a necessidade

de atividades contextualizadas, que trabalhem a solução de problemas pautados na

análise de situações reais, por meio de uma abordagem problematizadora, com

orientação ao pensar e criar práticas sociais e intervenções sociais, considerando a

relação dos conteúdos com a realidade dos estudantes, especialmente aspectos

ligados ao sentido que essa atividade tem para eles, a relação com sua cultura e

condições de vida, o que é semelhante com com o que se vê em   Atividade Orientadora

de Ensino, de Moura et. al. (2010). Daí devem emergir conceitos como lugar,

paisagem, natureza, região e território, mas exercitando também a compreensão de

diferentes pontos de vista sobre uma dada situação, por meio de uma perspectiva

indagadora, problematizadora e que possibilite o aprender a aprender piagetiano e a

ideia de recursividade de Papert (1980).

Por fim, pretendemos trabalhar com a valorização de múltiplas linguagens,

tradicionalmente utilizadas na geografia ou não, explorando a síntese própria de

conhecimento que elas propiciam, utilizando-as não apenas para a imaginação, mas

também para a criação, o que se relaciona com os princípios do construcionismo de

Papert (1980).

2.3 - Categorias de análise

Nas seções anteriores, buscamos embasar nosso trabalho no que se refere aos

fundamentos pedagógicos da aprendizagem criativa, a concepção de geografia que

norteia esta dissertação e também sobre o levantamento bibliográfico sobre como os
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teóricos do ensino de geografia consideram a aprendizagem criativa, ou elementos

dela, nos seus trabalhos. Considerando que, nos textos analisados, não há uma

discussão ampla e consolidada sobre o que é a aprendizagem criativa na geografia,

tornou-se objetivo deste trabalho reunir diferentes fontes que possam trazer balizas

para a compreensão sobre o que é aprender geografia de maneira criativa. Como fruto

desse esforço e também das concepções geográfica e pedagógica já expostas, aqui

procuramos consolidar uma proposta de categorias de análise que servirão para a

avaliação de uma atividade inspirada na aprendizagem criativa no ensino de geografia

e também para o seu redesenho.

É importante salientar que a proposta aqui colocada tem limitações em função

da forma experimental, o que implica a necessidade de aperfeiçoamento para além

desta dissertação de mestrado.

Categorias de aprendizagem criativa

As perguntas a respeito de uma atividade pedagógica devem nos ajudar a

refletir sobre os aspectos dessa atividade. Aqui procuramos formular categorias de

análise que têm foco em elementos do construcionismo e da aprendizagem criativa,

especialmente os micromundos, os quatro Ps e a espiral da aprendizagem criativa.

Elementos da teoria da atividade e histórico-cultural também compõem as categorias,

especialmente aqueles que ajudam a análise, contextualização e a utilização de uma

abordagem problematizadora. A reflexão sobre todos esses aspectos nos direcionaram

à formulação de 22 perguntas como categorias de análise, conforme segue:

1. Há alguma situação disparadora lúdica que ponha os estudantes a imaginar e

que serve de introdução à atividade? Na situação disparadora, diferentes

linguagens como as audiovisuais ou outras expressões artísticas são utilizadas

para potencializar o engajamento dos estudantes?
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2. Busca-se a solução de problemas por meio de uma perspectiva

problematizadora sobre situações reais?

3. Os interesses e incômodos do estudante são colocados no centro do processo

de aprendizagem?

4. A atividade é tangível para os estudantes?

5. É buscada a adequação da atividade ao sentido, cultura e condições de vida do

estudante?

6. Os estudantes criam algum objeto?

7. O processo criativo contempla diversidade de materiais e diversidade de temas?

8. É possível identificar uma abordagem exploratória, na qual, por meio da autoria,

livre experimentação dos materiais e diversidade temática, os estudantes

possam chegar às próprias respostas? Há diversidade de produtos finais e suas

características?

9. Os estudantes aprendem e criam novas sínteses por meio do uso de diferentes

linguagens, com características próprias diferentes do aprendizado por meio de

linguagens verbais?

10.A voz é dada ao estudante sob perspectiva indagadora, de forma que auxilie que

ele chegue às suas próprias hipóteses?

11. Os estudantes entraram em estado imersivo durante a construção, tiveram

grande concentração e não queriam parar de construir?

12.A utilização de objetos e linguagens não é prescritiva?

13.A atividade permite o aprofundamento do estudante em temáticas específicas do

seu interesse, de acordo com o seu caminho de exploração?

14. Incômodos de ordem social, ambiental e de propósitos “maiores” são

motivadores da atividade?

15.Busca-se uma abordagem crítica no que concerne à identificação de

contradições e desigualdades?

41



16.Há a busca pela pluralidade e o exercício de se colocar no papel de outros

atores sociais, tentando compreender seus pontos de vista sobre uma

determinada situação?

17.A construção do conhecimento em pares e as devolutivas ocorrem?

18.Os estudantes se relacionam com uma cena que desenvolve algo semelhante e

em que podem trocar conhecimento?

19.Os estudantes têm a oportunidade de acesso ao repertório (ou discussão atual

sobre o tema estudado) suficiente para que possam trilhar e qualificar sua

criação?

20.O estudante tem a possibilidade de refletir sobre o seu processo de

aprendizagem?

Categorias de análise de pensamento geográfico

Para compreender aspectos geográficos de uma atividade de aprendizagem criativa,

reconhecemos a geografia como uma forma de pensar. As categorias que emergem

dessa concepção são aquelas que nos ajudam a entender como a atividade trabalha a

busca pelo onde, o quê e o porquê das localizações. Assim, procuraremos verificar se

há a leitura de instrumentos em linguagens diversas enquanto quadros geográficos que

possibilitem o exercício de aspectos relacionais do pensamento geográfico, tais como

as correlações das localizações com fenômenos naturais, fenômenos humanos e fatos,

utilizando-se a multiescalaridade e buscando-se intencionalidades, em uma abordagem

que possibilite a proposição de intervenções sobre situações reais relacionadas com a

geografia do estudante.

1. O estudante busca a localização de algo ou busca a orientação de algo ou

alguém?

2. Situações geográficas reais são utilizadas na atividade?
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3. Utiliza-se o mapa enquanto um quadro geográfico, considerando as potenciais

relações que podem surgir dos princípios de localização, extensão e morfologia?

4. Instrumentos como desenhos, croquis, cartogramas, blocos-diagramas, fotos,

esquemas, pinturas, descrições etc. são utilizados como quadros geográficos?

5. São buscadas as causas e formas das localizações, seja ela ordenada pelos

elementos naturais ou pelos humanos?

6. Diferentes correlações entre fenômenos e fatos são trabalhadas?

7. É possível entender qual é o sistema de informação geográfica circunscrito na

atividade, bem como quais são as relações nele trabalhadas?

8. Busca-se o cruzamento de complexos de conceitos, tais como o quadro natural,

a topografia, o ambiente, o clima, com a ocupação humana, política, linhas de

circulação e comunicações, entre outros?

9. A compreensão da geografia é transposta para a compreensão de geografias

distantes e outras escalas?

10.Há um método interescalar como exercício importante para planejar ações sobre

o espaço, buscando a relação de múltiplos conjuntos espaciais e níveis de

análise que implicam uma ação espacial?

11. A escolha dos níveis de análise e, por consequência, a escala, depende, dentre

outros fatores, do tipo de problema que se pretende abordar?

12.Busca-se entender movimentos verticais que cunham no espaço objetos,

trazendo consigo intencionalidades e racionalidades?

13.Há a compreensão de uma horizontalidade, como dimensão mais regional, que

carrega componentes humanas que confrontam ou estão conformes com a

racionalidade vertical global?

14.Busca-se uma relação da atividade com a geografia do estudante?

15.Há a tentativa de ponte entre conceitos cotidianos e científicos-geográficos, tais

como lugar, paisagem, natureza, região e território?

16.É possível ver o papel do estudante de geografia como o de quem imagina, cria

e reflete, exercitando o pensamento geográfico?
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17.A geografia é tratada como um saber estratégico, sendo o planejamento

exercitado?
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Capítulo 3 – Adoção na prática

O projeto de adoção na prática ocorreu no ano de 2017 junto com três turmas de

aproximadamente trinta estudantes cada, do oitavo ano do ensino fundamental de uma

escola particular de alta renda da cidade de São Paulo. Trata-se de uma proposta

curricular focada em conteúdos relacionados com a geografia urbana que foi adotada

ao longo de doze aulas de uma hora e quinze minutos cada, totalizando quatorze horas

de atividade. Embora já tivéssemos contato com fundamentos da aprendizagem

criativa, muito do que foi proposto teve grande grau de experimentalismo, uma vez que

a proposta fundava-se em estratégias didáticas do professor, que pretendia explorar as

potencialidades da aprendizagem criativa na sala de aula e ainda tinha que lidar com

balizas curriculares estabelecidas pela escola, as quais não dialogavam

necessariamente com princípios da aprendizagem criativa, como por exemplo um foco

no cumprimento de conteúdos. Por isso, não devemos encarar a proposta que é

descrita a seguir como uma atividade de aprendizagem criativa em geografia, mas

como uma atividade que buscou se inspirar na aprendizagem criativa. Após a descrição

da sequência de atividades (seção 3.2), faremos uma análise desta sequência

considerando seus aspectos de desenvolvimento do pensamento geográfico e de

aprendizagem criativa, na seção  3.3.

Essa sequência de atividades teve por objetivo que os estudantes fossem

introduzidos à formação da geografia urbana de São Paulo e pudessem relacionar, no

processo de constituição da metrópole, as causas dos problemas ambientais e de

ausência de infraestrutura urbana. Também pretendemos que os estudantes

exercitassem o desenho de planos urbanos e ainda objetificassem suas concepções de

cidade em maquetes. Utilizamos como referencial teórico para os conceitos de

geografia urbana abordados na sala de aula a ideia de crise urbana (MARICATO, 2015,

p. 11; ROLNIK, 2001, p. 59) e meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2006, p.

52). Daí, como parte da base conceitual dessa sequência de atividades, emergiram a
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ideia de cidade do automóvel, de metropolização, de problemas ambientais e de

infraestrutura.

O trabalho teve início com uma primeira atividade de introdução à geografia

urbana, focado em aulas expositivas, com três aulas, totalizando 3 horas e 45 minutos,

quando tratamos da constituição da metrópole de São Paulo, de seus problemas

ambientais e de infraestrutura urbana. Seguimos para a atividade mão na massa,

formada pela etapa de construção do relevo, que durou uma aula de 1 hora e 15

minutos; sucedida pela atividade de planejamento da cidade, que durou três aulas,

divididas em 3 horas e 45 minutos; chegamos, então, à atividade de construção da

maquete da cidade, cuja duração foi de três aulas, ao longo de 3 horas e 45 minutos, e

finalizamos com a atividade de compartilhamento e avaliação, que durou duas aulas,

divididas em 2 horas e 30 minutos. A avaliação não se deu apenas na última atividade,

mas ocorreu também através das reflexões escritas pelos estudantes nos cadernos, ao

final das aulas expositivas; avaliamos os planos, a apresentação da maquete e, por fim,

fizemos um questionário com foco nos conteúdos geográficos estudados, o que

também serviu de reflexão final.

Os materiais serão descritos com detalhes na sequência do texto. Utilizamos

desde materiais para aulas expositivas, como caderno, lápis, borracha, computador e

projetor, somando-se a lápis de cor e canetas hidrocor, empregados na criação de

planos urbanos, até materiais para fazer maquete, como sucatas, papel craft, cola

quente, massinha, tinta guache, entre outros.

3.1 - Descrição das atividades

A seguir são apresentados detalhes de como as atividades ocorreram, tais como

um resumo do que foi feito, os objetivos das atividades, materiais utilizados, duração,

relato da atividade e considerações que foram feitas após a aula.
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3.1.1 - Introdução à geografia urbana

Durante três aulas, em formato preponderantemente expositivo, trabalhamos

conteúdos que buscavam trabalhar o porquê de a cidade de São Paulo ter crescido e

se transformado enquanto metrópole, bem como os problemas ambientais e urbanos

que derivaram desse processo de crescimento.

Objetivos

Nesta atividade, objetivamos que os estudantes pudessem ter contato com uma

base de reflexão conceitual geográfica sobre a cidade de São Paulo e seu crescimento,

o que abarca a compreensão das causas dos problemas ambientais e da ausência de

infraestrutura urbana.

Materiais

Utilizamos nesta atividade os cadernos dos estudantes, lápis e borrachas ou

canetas, um computador e projetor.

Outros pontos Importantes

Diferente das demais atividades, esta não traz características construcionistas:

não houve a construção de nenhum objeto. Ela foi fundada principalmente na

exposição de conteúdos, na reflexão sobre mapas, figuras e gráficos e de atividades de

reflexão ao final das aulas.

Duração da atividade

Esta atividade durou três aulas de 1 hora 15 minutos cada, sendo a primeira

focada no constituição da metrópole, a segunda em problemas ambientais e a terceira

em problemas de infraestrutura.
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Descrição

Por meio de dinâmica expositiva, começamos a primeira aula buscando os

fatores econômicos e geográficos que levaram à origem e ao crescimento da cidade de

São Paulo, considerando que a vila que deu origem a ela viveu estagnada por cerca de

três séculos, sobrevivendo apenas por ter uma localização privilegiada como

entreposto comercial entre litoral e interior (SANTOS, 2005, p. 19). Aqui apresentamos

uma série de figuras que representavam o sítio urbano da cidade de São Paulo. Na sua

segunda fase de constituição da metrópole, falamos da importância que a cidade passa

a ter com a cultura do café, que passou a ser cultivado no interior paulista, quando a

cidade começou a crescer. Nesse momento, foi construída a São Paulo Railway,

estrada de ferro que ligava Jundiaí, no interior de São Paulo, de onde saía o café, ao

Porto de Santos, de onde o produto partia para o exterior. A ferrovia passava no meio

da pequena cidade de São Paulo, onde os trens paravam para contabilizar o produto

que desceria para o litoral e aonde chegavam de outros países mercadorias e pessoas

atraídas pela atividade cafeeira. Foi a partir desse momento que as primeiras fábricas e

bairros operários próximos às linhas dos trens começaram a se instalar na cidade

(AZEVEDO, 1958, p. 102). Por causa das condições precárias de trabalho nas lavouras

de café, muitos dos que se empregavam nas fazendas acabavam desistindo e

voltavam para a cidade de São Paulo, ou nem sequer iam para o interior, procurando

oportunidades na cidade mesmo. Assim, fomentada pela atividade cafeeira, a cidade

cresceu a partir do final do século XIX e, mais intensamente, em meio a um primeiro

surto industrial, no primeiro quarto do século XX. O movimento econômico passou a

atrair nacionalmente migrantes de forma mais intensa nessa época, sendo que muitos

vinham de regiões onde as condições de vida estavam piores, como o Nordeste

brasileiro. É nesse momento que se constitui a região concentrada tal qual propõe

SANTOS ( 2006, p. 42).

Na aula, apresentamos a evolução da mancha urbana (imagem a seguir) para que

os estudantes refletissem sobre o processo de crescimento da metrópole.
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Figura 3 – Evolução da mancha urbana da Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: MEYER et al. (2004).

Investimentos do governo na indústria automobilística em São Paulo acentuaram

sua importância econômica, o que atraiu mais migrantes, e a cidade continuou a

crescer rapidamente, a ponto de levar à conurbação com municípios vizinhos,

formando uma metrópole. Por influência da indústria automobilística, os ônibus e,

principalmente, os automóveis passaram a ser incentivados pelo governo, o que fez

diminuir o investimento feito em transporte sobre trilhos, como o bonde e o trem,

seguindo uma tendência que ocorria em muitas grandes cidades do planeta,

principalmente nos Estados Unidos. Assim, o automóvel passou a ser o principal meio

de transporte em São Paulo, a cidade passou a ser construída para atendê-lo. Por isso

tivemos a constituição de um espaço desenhado para as necessidades da indústria,

que foi a principal atividade econômica da metrópole até os anos 1980 e 1990,

enquanto a população que residia em São Paulo não teve suas necessidades básicas

providas pela metrópole, como sonhavam os que aqui chegaram, principalmente os

migrantes que se movimentaram em massa a partir dos anos 1930. Para discutir o
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crescimento da metrópole de São Paulo, apresentamos o seguinte quadro para que os

estudantes analisassem:

Tabela 1 - População nos anos de levantamento censitário no Município e Região

Metropolitana de São Paulo, Estado de São Paulo e Brasil de 1872 a 2010

Fonte: Censos demográficos do IBGE. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: fev 2017.

No planejamento urbano, não foram contempladas soluções sanitárias, de

transporte e de habitação, condições básicas cujas soluções paliativas não atendiam

às necessidades dos que dela dependiam, mas, sim, à oportunidade de negócio dos

que prestavam os serviços relacionados a essas necessidades.

Fruto da abertura econômica e de outras políticas econômicas dos anos 1990

(ideia pela qual tivemos que superficialmente abordar), a descentralização industrial

piorou as condições de vida dos habitantes da metrópole, uma vez que um dos seus

reflexos foi o desemprego estrutural, enquanto os problemas infraestruturais

permanecem. Em São Paulo, a atividade principal passou a ser os serviços, entre os
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quais os ultraqualificados do quaternário, como ensino superior de referência, medicina

especializada, tecnologia da informação, entre outros. A metrópole passou a polarizar

fluxos municipais, metropolitanos, estaduais e nacionais por esses serviços. Ademais,

por dispor deles, São Paulo é um centro de gestão de atividades econômicas que se

situam no Brasil e na América Latina, concentrando grande quantidade de escritórios

de empresas que gerenciam a produção, sendo por isso considerada uma metrópole

global, polarizando também outros diversos fluxos nacionais e internacionais. Para falar

sobre o que é o setor quaternário, foi preciso recuperar a ideia de setor econômico

(primário, secundário, terciário e quaternário). Essas são algumas características da

região concentrada, que vem se estabelecendo sobre um meio

técnico-científico-informacional desde os anos 70 do século passado. Esse conceito,

serviu de base conceitual e como pano de fundo para as aulas, mas, devido à sua

complexidade, não foi apresentado como conceito propriamente. Na sala de aula,

apresentei o seguinte quadro para que os estudantes analisassem o perfil de emprego

da cidade de São Paulo:

Tabela 2 – Subsetores de atividade econômica na região metropolitana de São Paulo

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, dados de 2003. Disponível em:

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/dados_estati

sticos/info_cidade/index.php/>. Acesso em: fev. 2017.
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Por fim, pontuamos que o espaço da metrópole continua a ser constituído de

forma a atender às demandas dos setores das atividades econômicas, no caso, o setor

terciário e quaternário, e também dos prestadores de serviços essenciais que suprem

as necessidades básicas da população.

A partir da segunda e na terceira aula, começamos a abordar os problemas

originários da constituição da metrópole. Iniciamos essa parte expondo que, por conta

da grande atração de pessoas e do alto preço da terra em zonas centrais, formou-se

um cinturão periférico de pessoas com baixa renda, enquanto os que dispõem de renda

maior vivem próximos da sua fonte de renda, o emprego, e de serviços concentrados

no centro. Em aula, projetamos as figuras a seguir para que os estudantes

interpretassem e gerassem hipóteses sobre suas implicações.

Figura 4 – Setores censitários classificados segundo o grupo de renda predominante

do chefe de domicílio da cidade de São Paulo em 2010

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e IBGE, Censo Demográfico (2010).

Disponível em:

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/dados_estati

sticos/info_cidade/index.php/>. Acesso em: fev. 2017.
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Figura 5 – Valor do metro quadrado em 2021 de imóveis considerados velhos

Fonte: Revista Exame. Disponível em: <http://exame.com>. Acesso em: fev. 2017.

Figura 6 – Empregos formais segundo setores de atividade econômica na cidade de

São Paulo em 2004

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais - Rais. Disponível em:

<http://perso.club-internet.fr/philgeo>. Acesso em: fev. 2017.
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Explicamos que a distância entre moradia e renda implica movimentos pendulares e

acentua os problemas de tráfego, de mobilidade urbana, oriundos da opção pelo

transporte automotor individual e da falta de investimento em transporte coletivo,

resultando em grandes tempos gastos no trânsito. Abordamos também o problema

habitacional, considerando que em São Paulo a habitação é precária por sua situação

espacial, longínqua em relação ao centro, mas também pelas características do

domicílio e da infraestrutura do entorno.

Tabela 3 – Domicílios e população estimados em assentamentos precários em 2010

Domicílios População

Assentamentos precários 468.023 1.675.221

Total do município 3.561.505 11.163.905

% assentamentos precários 13,14% 15,01%
Fonte: elaboração do CEM, a partir dos dados do Censo 2010. Disponível em:

<https://centrodametropole.fflch.usp.br/pt-br/downloads-de-dados/assentamentos-precarios>. Acesso

em: fev. 2017.

Abordamos também a problemática do acesso aos recursos hídricos,

considerando que atender tantas pessoas aglomeradas em um único espaço traz

inúmeros problemas ambientais para os habitantes da cidade de São Paulo, sendo a

falta de água frequente não apenas nas periferias. Embora o Rio Tietê , que é o rio

estadual de maior vazão, passe em meio à metrópole de São Paulo, a água é retirada

de regiões distantes. As nascentes da água que chega em São Paulo estão em Minas

Gerais, o que envolve uma complexa e custosa gestão de recursos hídricos.

Apresentamos aos estudantes imagem semelhante a que está a seguir, que ilustra

parte do sistema de abastecimento de águas da metrópole de São Paulo
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Figura 7 – Infográfico do Sistema Cantareira

Fonte: O Estado de S. Paulo. Disponível em: <sao-paulo.estadao.com.br>. Acesso em: 15 dez. 2019.

Consideramos ainda que a ocupação de áreas de risco ambiental, como as

suscetíveis a erosões e inundações, surgiu como problema da rápida e desordenada

expansão da metrópole no último século. São espaços como esses que sobraram para

a população mais pobre ocupar. Ignorando o regime hídrico dos rios e gerando ainda

mais inundações, empresas privadas, geralmente em conluio com o poder público,

também promoveram a ocupação de várzeas de rios da metrópole,

impermeabilizando-as (SEABRA, 1987).
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Figura 8 – Distribuição da áreas de risco (próximas de cursos d'água e/ou com alta

declividade) de acordo com as faixas de renda no município de São Paulo em 2000

Fonte: ALVES, 2007.

Para completar o contexto de falta de condições materiais para a vida,

abordamos a problemática ambiental e do lazer, que ficou também comprometido, uma

vez que a conservação de áreas verdes não foi prioridade na construção do espaço da

metrópole.
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Figura 9 – Imagem do satélite Landsat da mancha urbana da Região Metropolitana de

São Paulo

Fonte: Google Earth. Disponível em: <http://earth.google.com/> Acesso em: 15 dez. 2019.

Reflexões após a adoção da atividade

A seguir são apresentadas rápidas reflexões feitas após essa primeira atividade,

que trouxe questionamentos sobre a concentração conceitual e teórica tão grande em

formato expositivo no início da sequência de atividades. O fato desse bloco inicial ser

baseado unicamente em aulas expositivas, sem experimentação de construção ou

criação em qualquer meio, implicou uma grande explicação de conceitos em um único

momento, o que, dias depois, se relacionou com a dificuldade de os alunos

correlacionarem esses conceitos com as outras atividades. Uma mistura maior entre as

fases poderia melhorar a apropriação dos conceitos pelos alunos. A utilização de

imagens e mapas foi positiva e gerou engajamento, reflexão e discussão. Por outro

lado, seguindo a proposta do colégio, propusemos que os estudantes fizessem
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reflexões livres no seu caderno acerca do conteúdo, estratégia que poderia ser

interessante, mas que não se mostrou efetiva, uma vez que as reflexões observadas

no caderno aparentam uma resolução burocrática da tarefa pelos estudantes. Por fim,

vale ressaltar que a mobilidade urbana e a violência despertaram mais o interesse dos

estudantes e eles conseguiram relacionar essas questões com a sua vivência.

3.1.2 - Elaboração do relevo

Após uma fase focada na conceitualização em atividades que contaram com aulas

expositivas, começamos a explorar a possibilidade de objetificação do conhecimento

dos estudantes por meio da criação de relevos imaginários para uma cidade hipotética,

o que ocorreu durante uma aula de 1 hora e 15 minutos.

Objetivos

Experimentar as possibilidades de criação de relevos em sala de aulas, com

materiais de baixo custo, que podem ser acessíveis à realidade escolar.

Materiais

Utilizamos materiais que podem ser acessíveis na realidade escolar, tais como

papelão, tesouras, potes de plástico, cola quente e papel craft. Foram necessárias

também bases de madeira no tamanho 1,5 cm x 60 cm x 60 cm.

Outros pontos importantes

Nesta etapa, dividimos as três turmas de aproximadamente 30 estudantes em 6

grupos de 5.

Duração da atividade

Esta atividade teve duração total de 1 hora e 30 minutos em uma aula.
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Descrição

Considerando que o tópico principal trabalhado na sequência de atividades era o

desenvolvimento de conhecimento sobre geografia urbana, e que o tempo em sala de

aula era curto e marcado, não houve instrumentalização prévia para a criação de

relevos, com tópicos como unidades do relevo, curvas de nível e hidrografia. Portanto,

tivemos que contar com os conhecimentos prévios de que os estudantes já dispunham.

Os materiais foram disponibilizados em bancadas e procuramos ter maior controle e

cuidado com a oferta de materiais que poderiam oferecer perigo, como a cola quente e

o estilete. Este último só foi utilizado pelo professor, que cortou diferentes papelão em

diferentes formatos para que os estudantes pudessem utilizar ou refinar com a tesoura.

A seguir, as fotos que demonstram o processo de criação do relevo de um dos grupos.

Fotografia 1 - Cola quente e bancadas utilizados em
sala de aula

Fotografia 2 - Papel kraft, papelão e cola utilizados em
sala de aula

Fotografia 3 - Materiais recicláveis utilizados em
sala de aula

Fotografia 4 - Imagem de relevos feitos pelos alunos

59



Reflexões após a adoção da atividade

A ideia de se trabalhar com relevos imaginários gerou engajamento entre as

turmas e mostrou-se algo tangível. Contudo, ficou claro que o trabalho conjunto sobre

conteúdos como relevo, curvas de nível e hidrografia seriam importantes para que

esses itens fossem mais ancorados na realidade e pudessem simular situações reais.

Como o tópico principal a ser trabalhado era geografia urbana, talvez os relevos

poderiam ser entregues prontos para os alunos, o que traria como ganho uma

discussão mais rica sobre alguns conceitos relacionados com o meio natural. Outras

soluções que poderiam ser empregadas para a construção do relevo seriam o recorte

das curvas de nível camada a camada em ambiente virtual, utilizando materiais como

EVA ou MDF, a plotagem das curvas de nível ou ainda a modelagem em papel machê.

Em ambiente virtual, de posse de mapeamento local do terreno ou de imagens de

satélite, podem ser extraídas curvas de nível para recorte ou impressão, reproduzindo

exatamente o modelo original do terreno da comunidade ou algum outro que sirva para

abordar alguma situação específica.

3.1.3 - Elaboração dos planos urbanos

Uma vez que executamos os relevos, a proposta de desenvolvimento de planos

urbanos teve como base os próprios relevos, uma brincadeira de disposição de

edificações de cartolina sobre eles, os conhecimentos prévios trabalhados na atividade

3.2.1 e também as necessidades de aprofundamento que se revelaram enquanto os

estudantes objetificaram seus conhecimentos ao longo do desenvolvimento desta

atividade.
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Objetivos

Como objetivos para esta atividade, esperamos que os estudantes

materializassem seus conhecimentos sobre geografia urbana em planos urbanos e que

estes servissem de base para as fases sucessivas da sequência de atividades.

Materiais

Foram utilizados para o plano o relevo que construíram na aula anterior, as

edificações de cartolina cortadas a laser, cola para colá-las, papel-sulfite, lápis grafite,

borracha, lápis de cor e canetas hidrocor.

Duração da atividade

A atividade durou três aulas, o equivalente a  3 horas e 45 minutos.

Descrição da atividade

Com relevos prontos, criamos edificações que simbolizavam casas, prédios e

indústrias em ambiente virtual, para serem recortados em cortadora a laser e montados

manualmente. Alternativamente, as edificações poderiam ser desenhadas

manualmente ou a partir de xerox do desenho em papel de gramatura grossa. Os

estudantes foram, então, chamados, finalmente, para fazer um plano de ocupação

sobre o relevo que haviam idealizado. Durante uma aula de 1 hora e 30 minutos, os

estudantes foram chamados a distribuir e redistribuir as edificações sobre o relevo,

buscando a melhor ocupação e desenhando em um papel o plano de ocupação.

Embora a reflexão sobre o plano fosse coletiva, foi proposto que os alunos

desenhassem individualmente nos seus cadernos os seus planos, ou seja, em cada

grupo surgiram cerca de cinco planos.

Para fazer o plano e propor a melhor ocupação, foram criados critérios

relacionados com o que foi trabalhado nas aulas de introdução à geografia urbana,

para os quais os estudantes deveriam atentar. A seguir são apresentados esses

critérios:
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1. Essa cidade precisa de um manancial.

2. Essa cidade precisa ter cerca de 200 mil habitantes.

3. Essa cidade precisa ter uma área verticalizada e outra de casas.

4. Essa cidade pretende ter indústrias.

5. Você precisa simbolizar a infraestrutura urbana de transportes.

6. Você precisa evitar problemas ambientais, tais como poluição do ar, inundações,

erosões, deslizamentos.

7. Você precisa evitar a ocorrência de congestionamentos.

8. Os locais mais altos precisam ter vista para os locais mais baixos.

9. Esse plano precisa ter áreas de lazer.

A seguir estão fotos que retratam como foi o desenvolvimento da atividade.

Fotografia 5 - Montagem de edifícios Fotografia 6 - Brincadeira de distribuição de edifícios
sobre o relevo

Fotografia 7 - Croquis elaborados pelos estudantes
após posicionamento dos edifícios

Fotografia 8 - Maquete que foi feita com base no plano
da fotografia 7
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Fotografia 9 - Plano feito com base em relevo Fotografia 10  - Plano feito com base em relevo

A aplicação dessa fase de idealização através de um plano urbano nos trouxe

uma série de considerações. A primeira é que o plano urbano poderia ser antecedido

de instrumentalização de mapa ou croqui, visto que faltou clareza e distinção desses

formatos por parte dos alunos. Outra consideração é o fato de que por mais que os

temas vistos anteriormente na fase introdutória estivessem expressos nos critérios do

projeto, a grande quantidade de temas que vimos em sala de aula, em formato

expositivo, não se materializou no plano, com a exceção de alguns, de forma pontual.

Uma das possíveis soluções para esse problema seria quebrar os temas para serem

experimentados individualmente, em diferentes caminhos de experimentação.

Com base nas considerações que fizemos sobre os planos urbanos que os

estudantes desenvolveram, principalmente a desconexão entre a fase de introdução à

geografia urbana e o plano que os alunos desenvolveram, consideramos que seria

importante a fragmentação do plano em diferentes caminhos de exploração, com

diferentes possibilidades de aprofundamento. Porém, não havia mais tempo para o

desenvolvimento de uma estratégia didática que contemplasse diferentes caminhos,

nem tínhamos tempo suficiente para adotar na prática, junto com os estudantes, muitas

trilhas de aprendizagem. Então resolvemos buscar alguma solução alternativa de

aprofundamento, priorizando o tema de transportes, pois foi este que emergiu como
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sendo algo de interesse dos estudantes. Isso se deu pelo fato de eles viverem no seu

dia a dia o trânsito caótico da cidade.

Como parte do aprofundamento sobre a temática de mobilidade e como forma

de atender às demandas da escola de passar textos para os alunos lerem como lição

de casa durante o semestre, fizemos uma coletânea sobre o tema que se encontra no

anexo I, seguida de discussão em sala de aula sobre mobilidade urbana, com foco nas

características dos transportes públicos e individuais, mas também na multimodalidade.

Propusemos, então, que os alunos desenvolvessem um plano de transportes

que deveria ser individualmente desenhado sobre o plano urbano geral desenvolvido

na aula anterior, cada um no seu caderno. Para isso, os alunos deveriam sobrepor um

papel vegetal sobre o plano urbano, onde seria desenhado o plano de transportes.

Essa sobreposição de camadas é inspirada em um recurso normalmente aplicado no

mapeamento analógico e digital e serviu para garantir a conexão entre a etapa anterior

do plano urbano com o plano de transportes. Para a elaboração do plano de

transportes e a discussão sobre mobilidade urbana contamos com horas de aula.

Assim como no plano urbano, colocamos alguns critérios para a elaboração do

plano de transporte que são os que seguem:

1. Qual é o tipo de transporte e o desenho das vias mais adequados ao relevo?

2. De onde parte e para onde vão as principais vias – ligam quem a onde? Como

se conectam o trabalho e as zonas residenciais?

3. Considerar as soluções de transporte e as críticas que foram apontadas aos

texto das lições de casa (anexo I).

4. No mapa devem constar título, norte e legenda. Embora seja um mapa, não será

necessário fazer a escala e o sistema de projeção.

5. Você precisa adotar soluções de transporte que considere os problemas

ambientais, tais como a poluição do ar, inundações, erosões, deslizamentos...

6. Você precisa evitar a ocorrência de congestionamentos.
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Fotografia 11 - Plano de transportes em papel vegetal
sobre croqui da cidade: padrões de representação
vindos dos estudantes, como linhas do sistema de
transporte desenhadas em diagonais formando
losangos

Fotografia 12 - Croqui da cidade representada na foto
11

Fotografia 13 - Plano de transportes em papel vegetal
sobre croqui da cidade

Fotografia 14 - Plano de transportes em papel vegetal.
Utilização de cores que serviram para representar
hierarquias de linhas de transporte e modais diferentes

Reflexões após a adoção da atividade

Resultados inesperados foram obtidos. Provavelmente, teve influência o fato de

não ter havido tempo suficiente para apresentação com calma da proposta, mais

especificamente, não foi apresentada detalhadamente a conexão entre a leitura do

texto e o plano de transporte que seria desenhado na aula seguinte, mesmo que tenha

havido discussão em sala de aula sobre os textos. Ademais, os critérios para a

elaboração do plano de transporte poderiam ter maior conexão com o texto, bem como

poderiam ter tentado estabelecer maior relação com o plano urbano e os tópicos da

etapa introdutória. Chamaram atenção também, novamente, a falta de integração da

fase que tratou o conteúdo com a atividade de introdução à geografia urbana (seção

3.2). Os diferentes problemas urbanos poderiam ser apresentados como
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situações-problema isoladas, como, por exemplo, no caso do critério que tratava a

questão das erosões em relação ao plano de transportes.

Apesar de os alunos terem tido bom engajamento e compreendido e gostado da

ideia da sobreposição da folha vegetal ao plano urbano, ficou claro que faltou trabalhar

elementos subsidiários para os estudantes pensarem na interligação dos transportes

entre si e com os setores da cidade. Muitos planos de transporte ligavam nada a lugar

nenhum e não estabeleciam os principais pontos de conexão da rede de transporte.

Esses apontamentos podem estar relacionados com alguns padrões de

representação que surgiram. Se faltaram pontos, sobraram linhas que simbolizavam

um sistema de transporte em diagonais formando losangos, com eixos horizontais

cruzando a cidade e transpondo esses losangos. Guardadas todas as insuficiências

apontadas, foi um fator positivo a forma como os estudantes encontraram uma forma

de representação através desse traçado losangular e da utilização de cores, que

representaram hierarquias de linhas de transporte e modais diferentes. Isso pode ser

apropriado como estratégia didática. O formato losangular pode estar ainda relacionado

com a ideia de multicentralidade para evitar movimentos pendulares, que foi trabalhada

previamente na sala de aula.

Ademais, ficou claro novamente que faltou uma tratativa para o trabalho com

curvas de nível, pois as linhas de transporte muitas vezes ignoravam o relevo ou

transpunham as curvas de nível de forma perpendicular, ao invés de recorrer às linhas

gerando caminhos de menor declividade.

3.1.4 - Construção de maquetes

Com base nos planos urbanos elaborados na etapa anterior, chegou a hora de

construir as maquetes das cidades, momento tão aguardado pelos estudantes, que

manifestaram isso diversas vezes, e também pelo próprio professor, que estava curioso

para ver como as ações anteriores resultariam em ideias de cidades materializadas

durante criação em grupos.
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Objetivos

Nessa atividade o objetivo principal era que os estudantes materializassem suas

concepções de cidade em maquetes e também que, ao longo do processo criativo,

pudéssemos refletir sobre tais concepções, o que poderia resultar em correção de

rotas.

Materiais

Para as 3 turmas utilizamos 6 potes de tinta guache de cada cor (azul, verde,

amarelo e cinza), 12 massinhas brancas, 18 pincéis, estopa, algodão, 6 litros de cola

branca, 12 tesouras sem ponta, 2 pacotes de palitos de churrasco, papelão, um rolo de

papel craft de 60 cm x 25 metros, papel-cartão e as edificações e os relevos produzidos

anteriormente.

Duração da atividade

A atividade teve duração total de três aulas, em 3 horas e 45 minutos.

Descrição da atividade

As etapas introdutórias e de planejamento foram finalmente cumpridas e

pudemos seguir para a fase de construção das maquetes. Nesse momento, os grupos

foram chamados a debater qual dos planos dos membros de cada grupo seria o

melhor, tendo como referência os critérios colocados nas etapas anteriores. Coube aos

estudantes também pensar em qual seria a melhor forma de dividir o trabalho para que

conseguissem atender ao prazo de duas aulas (3 horas) para finalizar a construção da

maquete. A eles também coube a documentação do processo de construção com fotos.
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Fotografia 15 - Alunos transformando os planos em maquetes. Desenho do
plano na base da maquete

Fotografia 16 - Alunos
transformando os planos em
maquetes

Fotografia 17 - Maquete pronta: estruturas sofisticadas criadas, como uma
ponte estaiada e um teleférico com bondes que deslizam

Fotografia 18 - Maquete vista de
cima retrata solução dos
estudantes para representar os
diferentes modais de transporte:
usar palitos de sorvete pintados
de diferentes cores
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Reflexões após a adoção da atividade

A receptividade, engajamento e devolutiva por parte dos alunos com relação à

fase de criação das maquetes foi muito boa. Como parte desse bom ambiente que se

formou nesse momento, de forma inesperada, alguns conceitos foram finalmente

discutidos pelos alunos por meio da reflexão enquanto ocorria o processo criativo.

Anteriormente isso não havia ocorrido, talvez pela insuficiência da abordagem

conteudista, talvez pela forma como foram propostos os planos e as atividades como

um todo. Este foi o caso da relação entre o uso do solo e a declividade. Podemos ver

nas maquetes construídas que finalmente áreas de maior declividade permaneceram

vegetadas, enquanto a ocupação privilegiou as áreas planas e o transporte para áreas

mais altas se deu por meio de transporte adequado, embora isso não diminua a

necessidade de um trabalho sobre curvas de nível, uma vez que esses avanços de

compreensão conceitual não tenham ocorrido em todos os grupos, apenas nos de

maior engajamento. O desenho do sistema de transportes como um todo ficou mais

congruente com o plano urbano e os critérios do plano de transporte mais bem

atendidos na objetificação final do plano, na criação da maquete.

Quanto às soluções encontradas pelos alunos, vale salientar a utilização dos

palitos de sorvete com cores diferentes que serviram para representar diferentes

hierarquias das linhas de transportes e diferenciar modais. Essa foi mais uma solução

que serviu para os alunos modelarem, remodelarem, acertarem, errarem, e assim

buscar melhores soluções para o transporte.

Outras soluções sofisticadas do ponto de vista estrutural podem servir para o

trabalho interdisciplinar, como a ponte estaiada e o teleférico da fotografia 17 . Essas

construções se relacionam com a compreensão de máquinas simples, conteúdo

tipicamente trabalhado em aulas de física.

3.1.5 - Compartilhar e refletir

Após todo o processo de criação junto dos estudantes, era importante compartilhar as

reflexões que ficaram muitas vezes circunscritas aos grupos de trabalho. Para isso,
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fizemos uma rodada de apresentações em cada turma. Também buscamos um retorno

ao caderno para verificar o que os estudantes compreenderam conceitualmente.

Objetivos

Naquele momento, objetivamos que os estudantes pudessem compartilhar e

refletir sobre as maquetes que criaram junto com os seus colegas, bem como

expressar verbal e textualmente os seus aprendizados. Também objetivamos coletar

mais elementos para avaliar o aprendizado dos estudantes.

Materiais

Para essa fase, além das fotos obtidas por celular ao longo da etapa de criação,

foram necessárias uma superfície branca para projeção, no caso uma lousa branca,

que poderia ser substituída por uma folha do tipo flip chart, para que pudéssemos

desenhar sobre a projeção da foto; um computador e um projetor.

Duração da atividade

A atividade durou duas aulas de 1 hora 15 minutos cada, sendo a primeira

focada na apresentação das maquetes e a segunda em um comentário textual da

atividade.

Descrição

Na primeira aula, cada grupo foi chamado a expor o seu trabalho, explicando

como os critérios estabelecidos em cada etapa foram atendidos. Cada grupo teve 10

minutos de exposição e mais 5 minutos para responder às perguntas do professor e da

turma. A seguir estão fotos das apresentações orais:
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Fotografia 19 - Alunas apresentam a sua maquete Fotografia 20 - Sobre a imagem projetada na lousa,
desenhos feitos para refletir sobre o tema da cobertura
do solo

Fotografia 21 - Retirada a imagem projetada na lousa,
foi observada possibilidade de desenho conceitual da
maquete sobre o tema da cobertura do solo

Fotografia 22 - Sobre a imagem projetada na lousa,
desenhos feitos para refletir sobre o tema das áreas de
preservação permanente (APPs)

Fotografia 23 - Retirada a imagem projetada na lousa,
sobra o desenho para refletir sobre o tema das APPs

Essa atividade de exposição dos trabalhos continuou até a metade da segunda

aula, quando os estudantes começaram a escrever seus comentários pessoais nos

cadernos, o que foi um dos instrumentos de avaliação. Muitos acabaram a atividade em

71



casa. A seguir está a relação dos instrumentos de avaliação utilizados na sequência de

atividades:

1. Os comentários pessoais nos cadernos da atividade da seção 3.2.1.

2. As reflexões que surgiram da apresentação oral de cada grupo.

3. O comentário pessoal final, feito na última aula, no qual solicitamos aos

estudantes que considerassem toda a sequência de atividades ao longo de no

mínimo 30 linhas, explicassem o seu plano para que as pessoas o

entendessem.

A seguir estão os critérios sugeridos:

1. Onde estão os mananciais na sua maquete?

2. Por que algumas regiões ficaram mais verticalizadas do que outras?

3. Por que você escolheu determinada região para implantar indústrias?

4. Como evitou problemas ambientais, tais como poluição do ar, inundações,

erosões, deslizamentos?

5. Como você evitou a ocorrência de congestionamentos?

6. Como preservou a vista para os locais mais baixos?

7. Como pensou no lazer dos habitantes?

8. Como a opção por um transporte foi determinada pelo relevo?

9. De onde parte e para onde vão as principais vias – ligam quem a onde?

10.Como se conectaram o trabalho e as zonas residenciais?

Reflexões após a adoção da atividade

O processo de apresentação e desenho sobre a lousa se mostrou uma

oportunidade rica de reflexão. De forma geral, os alunos gostaram de passar por esse

processo de reflexão com base nas projeções e desenhos. O simples fato de os

estudantes apresentarem a sua criação e verbalizarem sobre ela já ampliou o leque de

atividades empregadas. Essa etapa reflexiva esteve de acordo com a ideia de refletir

sobre a aprendizagem criativa, como momento de recapitulação dos percursos,
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escolhas, acertos e erros. Tentamos não imputar aos erros uma visão pejorativa, mas

tratá-los como oportunidades de reflexão.

Nesse momento reflexivo, durante a apresentação dos estudantes fizemos um

desenho conceitual da construção, que pôde ser traçado sobre as fotos da maquete

projetada e daí vieram as novas apropriações conceituais. No caso, na fotografia 20 –

sobre a imagem projetada na lousa, desenhamos a porcentagem do solo

impermeabilizado em relação ao não impermeabilizado, tratando da cobertura do solo,

o que funcionou como uma ressignificação, um retorno aos conceitos vistos na fase de

introdução sobre a geografia urbana. Após isso, foi retirada a fotografia projetada da

lousa, sobrando apenas o desenho conceitual que, sobre o fundo branco, foi ainda

mais realçado, dando maior visibilidade para o tema da cobertura do solo, conforme

mostra a fotografia 21.

Na fotografia 22, pode-se observar outra maquete projetada na lousa, a partir da

qual foi possível tratar sobre o tema das áreas de preservação permanentes (APPs),

outro conteúdo trabalhado na fase introdutória sobre geografia urbana. O mesmo

recurso de fazer o desenho conceitual e retirar a fotografia foi então utilizado para

salientar o retorno ao plano (fotografia 23), neste caso tridimensional. Esse recurso de

desenho conceitual sobre fotografias projetadas e posteriormente retiradas da

projeção, em que sobrava o desenho, se mostrou especialmente interessante para

temáticas ambientais, como cobertura do solo e APPs, mas guardam potencial para a

significação de outros temas geográficos.

As potencialidades levantadas nesse processo reflexivo por meio do desenho

conceitual (não confundir com mapa mental), nos mostraram que refletir em atividades

mão na massa na geografia pode significar salientar conceitos por outro ponto de vista.

Isso pode ser um retorno ao quadro bidimensional ou à realização em um novo plano,

como o tridimensional, o que no caso da construção de maquetes varia de acordo com

o ângulo da foto. Alcançamos, uma análise tridimensional graças ao recurso do

desenho conceitual, o que permitiu desenhar elementos do ciclo da água para pensar a

hidrografia, como na fotografia 21.
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Ademais, problemas anteriores teimaram em permanecer na fase construtiva,

mas foram mais bem evidenciados na reflexão por meio do desenho conceitual, o que

foi uma oportunidade de aprendizagem. Na fotografia 20 é possível ver um grande

corpo d’água que simboliza uma represa, mas essa represa não tem um represamento

simbolizado e também não se encontra na linha de drenagem do relevo. Na mesma

foto, a estrada desenhada na perpendicular da curva de nível demonstra que a reflexão

foi mais uma oportunidade de refletir sobre esse tema.

3.2 - Adoção das categorias de análise

Considerando que diferentes aspectos da aprendizagem criativa e do

pensamento geográfico são trabalhados de forma complementar ao longo da

sequência de atividades apresentada na seção 3.1, utilizamos as categorias de análise

sobre a sequência como um todo e não sobre cada uma das atividades. A seguir é

apresentada a análise por meio das categorias de aprendizagem criativa e depois

utilizando as categorias de pensamento geográfico.

3.2.1 - Categorias de aprendizagem criativa

Com base na análise através das categorias apresentadas na sequência,

buscamos ressaltar como um determinado aspecto da aprendizagem criativa foi

trabalhado e qual foi o resultado obtido. A tabela a seguir apresenta a análise e as

considerações sobre oportunidades de melhoria para um redesenho da atividade.
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Tabela 4 – Análise da sequência didática apresentada na seção 3.1 através das

categorias de aprendizagem criativa

Categoria Análise

1. Há alguma situação
disparadora lúdica que
ponha os estudantes a
imaginar e que serve de
introdução à atividade? Na
situação disparadora,
diferentes linguagens como
as audiovisuais ou outras
expressões artísticas são
utilizadas para
potencializar o
engajamento dos
estudantes?

Em nenhuma das atividades há um momento marcado no qual os estudantes são
colocados em imersão na atividade. Não há uma situação disparadora que propicie a
imersão em uma narrativa, que não se encerra em si, mas que dispara um processo
imaginativo, ensejo à criação.
Na atividade de uso e ocupação, os critérios apresentados para que fosse pensado o
uso e ocupação sobre o relevo poderiam ter sido relacionados com um disparador em
atividades. O mesmo vale para outras atividades que apresentam critérios para que se
desenvolva um processo criativo.
Uma vez que não houve momentos marcados como situações disparadoras, também
não poderíamos utilizar múltiplas linguagens nesses momentos.

2. Busca-se a solução de
problemas por meio de
uma perspectiva
problematizadora sobre
situações reais?

Embora a atividade de introdução à geografia urbana tenha apresentado problemas
urbanos, as atividades de planejamento e de criação de relevo e maquete não se deram
sobre um sítio real, de onde poderiam partir elementos importantes às questões
ambientais, tais como o relevo, a hidrografia, dentre outros. Todo o plano e construção
também não se baseiam em situações urbanas reais, mas hipotéticas.
Ademais, a problematização, aqui entendida não apenas como tratar de um problema,
mas contextualizá-lo, fica reduzida tanto pela já citada falta de trabalho sobre situação
real, quanto pela falta de trabalho em relação aos aspectos culturais, sentido e
condições de vida e foco em injustiças.

3. Os interesses do
estudante são colocados no
centro do processo de
aprendizagem?

O fato de haver um bloco inicial com enorme concentração de conceitos
desvinculados de sondagem de características e dos interesses dos estudantes não
possibilitou que as atividades se relacionassem com a vivência deles, embora fossem
chamados a registrar suas impressões ao final de cada aula e recebessem devolutivas.
Não houve grande compromisso, porém, de relacionar essas impressões e o conteúdo
como um todo com as suas vivências.
Por outro lado, foi interessante observar que, ao longo das aulas, os estudantes
começaram a trazer questões que relacionavam o conteúdo com a sua vivência, tais
como o trânsito intenso que enfrentam ou a violência e o medo gerado por ela.
Ademais, a abertura para criarem sua própria cidade foi elemento importante para que
pudessem trazer sua própria visão de cidade para um objeto construído por eles.
Assim, questões pessoais foram objetificadas e o objeto construído trouxe abertura
para relacionar os interesses com o conteúdo, embora isso pudesse ser aprofundado e
internacionalizado.
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4. A atividade foi tangível
para os estudantes?

Conforme visto na categoria de análise 3, houve deficiências sobre a relação dos
conteúdos com a vivência dos estudantes. Além disso, modificações no desenho da
sequência das atividades, como a desconcentração de conteúdos da atividade
introdutória e a diluição desses conteúdos em outras atividades, poderia propiciar
maior conexão entre conteúdos e as diferentes partes da sequência de atividades.
Mesmo assim, a quantidade de conteúdos pode ser grande para uma única sequência e
talvez os estudantes pudessem escolher partes desse conteúdo para se aprofundar, o
que reduziria o desafio de tangibilidade, uma vez que o conteúdo com o qual teriam
contato de forma mais aprofundada seria menor. Pela falta de tangibilidade, a
atividade não foi de piso baixo, pois a entrada na atividade e a compreensão do que foi
pedido não foi fácil.

5. É buscada a adequação
ao sentido, cultura e
condições de vida do
estudante?

Quando falamos em sentido, remetemos ao sujeito e à significação do conteúdo por
meio da relação deste com as vivências dos estudantes. As considerações da categoria
de análise 3 já abordam esse ponto.
Adicionalmente, considerando condições de vida como sendo as condições materiais
para existência e a relação do conteúdo trabalhado com as condições de vida dos
estudantes, faltou um momento que sondasse as características dos estudantes, como
renda familiar, bairro onde moram, bens materiais, bem como a relação desses dados
com  indicadores socioeconômicos.

6. Os estudantes criam
algum objeto?

Os estudantes foram chamados a criar um novo objeto quando criaram um relevo, o
plano urbano, o plano de transportes e a cidade sobre o relevo.

7. O processo criativo
contempla diversidade de
materiais e diversidade de
temas?

Houve utilização de linguagem não tradicional baseada na construção com materiais
típicos da realidade escolar. Contudo, se quiséssemos ampliar a livre experimentação,
poderíamos trabalhar com diferentes linguagens e os estudantes poderiam optar por
elas para as atividades mais focadas na criação. Outro ponto seria a possibilidade de
escolha de enfoque em uma única temática relacionada com a geografia urbana, o que
traria maior diversidade nos produtos, possibilitaria maior aprofundamento em uma
única temática e beneficiaria a significação. Poderia haver um favorecimento para a
significação ainda maior se os estudantes tivessem mais espaço para a formulação dos
problemas com os quais quisessem trabalhar, o que se relaciona com a diversidade de
temas.

8. É possível identificar
uma abordagem
exploratória, na qual, por
meio da autoria, livre
experimentação dos
materiais e diversidade
temática, os estudantes
podem chegar às próprias
respostas? Há diversidade
de produtos finais e suas
características?

Alguns elementos da diversidade de temas e materiais já foram abordados no item
anterior. Podemos adicionar que o conjunto de materiais possibilitou diversidade de
produtos, alguns com acabamento perfeccionista, outros não. A diversidade de formas
e soluções observadas nos produtos finais, dos planos e das maquetes, mostra
diversidade de respostas. Este é um bom indicador de liberdade exploratória. O fato de
termos momentos de típico pensar brincando também caracterizou uma abordagem
exploratória, como na composição de uso e exploração do solo com edificações de
cartolina ou na utilização de palitos de sorvete para a representação de modais de
transporte. Em ambos os momentos, os estudantes buscavam soluções, criavam,
refletiam, montavam e desmontavam, chegando a respostas próprias.
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9. Os estudantes aprendem
e criam novas sínteses por
meio do uso de outras
linguagens, com
características próprias
diferentes do aprendizado
por meio de linguagens
verbais?

Assim como apontado na categoria de análise 8, em diferentes momentos, tais como a
manipulação de casas para o uso e ocupação do solo, a utilização de palitos de sorvete
para pensar meios de transporte. De forma complementar, na etapa de reflexão, a
compreensão por uma linguagem própria se deu por meio da projeção das fotos da
maquete e do desenho conceitual como overlay sobre as fotos (fotografia 21).

10. A voz é dada ao
estudante sob perspectiva
indagadora, de forma que
auxilie que ele chegue às
suas próprias hipóteses?

Ser indagador pressuporia ter uma etapa inicial expositiva menos intensa, oferecendo
menos respostas prontas, deixando alguns questionamentos em aberto ou dando a
possibilidade aos estudantes de pensar ou buscar informações ou soluções para suas
indagações. Contudo, em outros momentos, como durante a construção da cidade e na
atividade de reflexão, os estudantes foram confrontados não apenas com respostas
prontas, mas também postos a pensar sobre seus questionamentos.

11. Os estudantes entraram
em estado imersivo durante
a construção, tiveram
grande concentração e não
queriam parar de construir?

Embora não tenhamos aparato para quantificar, esse tipo de atitude pôde ser observada
diversas vezes nos estudantes, principalmente durante a construção da cidade, quando
não queriam parar, ficavam construindo suas maquetes depois da aula por vontade
própria, mostravam-se com pouca dispersão com eventos externos e tinham grande
foco nos detalhes da sua construção.

12. A utilização de objetos
e linguagens não é
prescritiva?

Na primeira etapa de “Introdução à geografia urbana”, um caráter conteudista e
também prescritivo predominou, uma vez que os estudantes não foram chamados a
buscar soluções e o foco na significação dos conteúdos foi pequeno. Por outro lado, os
estudantes foram postos a pensar nos mapas e quadros expostos nas projeções, sem
que fossem fornecidas respostas prontas.
Quando entramos nas atividades que envolviam criação, as possibilidades de os
estudantes buscarem as próprias respostas ocorreram tanto no planejamento quanto na
construção de maquetes. Além de observações do próprio processo de construção,
como a manipulação de edifícios buscando a melhor localização de acordo com
critérios preestabelecidos e também a diversidade de produtos finais são sinais de uma
atividade não prescritiva.

13. A atividade permite o
aprofundamento do
estudante de acordo com o
seu caminho de
exploração.

Podemos observar que alguns trabalhos alcançaram maior densidade na exploração de
conteúdos da geografia urbana, ou que propiciaram reflexões mais profundas sobre
algum tópico específico. Por exemplo, aqueles que exploraram melhor a proposta de
uso e ocupação e adensamento, aspectos ambientais (como a ocupação de encostas, na
fotografia 17), ou ainda o desenho do sistema de transportes. O acabamento e as
soluções construtivas tiveram, é preciso dizer, diferentes aprofundamentos, quando
vimos surgir máquinas simples ou mesmo soluções estéticas de difícil execução.
Poderíamos ter mais aprofundamento em algumas temáticas se houvesse a
fragmentação do conteúdo de acordo com o interesse dos estudantes, conforme
apontado na categoria de análise 4.

14. Incômodos de ordem
social, ambiental e de
propósitos “maiores” são
motivadores da atividade?

O trabalho é centrado em questões sociais e ambientais, com limitações em relação à
problematização e à significação tratadas nas categorias de análise 2 e 3. Mesmo
assim, problemas urbanos, como a questão ambiental na cidade ou o tráfego, são
trabalhados. Limitações quanto a uma abordagem crítica também limitam uma
abordagem que busque tratar de incômodos de ordem maior, como os sociais e
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ambientais, com maior foco nas injustiças e na desigualdade.

15. Busca-se uma
abordagem crítica no que
concerne à identificação de
contradições e
desigualdades?

Uma perspectiva crítica pressupõe, antes de tudo, identificar as desigualdades e
contradições. Se por um lado, em muitos momentos, mesmo que de forma prescritiva,
as contradições e desigualdades foram trabalhadas, por outro lado, a discussão poderia
ser trabalhada de maneira problematizadora com questões disparadoras. Na atividade
de introdução à aprendizagem criativa, contemplamos parcialmente a perspectiva
crítica enquanto discurso e não enquanto método; por outro lado, as atividades que
contemplaram a criação de maquetes e a reflexão deram oportunidades de voz,
estimulando a discussão e a reflexão sobre o que se criava, mas também dando
oportunidades de expressão, seja pela própria discussão, seja pela objetificação de
pensamentos nas criações. Essas oportunidades de expressão são fundamentais para
uma abordagem crítica.

16. Há a busca pela
pluralidade e o exercício de
se colocar no papel de
outros sujeitos sociais,
tentando compreender seus
pontos de vista sobre uma
determinada situação?

Quando trabalhamos com critérios de uso e ocupação do solo, buscamos trabalhar com
outros pontos de vista de um problema, relacionados com o de quem busca planejar a
ocupação do território. Contudo, não foi feito o exercício intencional de identificar e
se pôr no papel dos diferentes atores que atuam nesse território.

17. A construção do
conhecimento em pares e
as devolutivas ocorrem?

O trabalho em grupo foi incentivado em diferentes momentos da atividade, tais como
no planejamento conjunto da maquete, na criação do relevo, na construção da cidade e
na socialização e reflexão das criações com a turma toda. Este item foi atingido em
grande intensidade.

18. Os estudantes se
relacionam com uma cena
que desenvolve algo
semelhante e em que
podem trocar
conhecimento?

Se dentro da turma isso ocorreu, uma vez que houve trabalho em grupo, os grupos
observavam a criação uns dos outros e discutiam sobre os trabalhos, não houve
incentivo de troca e busca de referências externas, nem diálogo com pessoas que
buscam síntese semelhante. Ou seja, a busca por referências e pessoas que amplificam
o processo criativo foi limitada.

19. Os estudantes têm a
oportunidade de acesso a
repertório (ou discussão
prévia e atual do tema
estudado)  suficiente para
que possam trilhar um
caminho de criação?

A ausência de repertório em importantes tópicos que se relacionam com a formação de
relevos, como a hidrografia e o clima, dificultou uma criação e discussão com
apropriação mais profunda sobre essas temáticas. Contudo, eles foram previamente
instrumentalizados a respeito de tópicos relacionados com a geografia urbana, embora
apenas de forma teórica e sem nenhum exercício criativo. A ausência de conexão deste
repertório urbano com o exercício criativo é a crítica que cabe aqui.
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20. O estudante tem a
possibilidade de refletir
sobre o seu processo de
aprendizagem?

Durante as etapas iniciais, que foram conteudistas, avaliamos reflexões escritas nos
cadernos dos estudantes, mas essas não se baseavam em atividade densa em criação do
estudante. Conforme já observado, o foco foi em conteúdo expositivo. Essas reflexões
escritas serviram de forma limitada para verificar assimilação de conteúdo e não para
refletir sobre o processo de aprendizagem.
Quando os estudantes iniciaram a criação de planos, cresceu a potência do refletir
sobre o aprendizado e sobre a criação do próprio plano. O mesmo ocorreu
naturalmente ao longo do processo de criação da maquete, mesmo que não sendo de
forma intencional ou em momento proposto para essa reflexão. O principal momento
de reflexão sobre o processo de aprendizagem se deu nas apresentações orais. Neste
momento, a recursividade com razoável precisão, por meio de questionamentos feitos
aos estudantes, possibilitou a revisão e a reflexão do processo de aprendizagem.

Observando as categorias de análise aplicadas à sequência de atividades,

consideramos que nela foram trabalhados elementos da aprendizagem criativa, mas o

seu redesenho pode potencializar este trabalho se pensarmos de forma mais

intencional e marcada elementos da espiral da aprendizagem criativa, os quatro Ps e

também os pisos baixos, paredes largas e tetos altos. De forma alinhada com esses

elementos de uma atividade de aprendizagem criativa, é importante, antes de tudo, que

seja compreendido de forma mais profunda quem é o estudante com quem estamos

trabalhando e qual é o contexto onde vive. Não houve atividade intencional nesse

sentido na sequência proposta. Então, no redesenho da atividade buscaremos

considerar, as condições de vida, indicadores socioeconômicos, renda familiar e outros

elementos que possam ajudar a entender a relação do estudante com a temática

estudada.

Conseguir essa proximidade da atividade com a realidade do estudante é uma

das mudanças estruturais que pretendemos propor, o que poderá ser feito por meio de

atividade que privilegie a sondagem dessas informações. Esta atividade terá por

objetivo compreender quais são as paixões do estudante para que possamos partir da

identificação de temas de seu interesse primeiro, buscando o que é significativo para

ele em relação à temática estudada, inclusive, quais são seus incômodos relacionados

com alguma injustiça social ou de caráter mais pessoal. Este foco na identificação de
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injustiças pode servir para mobilizá-lo e, ao mesmo tempo, abrir portas para uma

abordagem crítica da atividade. Para se chegar a essa abordagem crítica, é importante

também trabalhar com foco em situações reais, identificação de sujeitos sociais, suas

intencionalidades, compreendendo os diferentes pontos de vista envolvidos. Daí

surgiria uma orientação problematizadora da atividade, mas para isso seria importante

também que tenhamos que proporcionar frequente oportunidade de expressão ao

estudante, dando voz a ele e oportunidade de objetificação do seu conhecimento,

assim eles poderão exercitar a perspectiva crítica e não apenas receber de forma

passiva tópicos sobre um determinado conteúdo. Vemos que a sequência proposta,

embora se paute em uma concepção de problemas urbanos, não foi

metodologicamente problematizadora, tanto por não haver enfoque em identificação de

injustiças sociais, como também por um elevado conteudismo na atividade introdutória,

com oportunidade de expressão limitada do estudante, o que resultou em também

limitada identidade do conteúdo com sua realidade.

Portanto, entre as mudanças estruturais, torna-se necessário repensar, antes de

tudo, a diluição da atividade de introdução à geografia urbana e de seus conteúdos nas

demais atividades para que possamos trabalhar os conceitos de forma mais conectada

com os momentos de criação de planos e maquetes, possibilitando uma reflexão

imediata de conceitos com base na objetificação que os estudantes venham a fazer.

Ter um desenho da sequência de atividade sem grande concentração de conteúdos em

apenas uma etapa e ter uma mediação orientada para a reflexão e não para oferecer

respostas prontas e fechadas, poderia trazer uma perspectiva mais indagadora.

Uma das possibilidades para que a conceitualização seja diluída nas demais

atividades é que ela se insira nos seus finais, através de reflexão sobre os conceitos

cotidianos trazidos previamente pelos estudantes, buscando então a conexão com

conceitos científicos. Quando sentirmos a necessidade de trazer algum repertório

prévio para a atividade, poderemos relacioná-lo com o disparador lúdico, buscando

conceitos necessários para que a atividade tenha a sua sequência.
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Por vezes, a conceitualização prévia pode ser necessária para que o estudante

tenha repertório para participar da atividade. No caso da repertorização de elementos

da geografia física, é importante que encontremos estratégias para lidar com a falta de

repertório que foi encontrada na sequência didática adotada. Uma possibilidade seria

criar atividades focadas na instrumentalização em hidrografia, relevo e na interpretação

de cartas topográficas. Caso haja grande lacuna e/ou falta de tempo para essas

atividades, ou que não entendamos que o trabalho focado nessa instrumentação se

encaixe na estrutura da sequência didática, seria importante ao menos que as

atividades ocorressem sobre situações reais e que os estudantes pudessem refletir

sobre essas situações a partir de imagens de satélite, o que ajudaria a trazer aspectos

geográficos para a análise da situação, principalmente uma morfometria real, mas

também uma hidrografia, o uso e ocupação do solo, entre outros elementos

geográficos. Outra possível solução seria haver uma maquete de relevo já feita que

reproduzisse uma situação real, sobre a qual os estudantes possam exercitar o

pensamento geográfico, considerando relevo, hidrografia e morfometrias reais.

Ainda com relação à estrutura de cada atividade, precisaríamos tornar a

atividade mais tangível ao estudante. Esta tangibilidade foi comprometida pelo

conteudismo e desconexão da fase inicial, de introdução à aprendizagem criativa, com

as demais e pelo viés conteudista dessa primeira atividade. Soluções para a

desconexão da fase inicial com as subsequentes já foram apresentadas, mas, além do

que já expomos, seria importante ainda a fragmentação de todo o conteúdo exposto

em possíveis caminhos de exploração baseados nos diferentes problemas urbanos.

Assim os estudantes poderiam escolher ou identificar um problema urbano e se

aprofundar nele, o que se relaciona com a ideia de piso baixo por um conteúdo

tangível, paredes largas, por vários caminhos de exploração, e teto alto, por meio de

possibilidades de aprofundamento em um tema de interesse. Contudo, o fato de a

atividade se tornar tangível para os estudantes de um determinado contexto não

garante que ela seja amplamente inclusiva e, por isso, qualquer redesenho e

consequente adoção precisaria considerar o contexto específico dos estudantes e da
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escola, as condições materiais envolvidas, estudantes com déficit cognitivo ou outras

necessidades de inclusão.

Ademais, seria importante que em cada atividade houvesse momentos

marcados de entrada nas atividades, com um disparador lúdico, o que se relaciona

com o momento de imaginar da espiral de imaginar. Este disparador poderia ser

baseado na solução de problemas de situações reais, o que pode servir para engajar o

estudante, mas também para enriquecer a aprendizagem sobre a geografia do

estudante. Diferente do que foi observado na revisão bibliográfica, não possibilitamos

no início das atividades um momento de imersão na atividade que se seguiria. Nesse

momento, múltiplas linguagens podem possibilitar maior sensibilização e engajamento

dos estudantes na atividade. Ampliar a diversidade de linguagens, não apenas no

imaginar, mas também no criar, poderá gerar mais engajamento para os estudantes

que preferem uma linguagem como meio de expressão e não outra.

A utilização das diferentes linguagens, por uma abordagem exploratória,

relacionada com a ideia de pensar brincando, possibilitará garantir autoria, se

possibilitar respostas suficientemente abertas, o que pode ser medido na diversidade

dos produtos e suas características. No caso da sequência de atividades adotada,

consideramos que houve um grau interessante de diversidade de produtos, o que

sinaliza que os estudantes puderam, sim, chegar a respostas próprias e de que houve

elementos da abordagem exploratória. Por vezes, esta foi induzida por soluções

criadas pelo próprio professor, como é o caso da atividade de elaboração do plano

urbano, no qual os estudantes posicionavam, observavam, discutiam, refletiam e

reposicionavam edificações sobre o relevo (fotografia 6). Em outros momentos, os

próprios estudantes buscaram formas de objetificar seu conhecimento, o que

possibilitou o pensar brincando, o conhecimento merece destaque. Um exemplo foi a

representação de modais de transporte por meio de palitos de sorvete coloridos.

Nesses casos, o conhecimento emergiu da manipulação dos diferentes materiais, o

que traz uma síntese própria, diferente da utilização única da linguagem escrita.
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É importante notar que o trabalho em grupo foi privilegiado, com momentos de

apresentação das criações para os pares e para o professor, de forma que houvesse a

possibilidade de devolutiva e, assim, a apropriação sobre o que se aprendeu pôde ser

aprofundada, além de outras atitudes como a colaboração e o estabelecimento de

diálogo. Podemos aprofundar esses elementos do trabalho em pares no redesenho da

atividade, com momentos marcados para trocas e compartilhamento, mas é importante

reconhecer que a atividade 3.1.4, de construção de maquetes, propiciou troca dentro

dos grupos e fora deles, sendo que os estudantes circulavam na sala; a atividade 3.1.5,

de compartilhamento e reflexão, também possibilitou ampla troca e reflexão coletiva

entre os grupos. Um dos pontos de melhoria adicionais, que se relacionam com as

oportunidades de troca de conhecimento, seria incentivar a pesquisa pelos próprios

estudantes, uma vez que todo o conteúdo foi disponibilizado pelo professor. Ademais,

poderíamos estabelecer ou participar de ambientes em que os jovens possam trocar

conhecimento sobre suas criações, tais como são os eventos de final de semestre

escolares ou participação em feiras e festivais.

3.2.2 - Categorias de pensamento geográfico

As categorias de análise de pensamento geográfico focaram nas relações

geográficas que se relacionam aos fenômenos estudados, onde eles se localizam e os

porquês das localizações. Na análise teve destaque a ausência de trabalho sobre

situações reais, o que implicou limitações no cruzamento entre temas, entre

informações que vêm de diferentes escalas, na busca por intencionalidades, bem como

na significação sobre a vivência do estudante. A seguir é apresentada a tabela com as

categorias e respectivas análises.
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Tabela 5 – Análise da sequência didática apresentada na seção 3.1 através das

categorias de pensamento geográfico

Categoria Análise

1- O estudante busca a
localização de algo ou busca a
orientação de algo ou alguém?

Há a localização de fenômenos e fatos sobre uma geografia hipotética, então
podemos dizer que há a situação de algo, há a situação de uma cidade inteira e
de alguns dos seus elementos nesse espaço. Contudo, não há um local real e, por
consequência, não há uma coordenada geográfica, portanto não foi possível que
fatos e fenômenos fossem relacionados com essa localização real.
Quando falamos de orientação, isso pressupõe considerar o deslocamento de um
ponto a outro. Aqui o trabalho sobre orientações pode ser considerado limitado,
uma vez que o exercício de se deslocar sobre o espaço não foi feito e mesmo
todo o histórico, tão caro ao pensamento piagetiano relacionado ao pensamento
espacial, foi pouco trabalhado. Por outro lado, ao ter que imaginar um sistema de
transporte, suas entradas e saídas, seus terminais, a interligação e destinos, em
certa medida a ideia de deslocamento foi trabalhada e, por consequência, a ideia
de orientação.

2 - Situações geográficas reais
são utilizadas na atividade?

A atividade inicial, de introdução à geografia urbana, teve a apresentação de
diversas  situações reais. Contudo, esse repertório ficou desconectado das
atividades subsequentes quando trabalhamos sobre uma situação hipotética com
poucos elementos reais, como o relevo e a hidrografia, ou a localização dessa
situação em uma coordenada específica na superfície da Terra.

3 - Utiliza-se o mapa enquanto
um quadro geográfico,
considerando as potenciais
relações que podem surgir dos
“princípios básicos de
localização, extensão e
morfologia”?

Na atividade inicial, de introdução à geografia urbana, a apresentação de mapa e
outros instrumentos buscou que eles fossem utilizados enquanto narrativas em
aberto, cuja interpretação era colocada aos estudantes, o que possibilitou
inclusive o trabalho sobre princípios de localização, extensão e morfologia. Nas
fases subsequentes o trabalho sobre mapas foi limitado, tendo ocorrido
principalmente sobre situações hipotéticas.

4 - Instrumentos como desenhos,
croquis, cartogramas,
blocos-diagramas, fotos,
esquemas, pinturas, descrições
etc. são utilizados como quadros
geográficos?

Na fase de instrumentação, tivemos momentos em que instrumentos como
figuras e gráficos tiveram o papel de quadros, com questões em aberto a serem
refletidas pelos estudantes e conversadas com o professor. Buscamos
apresentá-los de forma mais aberta aos estudantes, para que estes chegassem às
suas respostas. Contudo, a ideia de quadros geográficos ficou comprometida na
atividade inicial, devido ao forte conteudismo, centrado em muitos momentos
em respostas prontas e não na possibilidade de os estudantes darem essas
respostas. Por outro lado, nas atividades subsequentes, a ideia de quadros teve
muito do seu potencial explorado, uma vez que o papel sulfite e a tábua de
madeira sobre a qual criaram seus planos e cidades foram colocados como telas
por onde foi objetificada a compreensão geográfica dos estudantes. Limitações
quanto à ideia de quadros ficaram por conta da ausência de precisão na
representação em relação a elementos da realidade, uma vez que as atividades
que trabalharam sobre construção se deram sobre geografias e terrenos
hipotéticos.
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5 - São buscadas as causas e
formas das localizações, sejam
elas ordenadas pelos elementos
naturais ou pelos humanos?

Causas e formas das localizações são buscadas sobre sítio não real, com lacuna
de elementos físicos da realidade, com falhas na disposição de hidrografia e do
relevo, o que compromete a busca de causas e formas geográficas, mas não
impede que causas e formas sejam observadas, conforme pode ser percebido na
atividade de reflexão (figura 20), quando analisamos a cobertura do solo e as
áreas de preservação no entorno de corpos d’água.

6 - Diferentes correlações entre
fenômenos e fatos são
trabalhadas?

A ideia de correlação entre fenômenos e fatos pode ser entendida aqui por um
recorte geográfico, uma vez que esses fenômenos podem não ter relações que
envolvam localizações e seus porquês. Isso posto, diferentes correlações entre
fenômenos e fatos foram trabalhados. Como exemplo, se considerarmos que
elementos da geografia urbana se tornaram critérios para a fase de criação,
relações foram feitas e inclusive geografizadas quando objetificadas nos planos e
maquetes, guardadas as limitações de conexão da atividade inicial com as
subsequentes.

7 - É possível entender qual é o
sistema de informação
geográfica (SIG) circunscrito nas
atividades, bem como quais são
as relações nele trabalhadas?

Se considerarmos que há trabalho sobre pensamento geográfico, conforme
apontado nas categorias de análise geográfica 3 e 4, podemos considerar que há
um SIG circunscrito a folhas de papel e tábua de madeira, sobre a qual as
relações são feitas, considerando os critérios utilizados para o planejamento e a
ocupação do espaço. Contudo, conforme já apresentado anteriormente, não
temos nessa sequência de atividade a precisão cartográfica de instrumentos
físicos ou de uma plataforma digital do tipo de websig. No entanto, essa precisão
é um ponto importante no trabalho sobre o pensamento geográfico, mas parte
desse pensamento pode ser desenvolvido sem ela em uma geografia hipotética.
Quando falamos em SIG, suas relações entre localizações e seus porquês são as
que existem na nossa mente, o que guarda grande grau de subjetividade e
imprecisão, e foi este SIG que foi objetificado e trabalhado na sequência de
atividades.

8 - Busca-se o cruzamento de
complexos de conceitos, tais
como o quadro natural, a
topografia, o ambiente, o clima,
com a ocupação humana,
política, linhas de circulação e
comunicações, entre outros?

Guardadas as limitações relacionadas ao sítio fictício utilizado na atividade, o
cruzamento de conceitos e a integração destes enquanto camadas são intensivos.
Enquanto camadas, há o trabalho com papel vegetal simulando camada temática
de transporte sobre o plano urbano (fotografia 11). Há ainda complexos
conceituais diferentes, como a ocupação humana relacionada ao relevo
(fotografia 7) e o desenho conceitual usado como overlay na atividade de
reflexão (fotografia 20).

9 - A compreensão da geografia
é transposta para a compreensão
de geografias distantes e outras
escalas?

A relação com outras geografias ocorreu na medida em que  tivemos geografias
de referência na atividade de introdução à geografia urbana, mas essa transição
entre geografias ficou comprometida pelo fato de os estudantes terem tido
dificuldade de conectar a primeira atividade com as subsequentes. A relação
entre geografias poderia ser mais intencional se pudéssemos utilizá-la em
momentos de reflexão ao longo das atividades, comparando a geografia criada
com outras geografias.

85



10 - Há um método multiescalar
como exercício importante para
planejar ações sobre o espaço,
buscando a relação de múltiplos
conjuntos espaciais e níveis de
análise que implicam uma ação
espacial?

O trabalho multiescalar não foi feito, uma vez que não há trabalho sobre um sítio
real e também não há escalas reais no trabalho. Tal qual propõe Lacoste (1988),
a multiescalaridade que é importante para o planejamento sobre o espaço não foi
trabalhada na atividade aqui analisada.

11 - A escolha dos níveis de
análise e, por consequência, a
escala, dependem, dentre outros
fatores, do tipo de problema que
se pretende abordar?

Consideradas as limitações pelo fato de este trabalho não utilizar situações
geográficas reais, poderíamos falar em nível de análise relacionado com o
problema, ou à escala do problema, pois a ordem de grandeza foi circunscrita a
uma cidade de 200 mil habitantes e seus problemas urbanos. Assim, o nível de
análise que pretendíamos representar foi a que caberia em uma área urbana dessa
cidade e seu entorno, algo próximo à quinta ordem de grandeza de Lacoste. A
falta de escala na representação compromete a ideia de nível de análise e não
foram suscitados outros níveis de análise que poderiam ser utilizados para
ampliar a compreensão sobre problemáticas de transporte, meio ambiente,
hierarquia urbana, entre outros temas.

12 - Busca-se entender
movimentos verticais que
cunham no espaço objetos
trazendo consigo
intencionalidades e
racionalidades?

A sequência de atividades não trabalhou com a ideia de verticalidades e
intencionalidades.

13 - Há a compreensão de uma
horizontalidade, como dimensão
mais regional, que carrega
componentes humanas que
confrontam ou estão conformes
com a racionalidade vertical
global?

De forma intencional, não foi utilizada a ideia de verticalidade.

14- Busca-se uma relação da
atividade com a geografia do
estudante?

Principalmente a categoria de análise pedagógica 3, sobre se os interesses do
estudante são colocados no centro do processo de aprendizagem, busca a relação
da atividade com a vivência do estudante.
Enfatizamos aqui que a sequência de atividades teve como potência o fato de os
estudantes trazerem questões que relacionam o conteúdo com a sua experiência,
tais como o trânsito intenso que enfrentam ou a violência e o medo gerado por
ela. Outra potência foi a abertura para que os estudantes criassem sua própria
cidade, o que foi um elemento importante para que eles pudessem trazer sua
própria visão de cidade e geografias para um objeto construído por eles.
Por outro lado, limitações para que trabalhar com a geografia dos estudantes
ocorreu devido à falta de possibilidade de escolha de temas da geografia urbana,
mas também pela falta da busca da expressão da geografia urbana em temáticas
trazidas pelos estudantes, pela concentração de muitos conteúdos na atividade
inicial, pela falta de trabalho, como um todo, sobre a compreensão da cultura,
condições de vida, indicadores socioeconômicos e renda familiar do estudante.
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15 - Há a tentativa de ponte entre
conceitos cotidianos e
científico-geográficos, tais como
lugar, paisagem, natureza, região
e território?

De forma intencional, não há esta ponte entre conceitos cotidianos e
científico-geográficos. Por vezes, a ideia de região foi trabalhada, mas não
nomeada, como quando trabalhamos os critérios de uso e ocupação do solo e
solicitamos aos estudantes que escolhessem regiões para verticalizar e outras
não.

16 - É possível ver o papel do
estudante de geografia como o de
quem imagina, cria e reflete,
exercitando o pensamento
geográfico?

Planejar a ocupação do espaço é uma atividade geográfica e, portanto, o
estudante foi colocado no papel do geógrafo, pensou enquanto brincava de ser
geógrafo ao planejar vias de transporte, ao distribuir os edifícios sobre o sítio
urbano, discutir em grupo esses elementos, receber devolutiva do professor,
redistribuir os edifícios por tentativa, acerto e erro.

17 - A geografia é tratada como
um saber estratégico, sendo o
planejamento exercitado?

O planejamento territorial é exercitado por desenhos de sistemas de transporte,
planos urbanos e maquetes. Ele está no centro do trabalho e o aprendizado da
geografia urbana passa por ele nessa sequência de atividades.

De forma geral, as limitações relacionadas com o trabalho sobre situações

hipotéticas transcendeu muitas categorias de análise. Se, por um lado, o nosso

trabalho se deu sobre localização em uma geografia não real, o que foi interessante por

explorar potenciais de trabalho sobre o pensamento geográfico, além de ter servido

como tábula rasa para que fossem objetificadas concepções geográficas dos

estudantes, por outro lado, essa geografia hipotética se mostrou carente de alguns

elementos da realidade. Por isso a localização em mapas ou imagens de satélite,

conservando elementos morfométricos e aspectos da realidade geográfica,

possibilitaria a ampliação das relações que possam advir do pensamento geográfico.

Assim, poderemos ir mais a fundo nos porquês das localizações, relacionando-os com

elementos físicos e humanos, e explorar mais a relação homem-meio. Este trabalho

pode ser potencializado por maior instrumentação cartográfica e navegação em

websigs. O sistema de informação geográfica com o qual pretendemos trabalhar e as

relações possíveis que advêm desse sistema também serão mais implícitas e mais

ricas se trabalharmos sobre essa geografia real, retratada em mapas e em ambientes

de websig. Com relação ao trabalho sobre orientação, uma oportunidade identificada

está no tema de transportes, com foco no deslocamento e na utilização de atividades

que trabalhem o deslocamento.

87



O trabalho sobre uma geografia real e amparado em material cartográfico físico

ou em websig possibilitará também que contemplemos diferentes temas importantes

para a geografia, bem como o intercruzamento entre eles, através da sobreposição de

camadas.

É importante frisar que a compreensão geográfica de um fenômeno pode estar

limitada pela ausência de informações do fenômeno em si, o que pode ser em parte

sanado pela posse de instrumentos, tais como fotos, mapas, cartogramas, gráficos,

dentre outros. Contudo, é também fundamental instrumentalizar os estudantes para

que saibam pesquisar e, em um momento subsequente, para que entendam os

fenômenos que pesquisam, se considerarmos a categoria de análise pedagógica 20,

que trata da ideia de aprender a aprender, alinhada com o referencial epistemológico

piagetiano e também de recursividade de Papert. Nesse sentido, o formato de

avaliação, pode crescer, principalmente no tipo de questões feitas para a avaliação final

e as possíveis devolutivas que podem vir dessas questões.

Outro ponto importante é que poderemos, em um redesenho da sequência de

atividade proposta, de forma intencional, buscar o trabalho multiescalar, trazendo

instrumentos que contemplam diferentes escalas, o que deverá ajudar a qualificar toda

a atividade, por meio de uma ampliação das múltiplas relações na abordagem

exploratória que é proporcionada por esse trabalho multiescalar. Assim qualificaremos

a escolha e a análise do problema com o qual trabalhamos.

O raciocínio multiescalar é importante em um mundo onde as ações têm um

motor global que objetifica verticalmente uma geografia, por isso o trabalho sobre

intencionalidades que são carregadas nesta geografia é também importante para

desvendar os porquês das localizações. Já o trabalho sobre horizontalidades pode ser

fundamental para as escalas urbanas, uma vez que enfocam planos locais e, por terem

por vezes componentes de resistência, podem aprofundar um viés crítico e um

planejamento transformador ou afirmativo em uma área.

De uma forma geral, é importante buscar a relação da atividade com a geografia

do estudante. Para isso, é preciso dar autoria geográfica para ele através de um
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desenho de atividade com base no que foi abordado na categoria de análise

pedagógica 3. Vale acrescentar ao que já foi posto que o viés propositivo na sequência

de atividade, no qual o estudante faz uma proposta de geografia por meio de um plano

ou construção, possibilitou a sondagem da visão de geografia dos estudantes. Este

viés propositivo e as ações que permitem significação precisam ser mantidas e

aprofundadas. Também a escolha do meio urbano foi um elemento de significação,

contudo, por meio do trabalho de geografias reais e da geografia vivida pelo estudante,

podemos aprofundar a compreensão da sua relação com o meio urbano onde vive.

Como elementos de significação, mas também de contexto da inserção dos

estudantes, através do trabalho por geografias reais poderemos nos aprofundar e

compreender melhor aspectos geográficos da cultura, condições de vida, incômodos,

indicadores socioeconômicos, renda, entre outros.

Ademais, através da geografia vivida pelo estudante, conceitos como o lugar, a

paisagem, a região, o território e territorialidades poderão ser mobilizados de acordo

com o desenho da atividade e o percurso estabelecido na sequência da atividade.
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Capítulo 4 – Redesenho da atividade

Neste capítulo é apresentado um conjunto de cinco atividades, cada uma com

duração de aproximadamente 2 horas e 30 minutos, que procuram contemplar a

aprendizagem criativa da geografia, considerado o arcabouço teórico-metodológico

discutido neste trabalho, com foco especial nas oportunidades de melhoria para o

redesenho da experiência prévia, conforme apresentado na seção 3.2. Pensamos na

duração de cada atividade e de suas etapas considerando o que julgamos ser factível

de acordo com a nossa experiência docente em escolas, contudo, é provável que os

tempos sejam modificados quando uma adoção na prática desta proposta ocorrer.

Em cada uma das atividades, os estudantes serão convidados a imaginar

incursões sobre a cidade a partir das quais explorarão materiais e ambientes virtuais,

criarão intervenções urbanas com linguagens diversas, como a sucata, o desenho e o

websig, compartilharão aprendizados e refletirão sobre conceitos e os seus próprios

processos de aprendizagem. Os materiais serão descritos com mais detalhes nas

próprias atividades, mas variam de “mão na massa”, como sucata, fita-crepe, palitos de

sorvete, entre outros, até computador com acesso à internet e projetor.

Esperávamos poder vivenciar este conjunto de atividades na Escola Estadual

Fernão Dias, com estudantes do 8º ano do fundamental II. Dado o fato de que este

conjunto nunca foi implementado em sala de aula, ser baseado em projetos e ainda em

vista da forte pressão por execução de conteúdos na grade escolar, consideramos que

uma primeira adoção seria mais adequada em contraturno ou em horário de projetos

inserido na grade, momentos esses que podem ser mais favoráveis para

experimentações do que no dia a dia da sala de aula, em que muitas vezes existe a

pressão conteudista.

Contudo, em função do contexto pandêmico no qual vivemos, não foi possível

conseguir essa oportunidade, uma vez que a escola em que pretendíamos adotar a

atividade, assim como outras escolas públicas, demoraram a normalizar a rotina de
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aulas presenciais curriculares, ao passo que muitas atividades de contraturno não

retornavam e não havia ambiente para o início de novas atividades extracurriculares.

Este conjunto de atividade objetiva que os estudantes possam identificar

problemas urbanos que são significativos para eles e sobre os quais queiram

desenvolver estas intervenções. Assim, é esperado que, junto de seus pares, colegas e

professores, os estudantes se apropriem de conhecimento sobre geografia urbana da

cidade de São Paulo de forma não conteudista, com ênfase na compreensão da crise

urbana.

Como um conjunto de atividades focadas no ensino de geografia, é esperado

também que os estudantes desenvolvam o pensamento geográfico, mais

especificamente, que possam exercitar a identificação de fenômenos urbanos, a

localização deles, os porquês geográficos das localizações (o que inclui a ideia de

intencionalidades), o raciocínio multiescalar e a relação entre diferentes temas

geográficos. Ademais, objetivamos algumas instrumentalizações, como a pesquisa de

informações, de dados geográficos e não geográficos, bem como a análise destas

informações e dos dados. Outra instrumentalização desejada é para o uso de websigs,

desde a exploração de diferentes camadas de informação até a delimitação de áreas

de interesse. Todos esses aspectos do pensamento geográfico são orientados ao

planejamento geográfico, o que fez com que todas as atividades trabalhassem a ideia

de criar intervenções urbanas como forma de planejar a cidade ou algo nela, pois

reconhecemos a geografia como forma estratégica de pensar a realidade e de propor

intervenções sobre ela. Continuamente, consideramos neste redesenho de atividade o

mesmo referencial teórico de crise urbana e de recorrentes problemas urbanos

observados na atividade anterior.

Sobre o conjunto de cinco atividades, são elas: a que chamamos de “São Paulo

2050 ”, cuja proposta é que os estudantes desenvolvam criações sobre como seria a4

cidade em que vivem daqui a três décadas, trabalhando a sondagem de problemas

urbanos significativos para eles; na atividade que chamamos de “Explorando a selva de

4 Essa atividade é inspirada na atividade “Brasil Século XXII”, que ocorreu no I Festival de Invenção e
Criatividade, em São Paulo, promovida por Leo Burd, em 2015.
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pedra”, focada em pesquisa de dados, os estudantes serão instrumentalizados para

pesquisar na internet sobre fenômenos urbanos e sintetizar suas pesquisas em

infográficos; a atividade “Os meandros dos rios aos meandros do poder” trabalha5

intencionalidades tendo o documentário Entre rios aqui usado como disparador de uma

reflexão sobre sujeitos sociais e seus papéis no desenvolvimento da metrópole e de

propostas de intervenções urbanas; temos também uma atividade que batizamos de

“Voo de balão”, que trabalha a multiescalaridade e a pesquisa geográfica, pois veremos

a cidade de São Paulo de cima, em mapas, como se fosse um balão capaz de ir a

grandes altitudes, em uma vivência que permite explorar dados geográficos da cidade

de São Paulo previamente selecionados pelo professor, para então fazerem um

desenho que represente o distrito que estudam; propomos mais uma atividade que é o

“Voo de helicóptero”, seguindo a ideia de visualizar a cidade de cima, mas não tão de

cima, em uma escala mais aproximada, na qual os estudantes podem trabalhar a

multiescalaridade através da exploração de um ambiente websig, coletando

informações de uma área específica e buscando áreas de intervenção.

Dessas atividades, as únicas que trabalham a escolha de problemas são a "São

Paulo 2050" e “Voo de helicóptero”. Isso ajudará a definir o percurso dos estudantes

em todas as demais atividades, sendo elas, uma ou outra, portanto, indicadas para que

sejam as primeiras aplicadas. Fora essa indicação, frisamos que as cinco atividades

constituem um conjunto e não uma sequência que tenha uma ordem pré-estabelecida.

Isso se deve pela dificuldade de decidir por uma ordem entre todas as atividades sem o

contato com os estudantes e sem a definição de um contexto escolar e social

específico onde as atividades possam ser adotadas. Assim, optamos por não

predeterminar uma ordem que possa não fazer sentido na sua adoção junto aos

estudantes. Também temos curiosidade na inversão de ordens de atividades e quais

poderiam ser os seus resultados. É sempre bom considerar ainda que o todo altera as

partes, que ele não é apenas uma somatória de partes, bem como as partes alteram o

todo.

5   O nome dessa atividade é uma referência ao título da tese de doutoramento de Odete Seabra (1987),
que é referência para compreender a materialização de intencionalidades na metrópole paulistana.
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Vale ressaltar que cada uma das atividades pode ser adotada mais de uma vez

caso faça sentido uma repetição em um formato de espiral de aprendizagem. De

acordo com o contexto, algumas atividades podem ser privilegiadas e outras até

descartadas. Atividades não previstas aqui também poderão, inclusive, ser

incorporadas de acordo com o que for verificado no contato com os estudantes, com o

caminho de aprendizado trilhado por eles e a compreensão do contexto escolar e social

no qual eles se inserem. Atividades auxiliares que cumpram instruções específicas

poderão ser necessárias, como, por exemplo, uma atividade que sirva para ler curvas

de nível em cartas topográficas. Por uma questão de coerência com o restante do

trabalho, seria importante buscar também, nestas eventuais atividades focadas em

instrumentalização, uma concepção inspirada na aprendizagem criativa e no

desenvolvimento do pensamento geográfico.

Sobre aspectos da aprendizagem criativa de cada uma das atividades valem

algumas considerações sobre como pensamos os elementos dessa abordagem. De

forma geral, procuramos estruturar o desenho das atividades considerando a espiral da

aprendizagem criativa, contemplando os quatro Ps e com foco especial no piso baixo,

tetos altos e paredes largas.

Para uma eventual avaliação, nos perguntamos sobre como as criações dos

estudantes podem mostrar que há reflexões geográficas que balizam as suas

construções? Em outras palavras, como as criações dos estudantes se justificam

enquanto objetos geograficamente pensados? Para que essas criações, que serão

intervenções urbanas, sejam consideradas como objetos geograficamente pensados é

importante que elementos do pensamento geográfico estejam implícitos na sua

constituição, ou que na sua apresentação esses elementos sejam explicitados.

Nas atividades aqui apresentadas, buscamos a localização de problemas

urbanos, a compreensão dos porquês dessa localização, quem são os sujeitos

envolvidos na constituição do problema, suas características e interesses, relações

multiescalares acerca do problema e também com diferentes temas geográficos.

Dependendo da atividade, o objeto criado pode conter em si alguns dos elementos
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descritos acima ou outros, podendo ser estabelecidos como referencial de avaliação

pisos mais baixos ou tetos mais altos, o que depende do que for definido pelo professor

através da sua observação sobre os estudantes e o contexto onde se inserem. Então,

consideramos que os aspectos do pensamento geográfico que foram considerados

neste trabalho e que podem servir para uma avaliação das criações dos estudantes

enquanto objetos geograficamente pensados são: i - o fenômeno e seus constituintes

podem ser claramente localizados nas ordens de grandeza trabalhadas na atividade; ii

- é possível compreender o porquê da lógica das localizações do fenômeno estudado

com relação ao processo de dispersão das populações e a ocupação do sítio urbano,

considerando aspectos naturais e humanos; iii - com relação aos sujeitos envolvidos no

problema estudado, é possível compreender quais são suas condições objetivas de

sobrevivência, bem como suas localizações, as relações que guardam com o

fenômeno estudado e ainda quais são suas intencionalidades, aqui entendidas como

interesses; iv - o estudante consegue estabelecer relações entre o fenômeno estudado

e dados geográficos vindos de repositórios que centram-se em diferentes ordens de

grandeza; v - com base na exploração de repositórios de dados geográficos, o

estudante estabelece relações entre temas que aparentam não estar conectados,

como acesso a equipamentos culturais e violência urbana.

Com relação aos aspectos não geográficos, é importante compreender ainda: vi

- a compreensão das causas, efeitos e possíveis soluções de um problema são

importantes e isso também poderá ser avaliado. A compreensão dos conceitos

abordados neste conjunto de atividades também pode ser avaliada e, principalmente, a

relação destes com os aspectos geográficos apontados acima; vii - é importante buscar

compreender de onde o estudante saiu no início da adoção do conjunto de atividades e

onde chegou, considerando não apenas o ponto de chegada, mas se houve

desenvolvimento na compreensão do problema estudado, seja nos seus aspectos

geográficos ou não geográficos.

Dentre os diferentes formatos que podem ser escolhidos para a avaliação, por

coerência com um aprendizado que se baseia em projetos, faria sentido focar em uma
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avaliação formativa, com foco processual, como, por exemplo, através da utilização de

rubricas a partir das quais podem ser dadas devolutivas. Considerando o caráter

incipiente deste conjunto de atividades, antes de se desenhar rubricas, seria importante

uma primeira adoção das atividades, a partir da qual conseguiríamos entender qual

desenvolvimento é possível esperar para cada um dos aspectos a serem avaliados.

Para avaliar as criações dos estudantes, consideramos importante,

principalmente, os momentos de compartilhamento em que eles vão apresentar suas

atividades para o restante da turma. As devolutivas poderão ser dadas tanto após os

próprios compartilhamentos dos estudantes, quanto quando os grupos estiverem

reunidos em meio a atividades de exploração e criação.

4.1 - Descrição das atividades

Para cada uma das cinco atividades que seguem são apresentados detalhes

para a implementação em sala de aula, desde um resumo, definição objetivos,

materiais necessários, duração e descrição dos momentos em sala de aula. Cabe

ressaltar que esta apresentação não visa delimitar roteiros pré-aplicáveis de atividades,

no formato de sequências didáticas padronizadas. O que se pretende aqui é apresentar

as linhas gerais de cada uma das atividades, buscando partilhar os raciocínios e

concepções que as fundamentam.

4.1.1 - São Paulo 2050

Proporemos que os estudantes imaginem como será a cidade de São Paulo em

2050. Para isso, eles irão apresentar construções que procuram retratar essa São

Paulo. Essas construções serão feitas com materiais típicos da realidade escolar, como

sucata, massa de modelar, cola quente, dentre outros materiais que estiverem

disponíveis. Após a construção, teremos um momento de reflexão que visa à

problematização das construções propostas pelos estudantes. Dessa reflexão

procuraremos identificar problemas ou temas sobre os quais os estudantes gostariam
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de trabalhar e sobre os quais eles irão desenvolver intervenções. Esta atividade tem

previsão para durar 2 horas e 30 minutos.

Objetivo

O primeiro objetivo desta atividade é sondar conhecimentos cotidianos e

científicos dos estudantes sobre a geografia urbana de São Paulo, mas também

problemas e temas de interesse dos estudantes sobre a geografia urbana. A partir do

que os estudantes apresentarem, pretendemos localizar pontos de referência,

problemas e elementos da paisagem urbana descritos pelos estudantes.

Materiais

Essa atividade demanda o uso de um computador e projetor de vídeo para ser

utilizado pelo professor. Também serão necessárias sucatas, caixas, rolos de papelão,

tinta, tampinhas de garrafa, fita-crepe, cola, cola quente, dentre outros. Materiais

naturais como galhos, folhas, terra e pedregulhos podem ainda ser utilizados, desde

que coletados do chão e que já estejam mortos. Ademais, caso o professor faça

projeção de algum sistema websig na lousa, será necessário conexão à internet. Caso

a escola não tenha essa infraestrutura, recomendamos que o professor faça uma

curadoria de materiais e/ou pendure na parede sua cartografia-base.

Piso baixo, paredes largas e teto alto

Essa é uma atividade que pode ser considerada de piso baixo, pois explora

conceitos cotidianos que os estudantes trazem consigo, trabalha com materiais

tangíveis para eles, como sucata, massinha, entre outros. A atividade possibilita

diversidade de temas, como meio ambiente urbano, meios de transporte urbano,

direitos humanos e por isso pode ser considerada de paredes largas.
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Outros pontos importantes

Esta é uma atividade mais voltada para a sondagem de temas de interesse e de

sondagem dos conhecimentos cotidianos e científicos dos estudantes. Outro fator que

faz com que ela seja uma boa atividade inicial é o fato de trabalhar com materiais que

se mostraram de forte engajamento para os estudantes em vivências anteriores de sala

de aula.

Descrição da atividade

São apresentados a seguir os momentos da atividade inspirados na espiral da

aprendizagem criativa.

MOMENTO 1 – IMAGINAR (duração de 10 minutos)

Ao chegar à sala, os estudantes receberão um convite para participar de uma

exposição chamada “São Paulo 2050”, um evento que ajudará a imaginar a São Paulo

desejada para daqui a 30 anos. Nessa exposição, os estudantes serão orientados a

desenvolver soluções para problemas urbanos em grupos de cinco pessoas. Eles

também serão informados de que, infelizmente, houve um pequeno problema de

organização e que a exposição acontecerá dentro de 30 minutos.

A sala estará organizada em quatro estações temáticas e o estudante poderá

escolher uma delas. Segue a descrição dessas estações: I - Problemas de mobilidade

– onde serão imaginadas soluções para o trânsito da cidade; II - Problemas ambientais

– que procurará solucionar algum problema ambiental, como inundações,

deslizamentos, poluição de diferentes tipos, dentre outros; III - Direitos humanos –

estão em que serão construídas soluções para problemas como violência,

desigualdade, respeito à dignidade e diversidade; IV - São Paulo meu amor, São Paulo

minha dor – a única estação em que não é identificado um problema urbano, mas em

que os estudantes procurarão identificar um motivo que os fazem amar São Paulo ou

uma dor que São Paulo lhes provoca e que proponham uma intervenção para

potencializar esse amor ou diminuir essa dor.
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MOMENTO 2 – CRIAR (duração de 40 minutos)

Os estudantes poderão escolher suas estações temáticas   e terão 40 minutos

para criar, enquanto o professor conversa com os estudantes e tira dúvidas sobre a

execução da atividade e o uso dos materiais. Quanto às dúvidas conceituais, a ideia é

que não sejam dadas respostas fechadas, mas que seja estimulada a reflexão sobre o

que vier a surgir.

MOMENTO 3 – COMPARTILHAMENTO (duração de 40 minutos)

Chegou a hora de os estudantes exporem suas criações, da forma que for mais

apropriada na sala de aula, de maneira que todos possam vê-las. Cada grupo terá até

5 minutos para expor e falar da sua criação. A partir das falas dos estudantes, o

professor vai listar problemas, dores e amores expostos pelos estudantes, identificar as

hipóteses que estão por trás dos problemas propostos nas intervenções, questionar

toda a turma e trazer também outras hipóteses que poderiam ser consideradas para

cada uma das intervenções.

MOMENTO 4 – CONCEITUALIZAÇÃO (duração de 30 minutos)

Após o compartilhamento, cada grupo deverá voltar a discutir sobre qual

problema, dor e amor gostaria de se aprofundar. Para isso é importante que

considerem as seguintes questões relacionadas com a significação do tema para os

estudantes: então, qual(is) seria(m) o(s) motivo(s) que conecta(m) os grupos com suas

temáticas? Foi algo negativo ou positivo que alguém do grupo vivenciou e gostaria de

contar para os demais? Seria importante identificar por que essa temática é importante

para os estudantes também. Quais são os elementos dessa vivência que tornam o

tema significativo? Quem são os personagens? Alguma pessoa em especial? Algum

local em que algo ocorreu? Onde?

O professor vai passar pelos grupos e identificar elementos da fala dos

estudantes que ajudem a formular uma questão norteadora que esteja conectada com
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o tema e com os elementos da significação dele, e que oriente os trabalhos a serem

desenvolvidos na perspectiva de resolução de problemas sobre os quais os estudantes

poderão se aprofundar nas próximas atividades.

Conceitualização (duração: 30 minutos)

1) Raízes da geografia urbana

Neste momento, faremos uma jornada de reflexão sobre mapas e imagens da

cidade de São Paulo, que serão projetadas na lousa, com o objetivo de buscar as

raízes dos problemas urbanos trabalhados pelos estudantes.

Durante a exposição das imagens, procuraremos conectar o que foi exposto

pelos estudantes no compartilhamento com o que as imagens nos mostram.

Gostaríamos de tratar especificamente da metropolização, dos impactos do automóvel

na cidade, da desigualdade territorial como elementos da crise urbana. Instigaremos os

estudantes a lerem os mapas antes de fazermos nossas leituras. Para isso, faremos

perguntas do tipo: a partir da imagem, o que se pode dizer sobre o crescimento da

cidade de São Paulo na última década? O que se pode dizer da distribuição de renda

na cidade? Por que isso ocorre? Por que o Parque Dom Pedro se modificou tanto?

As possíveis imagens que iremos utilizar são do mapa de evolução da área

urbanizada na metrópole; mapa da SP Railway; fotos de imigrantes e casarões na

Avenida Paulista; imagens de fábricas da Volkswagen; imagens de comparação do

Parque Dom Pedro atualmente e no passado; mapa de cobertura vegetal de alguma

área específica da metrópole; mapa de distribuição de empregos pela cidade de São

Paulo; mapa de setores censitários classificados por renda média de chefe de

domicílio; mapa de assassinatos na cidade de São Paulo.

4.1.2 - Explorando a selva de pedra

Esta atividade apresenta orientação para pesquisa na internet, para elucidar

causas, efeitos e soluções de uma questão relacionada com a geografia urbana que os
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estudantes gostariam de estudar em grupo. Como forma de motivá-los, a busca na

internet será apresentada como uma missão sobre uma selva de pedras. A atividade

deve durar 2 horas e 30 minutos.

Objetivo

Que os estudantes sejam instrumentalizados para a pesquisa na internet, para

que, com o apoio do professor, possam buscar informações sobre os problemas que

estão estudando, identificando causas, efeitos e possíveis soluções.

Materiais

Para essa atividade é necessário um laboratório de tecnologia na escola, com

acesso à internet e também com computadores para que os estudantes possam

pesquisar em duplas. Caso a escola não tenha essa infraestrutura, podemos fazer uma

curadoria e distribuir aos estudantes materiais impressos ou em computadores

desconectados da internet, para que eles possam realizar suas pesquisas. Ademais,

será necessária a utilização de papel kraft, tinta e canetas.

Piso baixo, paredes largas e teto alto

Identificar as fontes de sites especializados em educação voltados para o

estudante, portais de notícias, relatórios técnicos e artigos científicos pode ser

importante para a pesquisa na internet. Eles se diferenciam de acordo com o grau de

complexidade e, portanto, estabelecem pisos mais baixos e tetos mais altos em uma

pesquisa. Enquanto os portais de educação são escritos para que estudantes

consigam compreender, portais de notícias são voltados para o público em geral e

relatórios técnicos de governos e ONGs contêm dados mais complexos. Artigos

acadêmicos são geralmente ainda mais extensos e complexos. Além disso, a atividade

possibilita diversidade de temas, como meio ambiente, meios de transporte e direitos

humanos e por isso pode ser considerada de paredes largas.
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Outros pontos importantes

Foi importante fazer a pesquisa previamente, explorando diferentes possíveis

problemas e temas urbanos que os estudantes poderiam estudar. Assim, antevimos se

há perguntas que funcionam para um determinado tema, ou como alguma

reformulação da pergunta pode alcançar melhores respostas. Quando a pergunta

orientadora busca informações em um buscador na internet, foi constatado que é

importante que sejam obtidas ao menos três fontes de pesquisa. Isso pode ser uma

orientação para o estudante buscar evitar enviesamentos por notícias falsas e

enriquecer o resultado da pesquisa, mas, mesmo assim, é importante auxiliar o

estudante no discernimento de fontes e suas características.

Muitas vezes, a questão que será utilizada no sistema de busca pode ser

reformulada com alguma outra palavra que encontrará melhores respostas, então

sinônimos ou termos correlatos ajudarão a reformular a questão. Assim, em uma

pesquisa, a palavra “alagamento”, por exemplo, talvez possa ser substituída pela

palavra “enchente”. Ou a pergunta “como diminuir a violência urbana” talvez possa ser

substituída por “como aumentar a segurança pública”.

Para conseguir uma boa resposta no buscador, a escala atribuída à pergunta

nem sempre será a escala do problema ou do local onde se pretende estudar o

problema. Isso porque, nos sites de busca da internet, nem sempre localizar um

problema, colocando o local em meio a uma pergunta, ajudará a obter boas respostas.

Para descobrir mais sobre o problema, tentamos omitir o local na pergunta ou

buscamos por um termo diferente, mais abrangente, mas que indicasse de alguma

forma uma localização. Assim, por exemplo, ao invés de buscar “quais são as causas

das enchentes em São Paulo?”, utilizamos no buscador a frase “Quais são as causas

das enchentes urbanas?”.

De qualquer forma, se os estudantes não estiverem satisfeitos com as respostas

de uma determinada pergunta, encorajamos a passarem para uma próxima pergunta

da lista de sugestões formulada a partir da pesquisa prévia, pois às vezes as perguntas

que imaginamos não funcionam no buscador da internet.
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Descrição da atividade

São apresentados a seguir os momentos da atividade inspirados na espiral da

aprendizagem criativa.

MOMENTO 1 – IMAGINAR (duração de 10 minutos)

A seguir está um texto de imersão na atividade que criamos para apresentar aos

estudantes:

“Você foi um dos selecionados para uma incursão que buscará conhecer mais

sobre problemas que representam desafios para populações enormes no planeta. Na

sua missão, você será levado de helicóptero para uma selva, uma selva diferente, uma

selva de pedras chamada São Paulo.

Por sorte, você não está só. Você tem ao seu lado um grupo de pessoas com

diferentes vivências, como professores, cientistas e artistas que conhecem sobre

diferentes aspectos da sua cidade. Você poderá fazer perguntas para eles ao longo da

sua incursão, assim conhecerá mais sobre o problema que pesquisa. Infelizmente,

alguns dos que te acompanham não são bem intencionados e têm interesses

duvidosos ou são simplesmente confusos. Portanto, não acate como verdade tudo que

lhe responderem, busque sempre mais de uma fonte e peça ajuda do seu professor,

que também está nessa incursão.

Após 50 minutos, o helicóptero de resgate chegará e seu tempo de pesquisa

acabará. Vamos nessa?”

O texto acima objetiva apresentar a consulta à internet como uma viagem de

pesquisa em uma cidade que chamamos de selva de pedras. A ideia de que você pode

perguntar para outros pesquisadores simula a atividade de pesquisar em buscadores,

guardados os cuidados que devemos que ter com as notícias falsas e informações

incorretas, que seriam as tais pessoas mal intencionadas.
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MOMENTO 2 – EXPLORAR (duração de 50 minutos)

A seguir está uma explicação desse momento que criamos para apresentar aos

estudantes:

“A pergunta para os seus colegas de expedição precisa ser feita de forma

cuidadosa, ou as respostas podem não te ajudar muito. Em um sistema de busca na

internet, coloque-as e, depois de fazer isso, liste as melhores fontes e resuma os

principais achados. Caso uma questão não traga boas respostas, converse com o

professor para aprimorá-la, ou passe para outra questão. Claro que você também pode

se aventurar a criar suas próprias questões! A seguir, seguem sugestões de perguntas

que você pode fazer em um buscador da internet.”

Então os estudantes receberão uma lista com sugestões de perguntas e dicas

para utilizar no buscador da internet, com base em pesquisa prévia que realizamos

para formular esta atividade. A seguir está a lista de perguntas em que também há a

sugestão sobre o que colocar no buscador.

Lista de sugestões de perguntas

1) O que é o fenômeno por trás da sua questão norteadora?

Você pode tentar escrever “o que é + o fenômeno de que pretende tratar”. Então, se a

questão for “como reduzir as inundações na cidade de São Paulo?”, você pode, por

exemplo, escrever “o que é” ou “o que são + as inundações em São Paulo?”, ou “o que

são as inundações?”, ou ainda “o que é ou o que são as inundações urbanas?”.

2) Quais são as causas do fenômeno?

Recomendamos buscar por “quais são as causas + do fenômeno + local”. Então, se a

questão é “como reduzir a violência urbana em São Paulo”, a pergunta pode ser “quais

são as causas da violência urbana em São Paulo”.
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3) Quais são os efeitos do fenômeno estudado?

Frase para colocar no buscador: O estudante pode buscar por “quais são os efeitos +

do fenômeno?”. Assim, teríamos uma pergunta do tipo “quais são os efeitos da

violência urbana em São Paulo?”.

3) Quais são as soluções para a questão que você estuda: como potencializar ou

diminuir o fenômeno que você pretende tratar e onde?

Frase para colocar no buscador: “como diminuir/aumentar/melhorar + fenômeno +

onde”. Por exemplo, “como diminuir os alagamentos na cidade de São Paulo” ou “como

aumentar a segurança pública na cidade de São Paulo”.

4) Quem, como e onde?

Saber quem sofre e quem causa a questão que você está estudando é muito

importante, mas nem sempre uma pergunta específica com essa finalidade ganha boas

respostas. O mesmo vale para o “como” e o “onde” ocorre o fenômeno estudado. Para

esses casos, o estudante pode tentar formular perguntas ou também pode tentar

deduzir essa resposta com base nas perguntas anteriores.

MOMENTO 3 – CRIAR (duração de 50 minutos)

A seguir está um texto explicativo que criamos para apresentar aos estudantes:

“A incursão pela selva ocorria muito bem e você conseguiu anotar muitas

informações sobre sua pesquisa, até que você e seus parceiros de viagem foram

acometidos por uma virose, provavelmente, enquanto estavam em um trem lotado e as

janelas estavam fechadas. Por causa da virose, todos perderam a capacidade de

comunicação verbal. Quando foram resgatados, todos os presentes na incursão

pensavam em formas de não transmitir a virose e também de comunicar os achados

para outros colegas que não estavam na incursão. Eles eram seus parceiros nessa

pesquisa e dependiam das suas informações para continuá-la. A utilização de

máscaras ajudaria a conter a transmissão da virose, mas como seria a comunicação?
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Você e seus colegas pesquisadores dispunham apenas de um papel craft, tinta e

canetas para comunicar os seus achados. Com a capacidade de comunicação

alterada, não era possível falar e escrever, mas desenhar era possível. Por meio de

mímicas, decidiram fazer um infográfico sobre como funciona o fenômeno estudado e

assim conseguiriam socializar os seus achados. O infográfico teria desenhos de

causas, efeitos e soluções relacionados com o que foi estudado. Ele teria um formato

de esquema, cheio de setas entre desenhos, para ajudar a retratar melhor o que foi

pesquisado. Veja no anexo II exemplos de infográficos, mas o seu precisa ser sem

escrita."

Através do formato de infográfico, que é um desenho esquemático usado para explicar

fenômenos, achamos que os estudantes conseguirão sintetizar sua pesquisa em uma

linguagem que contempla, ao mesmo tempo, desenho e escrita. Assim, conseguiremos

verificar o que os estudantes conseguiram compreender sobre os problemas que

pesquisaram para podermos dar devolutivas.

MOMENTO 4 – CONCEITUALIZAÇÃO (duração de 40 minutos)

Chegou a hora dos estudantes exporem. Ao final da etapa de criação, vamos

pendurar os infográficos na sala como forma de deixar o conhecimento visível e para

que os estudantes possam expô-los. Felizmente, os participantes da incursão na selva

de pedra, os estudantes, recuperaram sua capacidade de comunicação e cada grupo

terá agora até 5 minutos para expor causas, efeitos e soluções para os fenômenos

estudados. O tempo dessa atividade pode ser curto para o que está sendo proposto,

então os estudantes poderão ficar com a lição de casa de aprofundar a pesquisa e

aperfeiçoar os infográficos. O professor identificará pontos de melhoria e devolutivas

sobre as exposições e sobre os infográficos.
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4.1.3 - Os meandros dos rios aos meandros do poder

Tendo o documentário Entre rios como disparador, vamos estabelecer uma

discussão sobre a ocorrência de enchentes, mas também buscaremos identificar os

atores envolvidos na ocorrência dos problemas estudados e suas intencionalidades. A

partir dessa discussão, os estudantes serão convidados a criar leis que impeçam

causadores de problemas urbanos de gerar esses problemas. A atividade deve durar 2

horas e 30 minutos.

Objetivo

Refletiremos sobre a crise urbana, suas causas relacionadas com a opção do

automóvel como principal meio de transporte, suas consequências para o trânsito da

cidade e a ocorrência de alagamentos. Esperamos que os estudantes, junto do

professor, identifiquem atores envolvidos e intencionalidades nos fenômenos

estudados.

Materiais

Para essa atividade precisaremos de um computador conectado com um

projetor de vídeo para projetar o documentário, sucatas, caixas, rolos de papelão, tinta,

tampinhas de garrafa, fita-crepe, cola, cola quente, dentre outros. Materiais naturais

como galhos, folhas, terra e pedregulhos também podem ser utilizados, desde que

coletados do chão e já mortos.

Piso baixo, paredes largas e teto alto

De uma forma geral, o vídeo utilizado e a reflexão sobre a ocorrência de

alagamentos é bem acessível, o que nos faz considerar a entrada na atividade como

sendo de pisos baixos. Já a reflexão de intencionalidades pode se tornar mais

complexa, então poderíamos ter nela uma característica de tetos altos. Materializar

essa discussão em leis imaginárias é algo que precisará ser testado para
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compreendermos se essa proposta é algo tangível para estudantes da faixa etária da

atividade. Ademais, a atividade possibilita diversidade de temas, como meio ambiente,

meios de transporte e direitos humanos e por isso pode ser considerada de paredes

largas.

Outros pontos importantes

Embora fale da realidade de São Paulo, o documentário Entre rios foi escolhido

como um disparador da discussão da crise urbana, que é comum nas cidades

brasileiras. Este vídeo é, portanto, aplicável a outros contextos.

Descrição da atividade

São apresentados a seguir os momentos da atividade inspirados na espiral da

aprendizagem criativa .

MOMENTO 1 – IMAGINAR (Duração de 40 minutos)

Como situação disparadora, convidaremos os estudantes a verem o

documentário Entre rios e procurarem responder sobre dois aspectos:

1. Por que ocorrem os alagamentos na cidade de São Paulo?

2. Quem são as pessoas envolvidas nos alagamentos da cidade de São

Paulo?

a) Quem são os responsáveis? Quais são as intenções que levaram este

grupo a gerar alagamentos? Quais são as características destes

responsáveis no que se refere a sua renda e às suas condições de

sobrevivência?

b) Quem sofre com os alagamentos? Como sofre? Quais são as

características destas pessoas no que se refere a sua renda e às suas

condições de sobrevivência?

c) Como estes atores se relacionam com os diferentes problemas

estudados pelos estudantes?
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MOMENTO 2 – CRIAR (duração de 40 minutos)

Os estudantes serão convidados a criar uma lei municipal* que paralise as

causas do problema urbano que estudam e que reverta o problema em um

determinado prazo. Alguns elementos dessa lei podem ser: i - dados básicos, como

nome da lei, breve descrição do problema de que a lei trata e do objetivo da lei, prazo

para que o problema seja resolvido; ii - uma proposta para que os causadores do

problema que estudado parem de causar o problema; iii - quem precisa ser consultado

para que as decisões relacionadas ao problema que você estuda sejam tomadas quem

vai decidir sobre questões relacionadas a este problema; iv - quem são os

responsáveis pela execução do que se propõe na lei. v - de onde virão recursos para

que essa lei seja implementada; vi - o que acontece com quem desobedece a lei.

*Serão entregues para os estudantes modelos de leis e fragmentos adaptados para

que eles se inspirem.

MOMENTO 3 – COMPARTILHAMENTO (duração de 40 minutos)

Chegou a hora de os estudantes exporem suas leis. Cada grupo terá agora até 5

minutos para expor suas leis. Após cada exposição, o professor e a turma poderão

trazer devolutivas sobre as leis, considerando se ela é justa para os envolvidos ou

como poderia se tornar justa.

MOMENTO 4 – CONCEITUALIZAÇÃO (duração de 30 minutos)

Vamos então refletir coletivamente sobre os interesses que estão em jogo na

cidade de São Paulo, considerando principalmente a questão do transporte e da

especulação imobiliária, nomeando alguns atores, seus interesses e entendendo quem

são as populações envolvidas e como sofrem. Aspectos legais serão pontuados de

forma tangível para os estudantes.
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4.1.4 - Voo imaginário de balão

Esta atividade propõe um voo de balão imaginário, que na verdade é uma

exploração sobre dados geográficos da cidade de São Paulo na internet. Através dela,

o estudante poderá obter informações que subsidiem a análise espacial de um

problema que ocorre na cidade de São Paulo. A atividade deve durar 2 horas e 30

minutos.

Objetivo

Objetivamos que o estudante possa explorar informações geográficas sobre a

cidade de São Paulo e sobre um distrito específico. Também gostaríamos que o

estudante possa trabalhar raciocínios de multiescalaridade entre ordens de grandeza

que compreendem bairros e a cidade de São Paulo.

Materiais

Para essa atividade é necessário um laboratório de tecnologia na escola com

acesso à internet e também com computadores para que os estudantes possam

pesquisar em duplas. Caso a escola não tenha essa infraestrutura, recomendamos que

o professor faça uma curadoria de materiais e distribua aos estudantes materiais

impressos, ou em computadores desconectados da internet, para que eles possam

efetuar suas pesquisas. Ademais, será necessária a utilização de papel kraft, tinta e

canetas hidrocor.

Pisos baixos, tetos altos e paredes largas

A curadoria do material do professor pode apresentar diferentes complexidades

para quem quer e consegue se aprofundar e para o estudante que não vier a tomar

este caminho. Essa é uma forma de trabalhar com pisos baixos e tetos altos com a

pesquisa. Ademais, a atividade possibilita diversidade de temas, como meio ambiente,

109



meios de transporte e direitos humanos e por isso pode ser considerada de paredes

largas.

Outros pontos importantes

A curadoria prévia de materiais de dados geográficos teve que ser intensa, dado

que muitos dos dados geográficos se encontram em portais especializados. Vários

deles são de órgãos técnicos do governo. Por isso, não pretendemos instrumentalizar

os estudantes a buscar estes dados geográficos, mas a acessá-los.

Através de websigs acessados, verificamos que distritos como o de Santo

Amaro, que utilizamos como exemplo nesta atividade, tem cerca de 5 quilômetros na

sua maior latitude e 4,5 quilômetros na sua maior longitude, o que o coloca na quinta

ordem de grandeza de Lacoste (1988), a de conjuntos cujas dimensões se medem em

quilômetros. A cidade de São Paulo tem cerca de 40 quilômetros de comprimento

latitudinal máximo e cerca de 66 quilômetros de comprimento longitudinal máximo, o

que a coloca na quarta ordem de grandeza, a dos conjuntos em que as dimensões se

medem em dezenas de quilômetros, como aglomerações muito grandes. Estas são

ordens de grandeza que pretendemos trabalhar nessa atividade, por opção

metodológica, como simplificação e pelo fato de o propósito desta atividade ser

trabalhar com informações geográficas em nível municipal e nível distrital. Ao fazer a

análise do problema com os estudantes, essa opção metodológica pode ser apontada

como uma limitação e, inclusive, uma oportunidade de reflexão.

Outro ponto importante que vale ser considerado é o fato de que, mesmo com

todas as estratégias de busca na internet apontadas em outras atividades deste

conjunto, mesmo com nossa experiência prévia em pesquisa de dados geográficos, foi

também importante a conversa com outros geógrafos que trabalham com dados

geográficos para obtenção das melhores fontes.

Para verificar os dados geográficos em níveis distrital e municipal da cidade de

São Paulo, elegemos o distrito de Santo Amaro e o problema da violência urbana.

Então, utilizamos no buscador da internet o descritivo “problema + em + local”, que
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resultou no descritivo “violência urbana em Santo Amaro SP”. Através dele, chegamos

ao site da Rede Social de Cidades, que dispõe de séries históricas de diferentes tipos

de dados sociais não georreferenciados, para cidade e distrito, dentre eles, dados de

diferentes tipos de violência, todos com séries até o ano de 2017, alguns até anos

posteriores.

Na busca por mais dados geográficos referentes à violência nos dois níveis,

distrital e municipal, resolvemos procurar por outro descritivo, com as palavras “mapa +

tema estudado + local”, que resultou no descritivo “mapa de violência em Santo Amaro

SP”. Este descritivo nos levou aos dados da Secretaria Pública de Segurança do

Estado de São Paulo, onde pudemos encontrar uma gama de informações anualizadas

de dados de segurança, não georreferenciadas, mas aplicáveis aos dois níveis de

análise, o distrital e o municipal. Ademais, buscando mapas que mostrassem a

diferença da criminalidade na metrópole, utilizamos as palavras “onde + tema + local” o

que nos levou ao descritivo “onde ocorre a violência urbana na cidade de São Paulo”,

assim conseguimos chegar a mapas da ordem de grandeza da cidade de São Paulo

sobre temas de criminalidade.

Não focando apenas no município de São Paulo, de forma mais ampla, a busca

pelas palavras “dados + tema + local”, agora com enfoque na sociedade, resultou na

busca pelo descritivo “dados sociais da cidade de São Paulo”'. Através dele chegamos

a um repositório municipal de dados geográficos chamado Infocidade, que possui

dados diversos sobre os dois níveis de análise que trabalhamos. Ele, porém, não é tão

amigável quanto outros bancos de dados, pois muitas das informações não são

manipuláveis se não houver instrumentalização para o uso de planilhas. Contudo,

apenas a visualização de dados de planilhas pode não ser algo tão desafiador.

Descrição da atividade

São apresentados a seguir os momentos da atividade inspirados na espiral da

aprendizagem criativa.
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MOMENTO 1 – IMAGINAR (duração de 10 minutos)

A seguir está um texto de imersão na atividade que criamos para apresentar aos

estudantes:

“Você e seus colegas de turma têm muita sorte! Vocês foram agraciados com

um voo em um superbalão capaz de observar São Paulo em uma altitude de 18 mil

metros! Mais do que isso, nesse balão há uma luneta muito especial, cheia de

sensores e acoplada a um computador, que possibilita ver informações sobre a cidade

de São Paulo e de seus distritos. Sabendo dessa oportunidade, seu professor de

geografia pediu vocês que registrem as informações que conseguirem captar*.

Chegou o grande dia! Vamos nessa?

*Para a cidade de São Paulo, recomendamos para essa atividade a utilização do

site da Rede Social de Cidades ou do Infocidade.”

O texto acima tem como objetivo apresentar a pesquisa sobre dados geográficos

como um voo de balão. Essa é uma opção que busca uma imersão lúdica sobre dados

que poderiam ter uma tratativa muito científica ou distante da realidade do estudante. A

opção por apresentar a vivência como um voo de balão também se dá pela

coincidência que este voo tem com a vista sobre mapas e sistemas websigs, na

medida em que ambos trazem a possibilidade de visão da cidade por cima,

ortogonalmente.

MOMENTO 2 – EXPLORAR (Duração de 50 minutos)

A seguir está um roteiro de sugestão de navegação no site da Rede Social de

Cidades para ser apresentado aos estudantes

Sugestão de roteiro de voo de balão
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1) Exploração aleatória – Quando o balão está próximo de atingir a altitude máxima,

você direciona a superluneta para a cidade de São Paulo e começa a ativar e desativar

camadas no seu computador e experimentar essa fantástica ferramenta. Você verifica

dados dos distritos do município, desde acervos de livros públicos disponíveis até

índices de gravidezes na adolescência e número de favelas. Com a ajuda do

professor, você continua explorando os diferentes temas aleatoriamente.

2) Explore o fenômeno que você estuda – No nosso balão, com a ajuda do professor,

vamos acionar nosso supercomputador para colocar filtros na nossa luneta sobre

temas diretamente relacionados ao fenômeno que estudamos. Por exemplo, se o seu

tema é a violência urbana, acione e desative indicadores de criminalidade, como os de

diferentes tipos de crimes.

Figura 11 – Índice de homicídios nos distritos da cidade de São Paulo

Fonte: Rede Social de Cidades. Disponível em: <https://www.redesocialdecidades.org.br>. Acesso em:

ago. 2021.

3) Escolha um distrito em especial para focalizar o trabalho sobre o seu fenômeno.

Para fazer essa escolha, considere os seguintes critérios: i - alguém do seu grupo

vivenciou algum episódio específico relacionado com o fenômeno estudado? Onde isso

ocorreu? (este pode ser um critério para escolha do distrito); ii - algum distrito tem
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indicadores que saltam aos olhos para o fenômeno estudado? (este pode ser outro

critério); iii - o grupo quer pesquisar o fenômeno no distrito onde moram? (este também

pode ser outro critério).

MOMENTO 3 – CRIAR (duração de 40 minutos)

A seguir está uma explicação desse momento que criamos para apresentar aos

estudantes:

“Em uma grande cartolina, crie um desenho que represente o distrito que você

pesquisa. Nesse desenho, precisam estar incorporados alguns dados, tais como: i -

indicadores diretamente relacionados com o fenômeno sobre o qual você está

estudando; ii - indicadores com os quais você não conseguiu estabelecer relações com

o problema que você escolheu, mas que ajudam a retratar o distrito que você estuda.”

MOMENTO 4 – COMPARTILHAMENTO (duração de 30 minutos)

Chegou a hora dos estudantes exporem. Ao final da etapa de criação, vamos

pendurar os cartazes na sala como forma de deixar o conhecimento visível e para que

os estudantes possam ler seus desenhos. Cada grupo terá agora até 5 minutos para

expor para seus colegas.

MOMENTO 5 – REFLEXÃO E CONCEITUALIZAÇÃO (duração de 20 minutos)

Com o websig aberto na lousa, junto dos estudantes procuraremos relacionar

seus desenhos com informações dos mapas, trabalhando a identificação de manchas e

a formulação de hipóteses para ocorrência dessas manchas. Teremos foco especial na

coincidências de manchas entre diferentes temas no que se refere aos padrões de

ocorrências no centro-periferia e os desenhos dos estudantes, identificando hipóteses

para as ocorrências de manchas e o retrato feito sobre os bairros. Caso não
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consigamos estabelecer a relação entre mapa e desenhos, pode ser que tenhamos

identificado elementos que faltaram na representação de bairro dos estudantes.

A partir da discussão, trabalharemos as  desigualdades territoriais e também

procuraremos entender o que relações improváveis entre indicadores podem significar,

como, por exemplo, a relação entre violência urbana e o número de teatros em uma

determinada região. A seguir está um exemplo de ativação aleatória de indicadores.

Figura 11 – Número de teatros por 10 mil habitantes e homicídios por 100 mil

habitantes nos distritos de São Paulo

Fonte: Rede Social de Cidades. Disponível em: <https://www.redesocialdecidades.org.br>. Acesso em:

ago. 2021.

4.1.5 - Voo de helicóptero

Esta atividade apresenta uma exploração sobre ambientes de websig como se

os estudantes estivessem fazendo um voo de helicóptero sobre a região da cidade que

estão pesquisando. Além da exploração pelos websigs, os estudantes poderão extrair
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dados para criar soluções para os problemas que estudam. Esta atividade deve durar 2

horas e 30 minutos.

Objetivo

Esperamos que os estudantes explorem e se familiarizem com ferramentas de

websig, conseguindo selecionar pontos e áreas de interesse para proporem diferentes

intervenções para os problemas que estudam. É esperado que seja trabalhado o

raciocínio multiescalar entre dados vindos do distrito no qual o problema é pesquisado

e distritos vizinhos, o que corresponde a uma exploração sobre os fenômenos medidos

em quilômetros, e áreas de interesse para intervenção, medidas em ordens de

grandeza menores que centenas de metros.

Materiais

Para essa atividade é necessário um laboratório de tecnologia na escola com

acesso à internet e também com computadores para que os estudantes possam

pesquisar em duplas. Caso a escola não tenha essa infraestrutura, faremos curadoria e

distribuiremos aos estudantes materiais impressos ou em computadores

desconectados da internet, para que eles possam efetuar suas explorações.

Piso baixo, paredes largas e teto alto

Diferentes tipos de exploração e aprofundamentos podem ser pensados para

essa atividade. Em um nível mais simples, enquanto piso baixo, esperamos que seja

experimentada a exploração de diferentes temas ligando e desligando camadas, que

suas impressões sejam registradas, que haja a incorporação de dados vindos de

websig nas soluções propostas pelos estudantes e o desenho de pontos, linhas e

polígonos que representem áreas de interesse para intervenção.

Um elemento de paredes largas seria a escolha de áreas que são importantes

para o problema estudado, lembrando novamente que paredes largas foram buscadas
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anteriormente pela possibilidade de escolha de múltiplos temas relacionados com os

interesses dos estudantes.

Com relação aos tetos altos, geralmente é muito mais complexo propor soluções

que integrem temas que podem aparentar desconexão, mas que guardam relação,

como, por exemplo, violência urbana e áreas verdes. Também é difícil considerar em

uma proposta dados geográficos vindos de diferentes ordens de grandeza. Por fim, da

forma como foi desenhada a atividade, o teto mais alto seria o de propostas que

mantêm a morfometria da área de intervenção, o que demandaria conhecimentos

adicionais, como o trabalho com escala, possibilitando, inclusive, a mensuração de

quadro de áreas, a análise espacial mais rica. Intervenções que consideram elementos

do terreno, como a leitura de curvas de nível, também podem ser consideradas de teto

alto.

Outros pontos importantes

Vamos fazer uma breve apresentação sobre como navegar no websig, se

possível, com a sua navegação sendo apresentada em uma tela que a turma consiga

ver, como em um projetor. É importante também que façamos uma breve apresentação

sobre como destacar áreas de interesse, desenhar pontos, linhas e polígonos.

Descrição da atividade

MOMENTO 1 – IMAGINAR (duração de 10 minutos)

A seguir está um texto de imersão na atividade que criamos para apresentar aos

estudantes:

“Você e seus colegas de turma têm muita sorte! Vocês foram agraciados com

um voo de helicóptero sobre São Paulo! Mais do que isso, nesse balão há uma luneta

muito especial, cheia de sensores e acoplada a um computador, o que possibilita ver

informações sobre as áreas em que você está sobrevoando. Sabendo dessa
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oportunidade, seu professor de geografia pediu um favor: que registrem as informações

que conseguirem captar.

Chegou o grande dia! Vamos nessa?"

O texto acima objetivou apresentar a incursão sobre um sistema websig como

um voo de helicóptero. Assim como na atividade anterior, do voo de balão,

consideramos que a ideia de um voo de helicóptero se destaca pela ludicidade e

possibilidade de visão ortogonal.

MOMENTO 2 – EXPLORAR (duração de 50 minutos)

A seguir está um roteiro de sugestão de navegação para um ambiente websig.

Sugestão de roteiro de voo de helicóptero

1) Explorando as camadas – Com a ajuda do professor, explore a cartografia ou o

ambiente websig com que você está interagindo. Passeie por São Paulo, ligue uma

camada, observe a área e depois desligue, aproxime e afaste o zoom, vá ao norte, ao

sul, siga o caminho das ruas e dos rios.

2) Caso ainda não tenha definido uma temática, você poderá buscar a temática no

sobrevoo, passeando no bairro onde reside, para tentar identificar um local em que

tenha vivenciado algo significativo. Uma alternativa para definição de tema seria a

utilização da lista de problemas urbanos sugeridos pelo professor (ver a parte de

imaginar na atividade 5.2.1), na qual você pode selecionar algum fenômeno com o qual

gostaria de trabalhar.

3) Escolha um distrito em especial para focalizar o trabalho sobre o problema que

estuda. Para fazer essa escolha, considere se alguém do seu grupo vivenciou algum

episódio específico relacionado com o problema que estudam? Onde isso ocorreu?
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Esse pode ser um critério para escolha do distrito. Algum distrito tem dados ou

indicadores que saltam aos olhos a respeito do problema estudado? Este pode ser

outro critério. Ademais, vocês querem pesquisar o problema no distrito onde moram?

Este também pode ser outro critério.

4) Vamos sobrevoar a área de interesse (distrito) e focar em camadas que nos ajudem

a observar como ela é ocupada. Se houver disponibilidade de mapeamentos históricos

e fotos antigas, busque observar o que permanece e o que mudou na área no período

analisado. Qual tipo de ocupação ocorre? Prédios ou casas? Favelas, habitações mais

simples, de classe média ou de pessoas ricas? Há indústrias ou serviços? De qual tipo

são esses serviços e indústrias?  Registre como você verificou essas informações?

5) Aqui apresentamos uma proposta de dados para pesquisar especialmente sobre

alguns temas. Iremos ajudar o grupo a escolher qual temática pode ser mais

interessante para o problema estudado. Seguem as temáticas:

a) Transportes

i) As ciclovias cobrem toda a região ou apenas algumas partes? Há

bicicletários?

ii) As linhas de ônibus cobrem toda a região ou apenas algumas partes?

iii) A área de estudo é coberta por terminais, corredores e faixas de ônibus?

iv) A área de estudo tem estações de metrô e trem?

b) Cultura e lazer

i) Há boa presença e distribuição de bibliotecas, espaços culturais, museus,

teatros e outros equipamentos públicos de cultura?

ii) Há boa presença e distribuição de parques públicos na área de estudo?

iii) Há espaços públicos como centros esportivos para diferentes tipos de

práticas, clubes municipais, comunitários ou outros?

c) Meio ambiente
i) Há áreas nas quais são apontados comprometimentos ambientais, como
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alagamentos, deslizamentos, contaminação do solo?
ii) É possível identificar áreas de várzea preservadas ou ocupadas?

(Indicado para quem já foi instrumentalizado para leitura de curvas de
nível.)

iii) Os rios estão canalizados ou podem ser vistos na foto?
iv) O relevo é acidentado ou mais aplainado? Como varia a ocupação do

terreno com relação ao relevo?
v) O que há mais, áreas verdes ou áreas construídas?
vi) As ruas são arborizadas?
vii) É possível identificar áreas verdes de lazer?
viii) Algum outro aspecto ambiental chama atenção?

MOMENTO 3 – CRIAR (duração de 30 minutos)

A seguir está uma descrição de atividades de criação:

- Atividade 1) Decidindo sobre a intervenção – Com base no que já viram no seu

passeio de helicóptero, nas carências e potencialidades da área de estudo, os

estudantes serão convidados a planejar uma intervenção urbana que gostariam

de fazer e que se relaciona com o problema urbano que estudam. Exemplos de

intervenções: i) meios de transportes – ciclovias, bicicletários; linhas, corredores,

pontos e terminais de ônibus; linhas, estações e terminais de trem e metrô;

algum equipamento para algum outro meio de transporte; ii) Cultura e lazer –

bibliotecas, espaços culturais, museus, teatros e outros equipamentos públicos

de cultura; parques públicos, espaços públicos como centros esportivos para

diferentes tipos de práticas, clubes municipais ou comunitários, outros; iii) meio

ambiente – áreas verdes, arborização de vias, equipamentos de cultura, lazer e

transporte que contribuam para a melhoria do meio ambiente urbano; iv)

“invente uma intervenção” – se nenhum desses equipamentos urbanos for

interessante para o grupo, que tal inventar um?

- Atividade 2) Seleção de áreas de intervenção – Com base no que já viram no

passeio de helicóptero, os estudantes serão convidados a selecionar áreas de
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intervenção. Para isso, é importante que eles   marquem polígonos, pontos ou

linhas no mapa indicando essas áreas. Iremos instrumentalizá-los para isso. A

seguir temos um exemplo para ajudar os estudantes, no qual supomos que eles

resolveram selecionar diferentes áreas com potencial de abrigar novos parques.

Ao analisar a imagem de satélite, eles poderiam concluir que parques podem ser

feitos sobre estacionamentos, como os que foram destacados com amarelo na

imagem a seguir, no distrito de Santo Amaro, onde hipoteticamente esses

estudantes estudam.

Figura 12 – Áreas com potencial de abrigar novos parques no distrito de Santo Amaro

Fonte: elaborado pelo autor por meio do ambiente Google Earth. Disponível em:

<http://earth.google.com/>. Acesso em: ago. 2021.

Outro exemplo é o de estudantes que gostariam de implementar bicicletários e

ciclovias. Ao analisar a imagem de satélite, eles verificaram locais de cruzamento de

ciclovias e estações de metrô, trem e corredores de ônibus.
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Figura 13 – Áreas potenciais para ciclovias e bicicletários no distrito de Santo Amaro

Fonte: elaborado pelo autor por meio do ambiente Google Earth. Disponível em:

<http://earth.google.com/>.  Acesso em: ago. 2021.

Estes são apenas dois exemplos de projetos que eles teriam condições de

desenvolver, mas poderiam ainda pensar em várias outras opções de equipamentos e

desenhá-los no mapa, como pistas de skate, gibitecas, dentre outros.

Caso os estudantes já tenham sido instrumentalizados em curvas de nível e

tenham conhecimento prévio sobre o problema ambiental que estudam, poderão propor

desenhos com maior embasamento. Por exemplo, se o fenômeno estudado forem os

alagamentos e eles resolvessem trabalhar na recuperação de várzeas dos rios, eles

poderiam delimitar várzeas, como a do Rio Pinheiros, no bairro onde vão atuar, no caso

Santo Amaro, para propor a implantação de um parque sobre essa várzea.
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Figura 14 –  Na figura abaixo, ligamos a camada da carta topográfica da Emplasa

sobre a qual foi possível identificar a várzea do Rio Pinheiros no distrito de Santo

Amaro

Fontes: DataGeo e Sistema Ambiental Paulista. Disponível em: <  https://datageo.ambiente.sp.gov.br/>.

Acesso em: ago. 2021.

MOMENTO 4 – COMPARTILHAMENTO (duração de 40 minutos)

Chegou a hora de os estudantes exporem: ao final da etapa de criação, eles

serão convidados a mostrar sua seleção de áreas de intervenção no projetor. Cada

grupo terá agora até 5 minutos para explicar os seus desenhos. Após cada uma das

exposições, o professor e a turma vão questionar sobre os critérios de seleção das

áreas de intervenção.

MOMENTO 5 – REFLEXÃO E CONCEITUALIZAÇÃO (duração de 30 minutos)

Em um passeio sobre o websig, vamos identificar oportunidades para tratar da

crise urbana, tendo como referência causas relacionadas com a formação da cidade
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voltada ao automóvel e à especulação das várzeas dos rios, com foco nos problemas

urbanos.

4.2 - Considerações sobre o redesenho das atividades

Redesenhar a atividade que adotamos na sala de aula, com base nas

possibilidades de melhoria apontadas na seção 3.2, se mostrou algo muito trabalhoso e

desafiador. Ao todo, estimamos ter gasto aproximadamente um mês apenas nesse

redesenho de conjunto de atividades para que chegássemos a um formato que

contemplasse as principais recomendações oriundas do uso das categorias de análise,

desenhando e redesenhando atividades, descartando algumas e incluindo outras, para

que termos um conjunto de atividades que pudesse ser adotado como projeto de

contraturno para estudantes do 8º ano.

A necessidade de criar exemplos e executar previamente o percurso dos

estudantes foi desafiadora, mas também importante para verificar se as estratégias

eram realizáveis, ou, ao menos, realizáveis pelo professor, o que serviu como um

primeiro filtro para que as atividades sejam tangíveis para os estudantes.

Provavelmente, todo esse trabalho de desenho foi ainda mais pesado devido à

impossibilidade de adotar a atividade na prática em função do contexto pandêmico,

uma vez que muitas das respostas para as dúvidas sobre como desenhar determinada

atividade poderiam ter vindo dos próprios estudantes.

Considerando que este conjunto de atividades é limitado pela ausência de

adoção na prática, um dos valores que ele tem é o de imaginar como seria a aplicação

das categorias de análise de uma atividade de aprendizagem criativa em geografia,

exercício que reafirmou o valor da criação (aqui, do desenho de uma atividade) como

elemento importante e enriquecedor de reflexão sobre a teoria. Isso não diminui o fato

de que a ausência de adoção na prática potencializa imperfeições das estratégias

didáticas aqui apontadas que talvez não funcionem em sala de aula e provavelmente

tenham que sofrer grandes alterações.
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Não só pelo fato de as atividades não terem sido adotadas na prática, mas

também alterações podem surgir em função do contexto e das pessoas por quem

essas atividades forem adotadas, uma vez que consideramos, neste trabalho, que não

é possível entender que uma atividade possa ser adotada sem considerar o contexto

escolar, social e as características dos estudantes, tais como suas relações específicas

com os problemas estudados (significado) e suas condições objetivas de

sobrevivência. Porém, vale destacar que o desenho de algumas atividades, como a

4.1.1 e a 4.1.5 buscam essa sondagem, em acordo com o recomendado na seção

3.2.1, de adoção das categorias de análise da aprendizagem criativa. O atendimento às

outras recomendações da seção 3.2 estão a seguir.

Sobre a utilização da espiral da aprendizagem criativa, a partir do recomendado

na seção 3.2.1, cada atividade foi pensada como uma espiral. Essa relação entre

atividade e espiral não é uma regra, mas uma opção metodológica que busca um

equilíbrio entre momentos como os de imaginar, criar, compartilhar e refletir. O brincar

não apareceu como um momento isolado, mas como baliza para a experimentação de

materiais e ferramentas, enquanto o explorar, em algumas atividades, e o

conceitualizar, em todas, foram adicionados como momentos adicionais aos momentos

previstos na espiral.

O momento de exploração, que buscou contemplar elementos do pensar

brincando, se deu de forma especial na utilização de ambientes virtuais geográficos,

como websigs, o que ressalta a importância desses ambientes no contexto da

aprendizagem criativa do pensamento geográfico. Todas as atividades buscaram

carregar elementos de micromundos, mas nas que utilizaram websigs, especialmente a

4.1.5, os testes apontaram destaque para o caráter imersivo desses ambientes, de fácil

tangibilidade para uso (não necessariamente para compreensão dos seus dados), em

que cada um pode seguir sua própria exploração na busca por dados significativos,

relacionados com suas vivências e sobre os quais é possível a criação. Se os websigs

podem ter grande potência enquanto ambientes virtuais de aprendizagem criativa, isso

tende a ocorrer de forma mais intensa por uma abordagem exploratória do seu
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potencial enquanto quadros geográficos, afinal, são fundados em sistemas de

informação geográfica nos quais o jogo de localizações, as múltiplas relações

temáticas e de multiescalaridade são facilitadas pela sua aparente fácil tangibilidade,

seja no ligar e desligar de camadas temáticas de forma intuitiva, seja no emoldurar de

diferentes enquadramentos por meio do zoom.

Além do pensar brincando, os quatro Ps da aprendizagem criativa foram

contemplados em diferentes momentos do desenho das atividades, que são baseadas

em projetos criados por grupos, com momentos marcados de compartilhamento. Tanto

o trabalho em grupo quanto o compartilhar se relacionam com o P de pares da

aprendizagem criativa. Teve também destaque a significação que se relaciona com o P

da paixão, contemplada na possibilidade de opção de problemas pelos estudantes,

mas também com perguntas relacionadas às suas vivências e onde essas vivências

ocorrem ou ocorreram, como na terceira questão do roteiro sugerido para exploração,

na atividade 4.1.5. Lembramos que esse “onde” das vivências é importante para a

geografia e procurou “geografizar” problemas urbanos significativos para os

estudantes. Recordamos também que o avanço na significação em meio às atividades

foi feito nas recomendações nas seções 3.2.1 e 3.2.2, da adoção das categorias de

análise geográficas.

Pisos baixos, tetos altos e paredes largas foram ainda mais explicitados no

conjunto de atividades. Cada uma delas foi pensada no seu piso baixo para ser

acessível para pessoas com lacunas de instrumentalização ou que não participaram de

atividades que trabalhem os aspectos do pensamento geográfico aqui privilegiados. As

atividades foram pensadas também para tetos altos, pois buscam possibilitar diferentes

formas de aprofundamento para o desenvolvimento do pensamento geográfico e a

compreensão dos problemas estudados. Se cada atividade fosse considerada como

uma pequena espiral, o trabalho sobre um determinado problema, espiral após espiral,

geraria uma grande espiral, na qual seriam alcançados tetos mais altos do pensamento

geográfico, da compreensão dos problemas urbanos e do planejamento territorial. O
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trabalho focado em espirais objetiva possibilitar a diluição do conteúdo assim como a

focalização em problemas específicos, o que também foi recomendado na seção 3.2.1.

Consideramos também a ideia de paredes largas por meio de múltiplos

caminhos de aprendizagem possibilitados pela escolha de diferentes temas e

linguagens para a criação. Assim, cada atividade procurou trazer abertura para que os

estudantes possam ter a opção de escolha de diferentes temas e procuramos variar a

utilização de linguagens no conjunto das atividades, mas não dentro de cada atividade.

Essa foi uma limitação das atividades, pois cada uma delas poderia ter paredes

ainda mais largas caso cada momento de criação de cada atividade possibilitasse a

utilização de mais de uma linguagem. Por exemplo, se em uma atividade houvesse a

possibilidade de criação através da linguagem escrita em um gênero de poema ou em

um desenho. Isso, contudo, geraria maior complexidade para o conjunto de atividades

proposto no capítulo 4, podendo ser algo de difícil implantação ou mais um elemento a

tornar a atividade improvável, uma vez que ela já sofre com elementos imponderáveis e

limitações relacionadas ao fato de nunca ter sido adotada na prática. Por isso,

preferimos assumir a menor diversidade de linguagens em uma única atividade como

uma simplificação do nosso trabalho e como uma possibilidade de aprofundamento

após uma adoção na prática.

Algumas outras limitações foram observadas ao longo do desenho da atividade

ou mesmo após esse processo. Uma delas foi objetivar a autonomia do estudante na

pesquisa de dados e informações, quando, na atividade 4.1.2, propusemos que os

próprios estudantes buscassem informações na internet sem que saibamos da

instrumentalização de que dispõe para isso. Para que resultados satisfatórios sejam

alcançados, conseguimos projetar uma vivência apenas com um alto grau de instrução

para obtenção de informações, o que pode limitar a abordagem exploratória e sua

ludicidade. De qualquer forma, era necessário que fossem buscadas melhores

compreensões dos problemas estudados até para que houvesse uma melhor

compreensão geográfica dos problemas, conforme recomendado na seção 3.2.2.
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Outra limitação do conjunto de atividades está na concepção de avaliação, que

foi pensada com foco maior no processo, de maneira formativa, mas sem grande

detalhamento, o que assumimos como limitação de escopo da presente dissertação.

Pelo mesmo motivo, não apenas no capítulo 4, mas nessa dissertação como um todo,

não nos aprofundamos no papel do professor enquanto mediador. Mesmo assim,

pudemos trabalhar um pouco dos elementos de uma mediação em uma perspectiva

indagadora, como na atividade 4.1.1, quando colocamos balizas para a atuação do

professor no momento do criar, como a ideia de não esgotar as dúvidas conceituais

que surgirem, não dando respostas fechadas, mas estimulando a reflexão e

objetificação das dúvidas do estudante.

Ademais, vale ressaltar que uma abordagem problematizadora foi

principalmente buscada por meio da atividade 4.1.3, que procurou discutir

intencionalidades, e também na concepção de crise urbana e consequentes problemas

urbanos expressa no conjunto de atividades como um todo. Ainda temos que

considerar que não trabalhamos a repertorização de elementos da geografia física,

mas o fato de trabalharmos sobre situações reais, inclusive com base em imagens de

satélite, ajudou a diminuir eventuais lacunas de instrumentalização, mesmo sem

eliminá-las. O trabalho sobre situações reais, sobre imagens de satélite ou não, onde

há múltiplas camadas de temas, deve eliminar outras limitações que tínhamos nas

atividades do capítulo 3 em relação à utilização de uma geografia hipotética e pode

ampliar as relações geográficas, conforme recomendado na seção 3.2.2.

Dentre esses aspectos do desenho de atividade da seção 4.1, além do já posto

sobre a criação embasada sobre uma geografia física real, além de raciocínios que

advêm do cruzamento temático e da possibilidade de localização e, portanto, de

geografização das vivências relacionadas aos problemas estudados, podemos citar a

possibilidade de desenvolvimento do raciocínio multiescalar e de proposições de

intervenções que conservam a morfometria, o que abre espaço para análises

geográficas relacionadas aos quadros de áreas. Adicionalmente, todo dado e
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informação não geografizado poderá sê-lo, mesmo que mentalmente, e, assim, as

possibilidades de relações geográficas tendem a se expandir.

Por outro lado, é importante não perdermos o valor de certos achados da

atividade adotada em sala de aula e relatada na seção 3.1, quando ricas reflexões

geográficas tiveram como base maquetes sobre um plano de madeira, mesmo que sem

elementos de realidade. A partir desses construtos, evidenciamos lacunas de

instrumentalização em geografia física, conseguimos refletir sobre o uso e ocupação do

solo e, através da projeção das fotos dessas maquetes, criamos desenhos conceituais

e refletimos sobre a cobertura do solo. Também precisamos mencionar a importância

de soluções de representação geográfica, que, por serem modulares, possibilitaram o

pensar brincando, como a organização de edificações feitas de papel ou a manipulação

de palitos de sorvete que representam modais de transporte. O aproveitamento desses

achados da seção 3.1 ainda podem ser mais bem relacionados com o conjunto de

atividades do capítulo 4. Não o foram, pelo mesmo motivo que outras tantas possíveis

atividades complementares também não foram: são muitas as atividades que poderiam

enriquecer o conjunto proposto. Ao eleger as atividades que constam neste trabalho,

procuramos moldá-las de forma a atingir uma coerência mínima, pela qual

conseguíssemos lidar com grande parte dos problemas apontados no capítulo 3 –

problemas que consideramos essenciais com base na revisão bibliográfica e na própria

adoção da atividade. Dessa forma, ficou de fora do conjunto de atividades da seção

4.1, assim como da 3.1, uma elaboração mais intencional sobre categorias geográficas

como lugar, paisagem, região, território e territorialidades.
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Capítulo 5 – Considerações finais

No início do trabalho, tínhamos a preocupação de compreender como poderia se

dar o ensino de geografia por meio da aprendizagem criativa, e este foi tomado como o

nosso objetivo principal. Para isso, precisávamos centrar nossos estudos em uma

compreensão da aprendizagem criativa, mas também em uma compreensão do ensino

de geografia e ainda verificar o que os teóricos do ensino de geografia compreendem

por aprendizagem criativa. Estabelecer as pontes teóricas entre essas compreensões

se tornou um objetivo específico, mas que não responderia de forma satisfatória ao

objetivo principal, já que, em coerência com a abordagem estudada, precisávamos

também de uma compreensão da prática sobre o olhar da teoria, o que se tornou mais

um objetivo específico.

Com relação ao objetivo específico de caráter teórico, ao ancorar a

aprendizagem criativa no construcionismo, a perspectiva em que a consideramos foi a

desenvolvimentista, com foco na construção de objetos e das mudanças no

pensamento que essas podem propiciar, guardando vários elementos da sua proposta

de micromundos, como a tangibilidade relacionada com pisos baixos para a construção

de objetos significativos, com liberdade exploratória, possibilidades de aprofundamento

(tetos altos) e oportunidades de compartilhamento e reflexão. Contudo, guardamos

algumas diferenças na proposta deste trabalho, como as relacionadas com a forma

como Papert isolava os conceitos na sua abordagem de micromundos e as

possibilidades de recursividade no trabalho com programação de computadores.

A compreensão do construcionismo de Papert (1980) nos ajudou a aprofundar o

entendimento da aprendizagem criativa de Resnick (2014), dando bases aos quatro Ps

e a espiral da aprendizagem criativa. Soma-se a isso que a dimensão social

considerada em Papert e Resnick foi aprofundada por teóricos também

desenvolvimentistas, mas focados na teoria da atividade e na abordagem

histórico-cultural, o que nos ajudou a situar o processo de conhecimento no que se
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refere aos sujeitos envolvidos na aprendizagem, suas condições e contextos de vida.

Esse aprofundamento foi uma boa solução teórica para aproximar a aprendizagem

criativa do ensino de geografia.

Em um caminho inverso, por meio da concepção de ensino de geografia,

buscamos também conexões com a aprendizagem criativa, caminho no qual teve uma

especial importância a ideia de quadros geográficos (GOMES, 2017), principalmente no

que diz respeito à forma aberta de utilização desses quadros, de maneira a despertar

em quem está em contato com eles um jogo de múltiplas relações locacionais. Essa

prática se relaciona com uma abordagem exploratória, especialmente quando se pode

construir sobre quadros ou quando é possível construir algo com base na reflexão

sobre quadros, o que permite materializar a geografia que habita nossas mentes

enquanto SIGs.

A ideia de que os objetos carregam em si intencionalidades vindas de

verticalidades (SANTOS, ano) também serviu de lastro para pensar a geografia

enquanto objetificação de ações que carregam intenções. Daí provêm alguns dos

porquês das localizações, e esta é uma ponte importante do ensino de geografia com a

abordagem da aprendizagem criativa, já que objetificar é o centro de uma teoria que

privilegia o criar, o construir objetos como forma de aprender.

Os jogos de localizações que se abrem a partir de quadros, por meio também da

abordagem multiescalar lacostiana, ganhou sentido especial à medida que

consideramos que aprender geografia é importante, pois este é um conhecimento

estratégico. Então, ao buscar o aprendizado da geografia, deveríamos estar em busca

desse saber estratégico de planejar e pensar o espaço (LACOSTE, 1988). A partir

desse caráter propositivo de pensar o espaço, uma ponte foi traçada entre a concepção

de geografia e de aprendizagem criativa tratada neste trabalho, pois passamos a ter

um foco especial na construção de objetos que servissem para planejar e pensar

estrategicamente novas geografias, oportunizando proposições de intervenções sobre

a realidade.
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Quanto ao levantamento sobre a concepção de aprendizagem criativa dos

teóricos do ensino de geografia, conseguimos verificar que não há uma discussão

consolidada sobre o termo “aprendizagem criativa” na geografia, embora haja muitas

referências ao papel da criatividade na aprendizagem de geografia. Encontramos uma

heterogeneidade e, por vezes, superficialidade nas referências que falam sobre a

criatividade no ensino de geografia, mas, por outro lado, alguns achados guardam

relação com a concepção de geografia e de aprendizagem criativa adotada neste

trabalho, tais como a ideia de trabalhar com situações disparadoras lúdicas para atrair

a atenção dos estudantes, a importância de contextualizar por meio do estudo de

situações reais e de conectar o que é estudado com a realidade do estudante.

Ademais, uma concepção de solução de problemas com foco em uma abordagem

problematizadora objetivando a criação de intervenções sociais ganhou ênfase

também. Esses achados ajudaram a estabelecer as conexões teóricas entre a

compreensão de ensino de geografia deste trabalho, a abordagem teórica da

aprendizagem criativa e o entendimento sobre o papel da criatividade apresentado nos

trabalhos que versam sobre o ensino de geografia. Assim, o objetivo de estabelecer as

pontes teóricas foi sintetizado em dois tipos de categorias de análise, as de

aprendizagem criativa e as de pensamento geográfico, para que pudéssemos partir

para o segundo objetivo, que trata da observação da prática com base na teoria.

A leitura das atividades da seção 3.1, com base nas categorias de análise de

aprendizagem criativa, mostrou que as atividades desenvolvidas em sala de aula, por

vezes, encontraram estratégias típicas dessa prática, como a existência de uma

abordagem exploratória, com múltiplas respostas, na qual há a possibilidade de

objetificação e desenvolvimento do conhecimento por meio de um processo

construtivo, que permitiu a síntese advinda da manipulação de materiais e linguagens

que não necessariamente a escrita. Teve também destaque o trabalho em grupo, bem

como as oportunidades de compartilhamento e reflexão que potencializaram a

construção de conhecimento.
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A utilização das categorias de análise de aprendizagem criativa também nos fez

encontrar limitações da atividade adotada em sala de aula, com destaque para a

ausência de significação dela em vista da realidade do estudante e seus temas de

interesse; a possibilidade de aprofundamento de uma abordagem crítica,

problematizadora, com foco em situações reais; a necessidade de diluição dos

conteúdos vistos na atividade introdutória ao longo das demais atividades; a

importância de haver disparadores lúdicos no início das atividades; e a ampliação das

linguagens utilizadas não apenas no imaginar, mas também nos momentos de criação.

Com relação às categorias de pensamento geográfico, tivemos como ponto forte

o viés propositivo de criação de um plano sobre o qual foram construídas maquetes

que retratavam estratégias para solução de diferentes problemas urbanos. A escolha

do meio urbano foi também destaque por ser nele que se dá a geografia que os

estudantes vivem, havendo aí potencial de significação. No entanto, esse potencial não

pode ser amplamente explorado devido à opção de trabalho sobre uma geografia

hipotética, caracterizada pela ausência de alguns elementos de realidade, como falta

de aspectos da geografia física que levaram a proposições com baixa coerência em

relação à hidrografia e relevo, por exemplo. Consideramos que o trabalho sobre uma

geografia real, com base em elementos cartográficos, poderia embasar o trabalho no

que se refere à geografia física, suprindo em parte a falta de instrumentação em

hidrografia e relevo, por exemplo. Também permitiria o trabalho multiescalar, o

cruzamento de camadas temáticas de informação e ainda enriqueceria as

possibilidades de significação por meio da localização de vivências relacionadas com o

problema que se estuda. Consideramos, ainda, que o trabalho sobre situações reais

permitiria encontrar intencionalidades, com identificação de sujeitos sociais, seus

interesses e condições de vida, o que enriqueceria uma abordagem crítica dos

problemas urbanos.

Na seção 4.1, buscamos, então, imaginar como seria um conjunto de atividades

de aprendizagem criativa no ensino de geografia que desenvolvesse as lacunas

apontadas a partir da análise da sequência de atividades adotada em sala de aula.
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Conseguimos, nesse redesenho, por exemplo, trazer para o conjunto de atividades

maior sondagem sobre quem é o estudante, a geografia em vive e sua compreensão

geográfica dos problemas urbanos, bem como a identificação e a possibilidade de

escolha de problemas urbanos significativos para eles, buscando ainda a localização

das suas vivências relacionadas a esses problemas, o que possibilita uma significação

geográfica do que se estuda. A possibilidade de escolha de problemas urbanos se

relaciona com a ideia de paredes largas e paredes ainda mais largas seriam

construídas, caso houvesse maior opção de linguagens em uma única atividade,

embora a variação de linguagens e produtos tenha alternado de atividade para

atividade.

Com a escolha de um problema urbano para se trabalhar, e não com o trabalho

sobre vários problemas, é esperado também que os estudantes possam ter maior

aprofundamento, atividade após atividade. Pisos baixos foram também uma

preocupação no desenho das atividades, já que buscamos considerar que mesmo

pessoas que não passaram por instrumentalizações, como de elementos do meio

físico, poderiam participar.

Sobre o trabalho com os problemas urbanos, esperamos que as suas

caracterizações enquanto materializações de intencionalidades de diferentes sujeitos,

bem como a análise das condições de sobrevivência dos diferentes sujeitos sociais

envolvidos no problema, possibilitasse uma abordagem geográfica crítica da crise

urbana.

Com relação ao desenho de cada atividade baseado na espiral, isso possibilitou

que tivéssemos disparadores lúdicos no início de cada atividade, no momento de

imaginar. A conceitualização e a exploração também foram incorporados em meio à

espiral como momentos marcados. Ressaltamos, ainda, a identidade e o potencial de

websigs enquanto ambientes de aprendizagem criativa que possibilitam o

desenvolvimento do pensamento geográfico, trazendo em si elementos de

micromundos, principalmente se trabalhados por meio de uma abordagem exploratória.
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Os websigs permitem a fácil construção de quadros geográficos, trabalhando diversos

temas em múltiplas escalas, bem como o planejamento de intervenções urbanas.

O novo conjunto de atividades descrito na seção 4.1 não era, a princípio, para

ser apenas um redesenho. Ele deveria ser também implementado em sala de aula, o

que não ocorreu em função da pandemia, e esse é um dado que traz reservas às

observações aqui apresentadas. Por isso, mesmo que consideremos as boas reflexões

sobre as relações entre aprendizagem criativa e ensino de geografia que vieram dessa

seção, ficará como objetivo para pesquisas futuras a adoção na prática do redesenho

do conjunto de atividades e também sua adaptação ao contexto onde for

implementado.

Consideramos que, então, se fará necessário maior aprofundamento na

proposta de avaliação deste trabalho e, também, na compreensão do professor

enquanto mediador de uma atividade de aprendizagem criativa no ensino de geografia.

Outro caminho em aberto seria a testagem e o aprimoramento das categorias de

análise em outras circunstâncias, promovidas por nós e também por outros

professores. Uma das características dessas categorias é que elas ajudam a

estabelecer parâmetros para análise e utilização de múltiplas linguagens no ensino de

geografia, de forma que o pensamento geográfico seja de fato trabalhado. Gostaríamos

de ver estes trabalhos de ensino pautados na criação com base em diferentes

linguagens sendo analisados à luz das categorias propostas neste trabalho;

gostaríamos também de incorporar mais linguagens nas criações das atividades.

Entre outras reflexões e possibilidades que ficam em aberto, estaria uma

pesquisa centrada sobre websigs enquanto ambientes educacionais. Ademais, como

aprofundamento teórico e prático, gostaríamos também de desenhar atividades

pautadas no isolamento de conceitos tal qual ocorre na concepção de Papert (1980) de

micromundos, o que poderia ser feito, inclusive, em um conjunto de atividades com

maior foco em instrumentalizações do meio físico ou de temas como o tráfego.

Chegamos a esboçar esse tipo de atividade, mas não conseguimos incorporá-la no

presente trabalho devido a tantas outras frentes que se abriram ao longo dele. O
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mesmo vale para o trabalho com o tipo de isolamento de conceito feito a partir da teoria

da atividade, quando ela simula a atividade humana. Aí teríamos que ter maior precisão

na descrição do problema, atividade, operações, ações e condições envolvidas na

atividade. Por fim, poderíamos explorar mais soluções modulares, tais como a de

organização de edificações feitas com cartolina e as de palitos de sorvete que

simbolizam modais de transportes, pois essas soluções modulares demonstraram

grande potencial de pensar brincando.

136



Referências

ACKERMANN, E. Piaget’s Constructivism, Papert’s constructionism: what’s the
difference? In: Constructivism: uses and perspectives in education. Conference
proceedings. Genebra: Geneva Center in Education, 2001. Cahier 8. p. 85-94.
Disponível em:
<http://learning.media.mit.edu/content/publications/EA.Piaget%20_%20Papert.pdf>.

ALVES, H. P. F. Desigualdade ambiental no município de São Paulo. Revista
Brasileira de Estudos de População, São Paulo, v. 24, n. 2, jul./dez.  2007.

ANDRADE, J. P.; FURLAN, S. A. Programa MAPA de educação, geografia e meio
ambiente.   Revista Geográfica de América Central, Universidad Nacional Heredia,
Costa Rica, v. 2, pp. 1-14, jul./dez. 2011.

ARAÚJO JUNIOR, A. M.; NASCIMENTO, L. P.; SIQUEIRA, S. A.; BERTOLOTO, J. C.;
GASPAR, B. F. L. A produção de material didático-pedagógico em geografia para o
ensino fundamental: notas de uma experiência. PerCursos, Florianópolis, v. 13, n. 2, p.
75-93, 2012. Disponível em:
<https://revistas.udesc.br/index.php/percursos/article/view/2674>. Acesso em: 20 nov.
2021>.

AZEVEDO, A. de. A cidade de São Paulo: estudos de geografia urbana. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1958.

BOMFIM, N. R. Geografia escolar: qual o seu problema? Caminhos de Geografia 7 (18),
p. 123-133, jun. 2006.

BURD, L. Desenvolvimento de software para atividades educacionais. Dissertação
(Mestrado) – Faculdade de Engenharia Elétrica, Unicamp, Campinas, 1999.

CACHINHO, H. Inovações didáticas e ensino da geografia: do potencial da
aprendizagem baseada em problemas. In: CONGRESO IBÉRICO DE DIDÁCTICA DE
GEOGRAFÍA: Aportaciones de la Geografía en el Aprendizaje a lo Largo de la Vida,
2011, Málaga.

CALLAI, H. C. A geografia e a escola: muda a geografia? Muda o ensino? Terra Livre,
São Paulo, n. 16, p. 133-152, 2001.

CARVALHO, C. M. Delgado de. O alcance didático da geografia geral. Boletim
Geográfico, ano I, p. 8-11, mar. 1944.

CARVALHO, C. M. Delgado de. O sentido geográfico. Boletim Geográfico, ano III,

137

http://learning.media.mit.edu/content/publications/EA.Piaget%20_%20Papert.pdf


n. 25, p. 7-10, abr. 1945.

  CURTO, J. P. M. L. Os websig no ensino da geografia no 3º ciclo: estudo de caso.
  Dissertação (Mestrado) – Universidade Aberta, Departamento de Ensino e Educação à
Distância, Lisboa, 2011.

DAVIDOV, V. V. La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico. Moscou: Editorial
Progreso, 1988.

DEFFUNE, G. Relato de uma experiência de história em quadrinhos no ensino da
geografia. Boletim de Geografia, v. 28, n. 1, p. 157-169, 27 set. 2010.

FERNANDEZ, C. O. Programação física e criatividade: contribuições de uma
abordagem exploratória para a introdução da programação física no ensino
fundamental. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Engenharia de Sistemas
Eletrônicos, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

GOMES, P. C. da Costa. Quadros geográficos: uma forma de ver, uma forma de
pensar. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017.

KAERCHER, N. A. A geografia escolar na prática docente: a utopia e os obstáculos
epistemológicos da geografia crítica. Tese (Doutorado em Geografia Humana) –
Universidade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2004.

LACOSTE, Y. A geografia: isso serve, em primeiro lugar, para fazer guerra. Tradução:
Maria Cecília França. Campinas: Papirus, 1988.

LEONTIEV, A. N. Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. In:
VIGOTSKI, L. S., LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e
aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1991.

LUDOVINO, P. N. B. A aprendizagem cooperativa: uma metodologia a aplicar nas
disciplinas de história e de geografia. Dissertação (Mestrado em Ensino de História e
de Geografia no 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário) – Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, Porto, 2012.

MARICATO, E. Para entender a crise urbana. CaderNAU – Cadernos do Núcleo de
Análises Urbanas, v. 8, n. 1, p. 11-22, 2015.

MEYER, R. M. P.; GROSTEIN, M.; BIDERMAN, C. São Paulo Metrópole. São Paulo:
Edusp; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004.

MORGADO, S. Aprendizagem baseada na resolução de problemas: um estudo
centrado na formação contínua de professores de ciências e de geografia. Dissertação

138



(Mestrado em Ciências da Educação) – Instituto de Educação, Universidade do Minho,
Braga, 2013.

MOURA, M. O. A objetivação do currículo na atividade pedagógica. Revista de
Didática e Psicologia Pedagógica, v. 1, n. 1, p. 98-128, jan./abr. 2017.

MOURA, M. O.; ARAÚJO, E. S.; MORETTI, V. D; PANOSSIAN, M. L; RIBEIRO, F. D.
Atividade orientadora de ensino: unidade entre ensino e aprendizagem. Revista
Diálogo Educacional, Curitiba, v. 10, n. 29, p. 205-229, jan./abr. 2010.

MUNIZ, A. A música nas aulas de geografia. Revista de Ensino de Geografia,
Uberlândia, v. 3, n. 4, p. 80-94, jan./jun. 2012.

MYANAKI, J. A paisagem no ensino de geografia: uma estratégia didática a partir da
arte. Dissertação (Mestrado em Geografia Física) – Universidade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

NETO, F. O. L.; BARBOSA, M. E. S. O ensino de geografia na educação básica: uma
análise da relação entre a formação do docente e sua atuação na geografia escolar.
Geosaberes, v. 1, n. 2, dez./2010.

OLIVEIRA, C. D. M. Do estudo do meio ao turismo geoeducativo: renovando as
práticas pedagógicas em geografia. Boletim Goiano de Geografia, Universidade
Federal de Goiás, Goiás, v. 26, n. 1, p. 32-47, jan./jun., 2006.

PAPERT, S. M. Mindstorms: children, computers and powerful ideas. Nova York: Basic
Books, 1980.

PAULA, J. L.; PAULA J. L.; HENRIQUE, A. L. S. O uso do stop-motion como prática
pedagógica no ensino de geografia no contexto do EMI. HOLOS, ano 33, v. 3, 2017.

PINHEIRO, I. A.; SANTOS, V. S.; FILHO, F. G. R. Brincar de geografia: o lúdico no
processo de ensino e aprendizagem. Revista Equador (UFPI), v. 2, n. 2, p. 25-41,
jul/dez. 2013

PIRES, M. R. Representações do Brasil em Delgado de Carvalho. Dissertação –
Unimep, Piracicaba, 2006.

PRESTES, Z. R. Quando não é a mesma coisa: análise de traduções de Lev
Semionovitch Vigotski no Brasil – repercussões no campo educacional. Tese
(Doutorado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2010.

RESNICK, M. All I really need to know (about creative thinking) I learned (by studying
how children learn) in kindergarten. In: ACM CREATIVITY & COGNITION
CONFERENCE, 2007.

139



RESNICK, M. Give P’S a chance: projects, peers, passion, play. Cambridge: MIT
Media Lab, 2014.

RESNICK, M. Jardim da infância para a vida toda. Porto Alegre: Editora Pensa,
2020.

ROLNIK, R. São Paulo. São Paulo: Publifolha, 2001.

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo:
Hucitec, 1996.

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século 21.
Rio de Janeiro: Record, 2006.

SANTOS,   R. C. E.; CHIAPETTI, R. J. N. Uma investigação sobre o uso das diversas
linguagens no ensino de geografia: uma interface teoria e prática. Geografia Ensino &
Pesquisa, v. 15, n. 3, set./dez. 2011.

SANTOS, S. P. dos. São Paulo: de colégio a cidade mesopotâmica. Monografia de
Graduação – Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (FFLCH), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

SAWCZUK, M. I. L.; MOURA, J. D. P. Jogos pedagógicos para o ensino da geografia.
In: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ. SUPERINTENDÊNCIA
DE EDUCAÇÃO. O professor PDE e os desafios da escola pública paranaense,
2012. Curitiba: SEED/PR., 2011, v. 1.

SEABRA, O. C. de L. Os meandros do rio aos meandros do poder. Tese (Doutorado
em Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH),
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987.

SEMENOV, A. Seymour Papert and us. Educational Studies Moscow, n. 1, 2017.

SILVA, A. M. R. Trabalho de Campo: prática “andante” de fazer geografia. Geo UERJ,
revista do Departamento de Geografia, UERJ, Rio de Janeiro, n. 11, p. 61-74, 1° sem.
2002.

SILVA, E. I. Charge, cartum e quadrinhos: linguagem alternativa no ensino de
geografia. Revista Solta a Voz, v. 18, n. 1, 2007.

SILVA, I. A.; BARBOSA, T. O ensino de geografia e a literatura: uma contribuição
estética. Caminhos de Geografia Uberlândia, v. 15, n. 49, p. 80-89, mar./2014.

140



SOARES, L. M. de S. (2013). Teatralizando o ensino de geografia. Revista Brasileira
de Educação em Geografia, v. 3, n. 5, p. 57-81, 2013.

TOMITA, L. M. S. Ensino de geografia: aprendizagem significativa por meio de mapas
conceituais. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Universidade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas (FFLCH), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

VALENTE, J. A. Por que o computador na educação? In: VALENTE, J. A. (org.).
Computadores e conhecimento: repensando a educação. Campinas, Nied/Unicamp,
p. 24-44, 1993.

VYGOTSKIY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

VYGOTSKY, L. S. [VIGOTSKI, L.S.].   Imagination and creativity in childhood. Journal of
Russian and East European Psychology, p. 7-97, 2004.

141



Anexos

Anexo I - Coletânea de textos sobre mobilidade utilizados no

plano de transportes do projeto piloto

Mobilidade Urbana - O automóvel ainda é prioridade

19% dos habitantes das dez maiores regiões metropolitanas do país gastam mais de

sessenta minutos no deslocamento entre a casa e o local de trabalho. Os dados são de

2008. Há 15 anos, esse percentual era de 15,2%, como aponta o Comunicado do Ipea,

“A Mobilidade Urbana no Brasil”, publicada em maio de 2011 e disponível no endereço

www.ipea.gov.br. Como sessenta milhões de brasileiros, Alex também possui um carro

e só não o utiliza diariamente porque o veículo ainda não tem seguro e os

estacionamentos na região central custam, em média, R$ 150 por mês. “Eu gastaria

muito”, lamenta-se, admitindo que seria a opção mais confortável. Segundo ele, não foi

apenas a sua família que pode comprar um automóvel no bairro: “Antes, em

Guaianazes, havia poucos carros. Hoje tem muito trânsito. Com a contribuição do

governo e o aumento dos salários, as pessoas acabam comprando um carro porque é

mais rápido e não ter estresse na condução”.

De acordo com o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), nos últimos dez anos,

a frota de veículos (ônibus, carros, caminhões etc.) cresceu 119%. Considerando o

resultado do Censo IBGE 2010, o país tem uma média de um carro para cada 2,94

habitantes.

O estudo do Ipea apresenta a tradução estatística da fala de Alex.

“Há duas mudanças essenciais no perfil da mobilidade da população”. O comentário

prossegue: “No mundo do transporte público, nota-se o desaparecimento do bonde e o

grande aumento do uso de ônibus e, na área do transporte individual, aparece a ampla

utilização do automóvel. Assim, a cidade mudou de uma mobilidade essencialmente
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pública e movida à eletricidade (o bonde e o trem) para outra que mistura a mobilidade

pública e privada e depende essencialmente de combustíveis fósseis. (...) Mesmo em

São Paulo e no Rio de Janeiro, onde são mais expressivas, as viagens por metrô e

trem respondem por uma parcela minoritária dos deslocamentos urbanos”.

O estudo aponta ainda que “Nas cidades com população acima de sessenta mil

habitantes, por exemplo, a frota circulante no ano de 2007 era de vinte milhões de

veículos, sendo 15,2 milhões automóveis e veículos comerciais leves (75,2%)”.

POLÍTICA DE ESTADO “Isso é resultado de uma política de Estado de valorização do

automóvel”, aponta Nazareno Affonso, coordenador geral da Associação Nacional de

Transportes Públicos (ANTP). “O Estado brasileiro fez uma opção, com legitimidade

social, de universalizar o acesso ao uso de automóvel. Com as medidas de incentivo –

que não são pequenas –, temos mais carros na rua, a velocidade do transporte diminui

e as pessoas andam mais devagar de ônibus e, estes, por sua vez, gastam mais

combustível”.

Essa transformação, acelerada recentemente por uma estratégia do governo federal de

manter o crescimento econômico com o estímulo à indústria automobilística, em

especial por meio da redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), já

ocorre há muito tempo. Entre 1977 e 2005, segundo o relatório do Ipea, houve queda

no uso do transporte público (de 68% para 51% do total de viagens motorizadas) e

aumento no uso do automóvel (de 32% para 49%) nas grandes cidades brasileiras.

REDE DE INTERESSES Para Ermínia Maricato, o problema é também global.

Arquiteta e urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade de São Paulo (FAUUSP) e ex-secretária executiva do Ministério das

Cidades (2003 a 2005), ela lembra que, após a crise de 2008, não só o ex-presidente

Lula, como os mandatários da França, Nicolas Sarkozy, e dos Estados Unidos, Barack

Obama, deram subsídios à indústria automobilística. “É óbvio que o automóvel está no

centro da mobilidade. E não só ele, mas toda uma indústria de produção e distribuição
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de combustível e também uma indústria de produção de infraestrutura urbana a partir

da chamada construção pesada. O automóvel está no núcleo de uma rede imensa de

interesses, que estão entre os maiores no mercado capitalista”, afirma.

Pessimista, Ermínia diz que o transporte individual está conduzindo algumas cidades

para um abismo intransponível. “A poluição do ar tem consequências dramáticas,

assim como as perdas de horas no congestionamento, a impermeabilização do solo

devido ao asfalto e à pavimentação, o tamponamento de córregos – que é uma

tragédia – e que incide nas enchentes urbanas. Quem teria o poder para mudar essa

situação são os usuários, com manifestações. Mas atualmente os sem-carro estão

querendo carro. Ninguém acredita mais no transporte coletivo”.

As questões apontadas por Ermínia chamam atenção no relatório do Ipea. Entre elas, o

aumento da poluição: uma estimativa feita nas cidades com mais de sessenta mil

habitantes aponta que o transporte privado emite 15 vezes mais poluentes locais e

quase duas vezes mais CO2 – do efeito estufa – do que o transporte público. E com o

aumento frequente da frota de carros, a situação só vai piorar. “Ao contrário da

repartição igualitária das viagens motorizadas entre o transporte público e o individual”,

diz o texto, “quando se calcula as emissões de poluentes, essa igualdade não se

confirma, pois o transporte privado responde por mais de 90% das emissões dos

poluentes locais e 63% dos poluentes globais (CO2) (ANTP, 2008)”.

Parte do texto extraído de

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2578:catid=28&Item

id=23

Fragmentos de textos retirados do Site mobilize.org
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Após rodar pouco mais de 30 km de bicicleta em Bogotá, deu para ter uma ideia de

como a cidade funciona para os ciclistas. Antes é preciso dizer que a capital da

Colômbia tem muitos carros, muitos táxis e muitos micro-ônibus que param em

qualquer lugar, inclusive nos cruzamentos.

Aquela placa “Nunca tranque o cruzamento” (e similares, tão comuns nas cidades

brasileiras) seria muito útil em Bogotá. Os motoristas adoram uma buzina, e é

impossível ficar parado em um cruzamento e não ouvir ao menos uma buzinada a cada

minuto. Apesar disso, não recebi nenhuma buzinada enquanto pedalava pelas ruas; o

trânsito é caótico pelo excesso de carros, mas, pela experiência que tive, os motoristas

parecem respeitar os ciclistas. No total, são 392 km de vias cicláveis na cidade.
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A cidade é bem plana, apesar de alta (fica a 2.630 metros de altitude), o que

proporciona um clima seco e com temperaturas amenas, facilitando o uso da bike. Mas

também é bem grande, espalhada. São 7,8 milhões de pessoas (incluindo todas as

cidades e povoados vizinhos, a população passa dos 8,5 milhões) que vivem em uma

cidade com prédios baixos devido ao risco de terremotos que podem, literalmente,

afundá-los, já que a cidade está localizada sobre um antigo lago.

No centro antigo, La Candelária, estão a sede do governo nacional, a residência oficial

do presidente e a prefeitura, além de muitos prédios históricos, museus e

universidades. Este mantém as construções antigas e ruas estreitas. o que contrasta

bastante com a parte norte da cidade, a mais nova e mais valorizada, com prédios

modernos e muitos shopping centers.

Transmilênio: o BRT colombiano

Bogotá, a capital da Colômbia, é famosa pelo Transmilênio, um sistema de BRT que foi

implantado no ano 2.000 pelo então prefeito Enrique Peñalosa, e que revolucionou o

transporte na capital colombiana. São doze linhas, com 1.989 ônibus, 5.318 motoristas

e 137 estações em 112,9 km de corredores exclusivos.

Assim como em Curitiba, as estações são fechadas, sendo necessário pagar

passagem para entrar na estação. Uma vez lá dentro, é possível tomar quantos ônibus

forem necessários. Nos horários de pico, a tarifa é mais alta: são 1.800 pesos

colombianos (COL), equivalentes a R$ 2,10. Nos entrepicos, domingos e feriados, a

passagem custa 1.500 COL, cerca de R$1,76.
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O Transmilênio opera com ônibus articulados e biarticulados, em geral de fabricação

brasileira. A operação pode até assustar um visitante desavisado: os veículos que

passam pelo mesmo corredor podem fazer linhas diferentes e parar em determinadas

estações, e não em outras. Daí, é necessário estar atento ao itinerário de cada linha.

Bicicletários nas estações

O sistema é relativamente bem integrado com as bicicletas: 19 estações possuem

bicicletários com capacidades que variam entre 28 e 785 vagas. Nos terminais maiores,

o bicicletário é instalado dentro da estação, sendo possível entrar com a bicicleta. Em

147



outras, as bicicletas ficam em uma construção próxima. Todos os bicicletários possuem

banheiros, mas não chuveiros ou armários. No entanto, considerando o clima seco e

frio de Bogotá, o chuveiro talvez não seja absolutamente necessário, já que a

transpiração é mínima.

Transporte informal

Até a implantação do Transmilênio a cidade não tinha qualquer sistema de transporte

público formal. A circulação era feita por vans, ônibus e micro-ônibus que faziam as

rotas que bem entendiam. Ainda hoje, existem estes ônibus de transporte “alternativo”,

ou “busetas”, como dizem os bogotanos. Esses coletivos informais fazem o transporte

mais capilar, por toda a cidade, param em qualquer lugar e andam quase sempre

lotados. A tarifa varia conforme a idade dos veículos. Os mais novos, com menos de

dez anos de uso, cobram 1.600 (COL), e os mais velhinhos operam com a tarifa de

1.500 COL. Convertendo para Reais, as tarifas são de R$ 1,88 e R$ 1,76.

No momento, o governo tenta acabar com esse transporte alternativo e trabalha para a

implantação completa do SITP (Sistema Integrado de Transporte), também formado por

ônibus e micro-ônibus, mas complementares (e integrados) ao sistema do

Transmilênio. Os coletivos do SITP de cor verde cumprem o papel de linhas

alimentadoras para o BRT, enquanto os ônibus azuis fazem outras linhas que têm por

objetivo atrair os passageiros dos busetas. Em ambos, a tarifa só pode ser paga com o

mesmo cartão utilizado no Transmilênio.

Fonte: http://www.mobilize.org.br/
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Anexo II - Exemplo de infográficos

Primeiro infográfico utilizado como referência

Fonte: https://www.oxfam.org.br/videos-animacoes-e-infograficos-2/ ; acessado em

21/10/2021
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Segundo infográfico utilizado como referência

Fonte:

https://wp.ufpel.edu.br/labserg/infografico-um-otimo-recurso-para-divulgar-melhor-o-seu

-trabalho/; acessado em 21/10/2021
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Terceiro infográfico utilizado como referência

Fonte: https://www.iguiecologia.com/ilhas-de-calor/infografico-ilhas-de-calor/ acessado

em 21/10/2021
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Anexo III - Entrega do exemplar corrigido da dissertação

Termo de Anuência do (a) orientador (a)

Nome do (a) aluno (a): Guilherme Sandler

Data da defesa: 09/03/2022

Nome do Prof. (a) orientador (a): Eduardo Donizeti Girotto

Nos termos da legislação vigente, declaro ESTAR CIENTE do conteúdo deste

EXEMPLAR CORRIGIDO elaborado em atenção às sugestões dos membros da

comissão Julgadora na sessão de defesa do trabalho, manifestando-me plenamente

favorável ao seu encaminhamento ao Sistema Janus e publicação no Portal Digital de

Teses da USP.

São Paulo, 08/05/2022

___________________________________________________

Assinatura do (a) orientador (a)
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