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RESUMO

O aprofundamento dos estudos e reflexões sobre o espaço estão ganhando, cada
vez mais notoriedade nas instituições acadêmicas, impulsionadas, na maioria das
vezes, pela importância do tema e o impacto das suas dimensões nas práticas
cotidianas. Esse fato vem instaurando uma ordem que propõem um repensar acerca
das estratégias didático-metodológicas por parte das escolas, no que diz respeito
tanto a utilização do conceito a partir do processo de Educação Cartográfica, como
a compreensão sobre as mudanças do universo da criança e seu desenrolar em
cenários, tanto realistas como imaginários e que estão em permanente
transformação. Nesse sentido, esse trabalho tem o objetivo de investigar como o
desenvolvimento/ criação do jogo-simulador Kimera, agregado a outras práticas
para o entendimento do espaço, pode potencializar o processo de Educação
Cartográfica com alunos do 4º e 5º ano da Rede Pública de Ensino do município de
Salvador/ BA - Colégio da Polícia Militar / CPM e Escola Municipal Álvaro da Franca
Rocha. Os pressupostos metodológicos permeiam a pesquisa qualitativa, apoiado
na Pesquisa Participante e nos processos colaborativos que a circundam. É de
salutar relevância, destacar a pesquisa aqui descrita como oriunda do projeto
Kimera: cidades imaginárias que visa a construção de um jogo-simulador e a
potencialização dos processos e ações vinculados ao mesmo. Os processos
resultantes desse trabalho, como as práticas engendradas na escola, através de
encontros e oficinas, os processo formativos paralelos realizados com professores,
o desenvolvimento de ações vinculadas aos saberes cartográficos, bem como a
construção colaborativa do jogo-simulador, possibilitaram a construção das bases
conceituais e técnicas da pesquisa na articulação de práticas relacionadas à
Educação Cartográfica junto às escolas, promovendo a ampliação de conceitos e
interlocutores na dinâmica da investigação, assim como a participação e
colaboração contínua dos sujeitos da pesquisa. A partir das proposições
epistêmicas e de intervenção foram constituídos caminhos “certos e incertos”,
prazerosos e árduos, na busca de sentidos outros alicerçados pelas práticas (vias)
do espaço.

Palavras-chave: Educação Cartográfica, Práticas do Espaço, Jogo-Simulador
Kimera.

ABTRACT

Deeper study and reflections on the space are gaining more and more notoriety in
academic institutions, driven, in most cases, the importance of the issue and the
impact of its dimensions in everyday practices. This fact is introducing an order
proposing a rethinking about the didactic-methodological strategies by schools,
regarding both the use of the concept from the process Cartographic Education, as
the understanding of the changes in the universe of the child and his unfolding
scenarios, both realistic and imaginary and are constantly changing. Thus, this study
aims to investigate the development / creation of game - simulator Kimera, added
other practices to our understanding of space, can enhance the education process
Cartographic with students of 4th and 5th year of the Public Education Network the
city of Salvador / BA - College of Military Police / CPM and the Municipal School of
Franca Álvaro Rocha. The methodological assumptions underlie qualitative research,
supported by the Research Participant and collaborative processes that surround it. It
is salutary relevance, highlight the research here described as coming from the
Kimera project: imaginary cities that aims to build a game - simulator and
enhancement of processes and actions related to it. Proceedings in this work, as the
practices engendered in school, through meetings and workshops, the training
process parallels conducted with teachers, the development of actions related to
knowledge mapping, as well as building collaborative game - simulator, which
allowed the construction of conceptual foundations and research techniques in the
articulation of practices related to Cartographic Education in the schools, promoting
the expansion of concepts and dynamic partners in the research, as well as ongoing
participation and collaboration of the research subjects. From propositions and
epistemic intervention consisted paths "certain and uncertain", pleasant and difficult,
in search of other senses grounded by practice (ways) of space.

Key Words: Cartographic Education, Practice Space, Game-Simulator Kimera.
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1. INTRODUÇÃO
É possível fazer a leitura de um texto além das palavras que o compõem? E é
possível vislumbrar a cidade além dos seus prédios, ruas, vielas e caminhos? As
cidades, assim como os textos são munidas de significados que ultrapassam aquilo que
observamos a “olho nu”. A cidade é revertida de dinâmicas e movimentos que a tornam
uma sentença sem exatidão, um passo desalinhado que acarreta em um trajeto
percorrido, modificado e impresso, basilarmente, pelas pessoas. Cada uma dessas
pessoas imprime a peculiaridade formadora da vida social e transforma essa cidade em
um espaço potencialmente desafiador.
Assim a cidade, em sua pluralidade e multiplicidade, revela o destino do
homem. Nessa perspectiva é antes vida, ação, construída sobre a
dialética entre produção/ apropriação/ reprodução. (CARLOS, 2001,
p.41).

A cidade apresenta elementos latentes que suplantam a realidade, atingindo e
agindo sobre a imaginação dos sujeitos. A cidade é viva! Proporciona um condensado
de sentimentos e ressalta a cada dia seu lado humano. Até os monumentos
abandonados caracterizam um valor, uma história, um toque eminentemente social,
sem dúvida, a cidade vai além do que é possível, palpável ou concreto. Perpassa os
caminhos dos descaminhos, os passos da imaginação, pois possibilita uma infinitude de
ações e reações, cujos resultados serão sempre uma novidade e mesmo que
planejemos a cidade metro por metro, há dinâmicas constitutivas e incrustadas de
brechas e fissuras que fugirão do controle do sujeito, acarretando situações totalmente
novas. A cidade é surpreendente!
Quem nunca, quando criança, criou uma cidade imaginária? E quem nunca ao
representar sua cidade imaginária, rabiscou elementos híbridos, tornando a mesma
ainda mais divertida? Essa possibilidade de fazer a/da cidade um espaço imaginado,
fantástico e funcional (ou não) dentro daquilo que se deseja, torna esse “lugar” um
campo de aprendizado que supera as operações lógicas, pois atinge o sonho, prazer e
pensar descomprometido com o concebido, mas potencial ao saber vivido. A cidade é
possibilitadora!
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Podemos entendê-la como o "palco da grande ópera", envolvendo as mais
diversas manifestações que ganham vida dentro de um alinhamento, extremamente,
organizado e articulado, mas também pode ser o "picadeiro", onde os sorrisos soltos e
a gargalhada espontânea fazem da própria história um emaranhado de ações, as quais
incluem o improviso como uma ilógica lógica da vida humana.
Essa breve descrição da cidade abre os caminhos para a discussão pretendida
nesse trabalho. Discussão essa que não objetiva esgotar a temática, tampouco deseja
apresentar verdades absolutas ou irrefutáveis, pois acreditamos, sinceramente, que a
própria verdade é relativa. O que buscamos agora é mostrar que “uma viagem de mil
milhas começa com um passo”1. Portanto, uma coisa de cada vez.
Ao escolher fazer uma coisa de cada vez, me proponho a esclarecer o porquê de
começar pela cidade. A Cidade é viva, surpreendente e possibilitadora! Tais afirmações
sobre a cidade sempre estiveram presentes na minha vida, não de forma clara e
conceitual, mas muito ligada ao ato de viver, sentir e desbravar a cidade. Essas ações
ocorrem, normalmente, sem sequer nos darmos conta, mas ganham um extremo valor
a partir do momento que compreendemos a riqueza ímpar, presente no simples fato de
caminhar de casa ao ponto de ônibus, observar as mudanças ocorridas no bairro,
conhecer outros ambientes e ouvir da voz de um morador antigo 2, a importância
atribuída a seu bairro, nomeado como lar ou mesmo como comunidade.
A cidade, apesar de não ser o objeto de estudo desse trabalho, é uma instância
importante na discussão do tema proposto, pois sua plenitude de possibilidades
acarreta numa reflexão sobre o espaço através das práticas construídas e sentidas na
cidade, poderíamos dizer, então, que a cidade é personificação das ilimitadas funções
pertinentes ao espaço, inclusive a força de qualificar o mundo.
[...] a cidade foi, desde cedo, reduto de uma nova sensibilidade. Ser
citadino, portar um ethos urbano, pertencer a uma cidade implicou
formas, sempre renovadas ao longo do tempo, de representar essa
1
2

Lao-Tsé: http://www.livrosdificeis.com.br/a-viagem-de-mil-milhas-comeca-com-um-passo-lao-tse/

Durante o trabalho de campo referente ao Projeto Tecnologias da Informação e Comunicação e
Geoprocessamento (2008), ouvimos um depoimento de uma moradora antigas do bairro da Boca do Rio /
Salvador (BA), onde a mesma discursava sobre as mudanças na sua comunidade que estava ficando
cada dia mais violenta. “Nosso lar está ficando cada dia mais perigoso, não podemos mais sair a rua
qualquer horário, nossa vida não é mais como antigamente”.
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cidade, fosse pela palavra, escrita ou falada [...], fosse pelas imagens
[...], fosse ainda pelas práticas cotidianas [...]. (PESAVENTO, 2007, p.
11)

Essas práticas cotidianas instituidoras do espaço que interconectam a cidade
aos seus moradores, criando um apego, relação e sentimento de pertença, usabilidade
do espaço em todas as suas dimensões.
A experiência de ver, ouvir e sentir esse apego do morador à sua cidade
começou quando eu cursava graduação em Pedagogia na Universidade do Estado da
Bahia - UNEB. Na ocasião, tive a oportunidade de participar do projeto de Iniciação
Científica

(IC)

denominado

“Tecnologias

da

Informação

e

Geoprocessamento: explorando novas metodologias de ensino”,

Comunicação

e

juntamente com

outros alunos-pesquisadores3, realizando estudos sobre as potencialidades das
geotecnologias no redimensionamento dos conceitos de espaço e lugar, bem como
sobre

a

importância

da

Educação

Cartográfica

nos

processos

formativos

contemporâneos e nas práticas espaciais refletidas na/pela/da cidade.
Desde o início do projeto de IC em 2007, participamos de diversas dinâmicas
relacionadas ao aprofundamento dos conceitos acima citados e trabalhos de campo em
escolas da Rede Pública de Ensino (Escola Municipal Nova do Bairro da Paz, Escola
Estadual Governador Roberto Santos, Escola Estadual Getúlio Vargas, Colégio da
Polícia Militar da Bahia), onde realizamos atividades, formações, reuniões e oficinas
com professores e estudantes do Ensino Fundamental e Médio.
Como estreantes e curiosos sobre a dimensão técnica da cartografia, fizemos um
intercâmbio com o Departamento de Engenharia Cartográfica da Universidade Federal
de Pernambuco–UFPE, que permitiu o aprofundamento dos conhecimentos referentes
às geotecnologias, além da realização de estudos práticos sobre as potencialidades do
programa Google Earth e do Spring4.

3

4

Alunos-pesquisadores: Inaiá Brandão e Tauana Lima.

O SPRING é um software de livre acesso desenvolvido pelo Instituto nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE com funções de processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de
terreno e consulta a bancos de dados espaciais.
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Com a intenção de cercear a temática, efetuamos uma análise de livros didáticos
que reuniu três coletâneas5, com quatro fascículos, cada, abrangendo da primeira à
quarta série do Ensino Fundamental I. Adotamos como categorias de análise os
seguintes temas: Conteúdo e Metodologia. Na categoria conteúdos foram definidas
quatro subcategorias (Noções de espaço e lugar, Representação de espaços mais
próximos, Mapas, Elementos Cartográficos) e na categoria metodologia, organizamos
em três subcategorias (Exposição dos conteúdos, Imagens / Desenhos e Atividades).
Como principais resultados dessa análise, podemos destacar: (a) As obras tem
em sua base o trabalho com as noções basilares referentes à Educação Cartográfica,
mas não estabelecem uma associação desses conteúdos com o uso das
geotecnologias; (b) Existe uma quantidade significativa de desenhos, plantas, mapas e
algumas imagens de satélite, mas pouco aprofundamento e relação desses elementos
com o espaço, sua relevância e representação; (c) Necessidade de um trabalho mais
criterioso na abordagem dos conceitos geográficos (lugar, paisagem e território) e (d)
Percebeu-se uma utilização muito superficial das ferramentas geotecnológicas, onde as
imagens abordadas são, na maioria das vezes, puramente ilustrativas.
A etapa de análise dos livros foi uma das descobertas mais importantes do
projeto, pois nos permitiu fazer uma relação entre a teoria estudada e a prática
exercida, pelos professores, mediadas pelos dos livros didáticos, além de se tornar um
diagnóstico que nos auxiliou na criação de estratégias e na elucidação de conceitos
fundamentais ao processo formativo.
As ações ocorridas nesse período são uma parcela dos percursos vivenciados
na rede pública de ensino. Essas experiências foram traçadas pelo desejo de criar
novas práticas e potencializar as existentes no que se refere ao redimensionamento
das geotecnologias e o entendimento do espaço nesse nível de ensino.
Através da ampliação dessas discussões, e das interações entre professores e
pesquisadores (IC, mestrandos e doutorandos), fundamos o GEOTEC - Grupo de
5

(a) CIGOLINI, Adilar Antônio; LOPES, Nelci; MOREIRA, Jefferson Luiz. Geografia em construção.
2.ed. São Paulo: Atual, 2001. (1ª à 4ªSérie); (b) FURLAN, Sueli Ângelo; SCARLATO, Francisco
Capuano; CARVALHO, Aloma Fernandes de. Verso e reverso. São Paulo, 2005. (1ª à 4ªSérie) e, (c)
SANT’ANNA, Eliana; SALES, Marli; DIAS, Rosemary. Terra, gente e companhia. Belo Horizonte:
Dimensão, 2006. (1ª à 4ªSérie).
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Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade6, vinculado a Linha de Pesquisa 4
(Educação, Currículo e Processos Tecnológicos) do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade – PPGEduc e a Área de Concentração II (Processos
Tecnológicos e Redes Sociais) do Programa de Pós-Graduação em Gestão e
Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC. Nesse sentido, expandimos o trabalho
já realizado, agregando um número considerável de pesquisadores de diversas áreas
do conhecimento, discutindo sobre importantes temáticas a partir de um trabalho
baseado na colaboração e a incorporação de saberes.
O GEOTEC vem redimensionando as geotecnologias a partir do aprofundamento
do conceito de tecnologia que é entendida como processo humano e criativo, onde são
implicadas as dimensões materiais e imateriais (Lima Jr., 2007; Lima Jr. e Hetkowski,
2006). Diante disso, a geotecnologia “... representa a capacidade criativa dos homens,
através de técnicas e de situações cognitivas, representar situações espaciais e de
localização para melhor compreender a condição humana” (Hetkowski, 2010, p. 3518).
Com base nesses conceitos, o grupo tem como base epistemológica a discussão
sobre espaço a partir dos autores: Milton Santos (2004, 1996, 1988, 1985, 1980, 1977),
Henri Lefebvre (2008, 1991,1974) e Michel de Certeau (2008) e sobre as Tecnologias
da Informação e Comunicação, Pierre Lévy (2010, 2009), Lynn Alves (2012, 2005),
Arnaud Lima Jr e Tânia Hetkowski (2006), Tânia Hetkowski (2010, 2009, 2004, 2001).
Esse

recorte

ocorre

a

partir

do

aprofundamento

sobre

o

espaço

e,

o

redimensionamento do mesmo através das tecnologias, os agregando às discussões
atreladas ao grupo, desvendando possibilidades outras para tratar o tema e sua
implicação na educação, na escola e os processos tecnológicos a partir de um
movimento alicerçado no trabalho de uma equipe, à potencialização dos saberes,
autonomia e criação de práticas instituintes, norteadas pelo respeito, criatividade,
curiosidade e busca por novas possibilidades.
Dentre os vários itinerários do grupo, destacamos os projetos em andamento: (a)
A rádio da escola na escola da rádio: resgate e difusão de conhecimentos sobre os
6

www.uneb.br/geotec
e
https://www.facebook.com/pages/Grupo-de-GeotecnologiasEduca%C3%A7%C3%A3o-e-Contemporaneidade/1403484209868605?ref=hl
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espaços da cidade de Salvador/BA, que tem como objetivo mobilizar a Educação
Científica dos sujeitos/ pesquisadores da Rede Pública de Ensino, buscando promover
a difusão da história e memória dos bairros de Salvador/ BA, através da utilização da
Rádio Escolar e suas possíveis extensões, possibilitando assim, a criação de processos
formativos e; (b) Kimera: cidades imaginárias que é realizado por meio da parceria entre
a UNEB e a UFRGS e visa à construção de um jogo-simulador de cidades, o Kimera,
que será apresentado mais adiante.
Começaremos a entender, a partir do Kimera, o motivo de usar a cidade como
“abre alas desse enredo”. A cidade é o palco/ picadeiro desse trabalho, mas é também
um elemento que apoia o sentido abarcado e defendido nesse texto. Por isso, atenção!
Assim como as cidades se revelam ao tempo em que as adentramos e as
desbravamos, os objetivos dessa pesquisa tornar-se-ão mais evidentes à medida que
mergulharemos nas linhas aqui descritas.
Subsecutivo, trataremos aqui dois pontos cruciais, categorias de análise ao
desenvolvimento do trabalho proposto, são elas: (a) A Educação Cartográfica e o
Espaço; (b) As Cidades e o Jogos - Simuladores. A formação dessa dúplice tem o
intuito de desvendar a seguinte questão: Como a construção e uso do jogo-simulador
Kimera pode potencializar o processo de Educação Cartográfica, junto aos alunos do 4º
e 5º ano do Ensino Fundamental I da Rede Pública, considerando as práticas do
espaço exercidas por estes sujeitos?
A Educação Cartográfica é um processo que se inicia desde muito cedo na
criança, e por isso surgiu a necessidade de desvendar possibilidades à prática e
entendimento do espaço, a complexidade das cidades e a pluralidade de movimentos
da vivência presentes na sala de aula, no que diz respeito a criação de noções
cartográficas/espaciais imprescindíveis ao deslocamento e exploração do cotidiano.
Essa provocação oriunda de dinâmicas escolares e sociais, vivenciadas pelo Grupo de
Pesquisa nos últimos anos, nos levou a identificar os jogos-simuladores, em especial os
digitais, como uma potencialidade ao tratamento e discussão desses conceitos, o que
me levou a definir o seguinte objetivo para esse trabalho dissertativo:
Investigar como o jogo-simulador Kimera, agregado a outras práticas para o
entendimento do espaço, pode potencializar o processo de Educação Cartográfica com
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os sujeitos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I, respectivamente, do Colégio da
Polícia Militar - CPM e da Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha, localizados no
Município de Salvador/ Bahia.
A partir desse objetivo, buscaremos abordar especificamente as seguintes
pretensões:
 Discutir a relevância do processo de Educação Cartográfica, inter-relacionando-o
com as instâncias do espaço;
 Acompanhar/participar

do

desenvolvimento

do

jogo-simulador

Kimera,

articulando as práticas do espaço exercidas pelos partícipes da pesquisa ao
processo colaborativo de concepção e elaboração do jogo-simulador;
 Explorar as práticas constitutivas do espaço nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, através de ações e atividades ao redimensionamento da
Educação Cartográfica e possível ampliação das noções cartográficas/espaciais
dos sujeitos participantes.
A integração desses objetivos possibilitou a compreensão acerca do processo de
Educação Cartográfica como um elemento de caráter ambivalente que pode ser
potencializado pelo jogo-simulador, mas também pode ser o seu potencializador.
Diante das questões citadas e em conformidade com as especificidades do
objeto de investigação, destacamos a Pesquisa Qualitativa como abordagem
metodológica deste trabalho, evidenciando que a mesma considera as situações
cotidianas e os contextos sociais como dados relevantes para o estudo. Por esse
motivo, a pesquisa na área humana é algo complexo, já que para analisar um fato é
necessário considerar uma série de aspectos que exercem sobre ele grandes
influências. Para traçar os infindos rabiscos dessa discussão, travaremos conversas
com importantes interlocutores, onde “juntos” tomaremos o (des)caminho dessa
estrada.
Nesse (des)caminho tomaremos como estratégia metodológica a Pesquisa
Participante, com enfoque da investigação social por meio do qual se busca plena
participação do pesquisador e da comunidade na análise da própria realidade. Portanto,
a pesquisa participante é uma atividade educativa de investigação e ação social, onde o
pesquisador e os sujeitos envolvidos na pesquisa participam efetivamente desse
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processo. (BRANDÃO, 1985).
Como práticas subjacentes a Pesquisa Participante, salientamos o saber
compartilhado, a colaboração e o caráter aplicado desse estudo, considerando o “eu”
pesquisador como parte integrante/integrada do movimento e, os sujeitos da pesquisa
como atores/coautores/autores/diretores do processo que possibilita criar um
emaranhado de outras práticas.
Os companheiros dessa caminhada (Brandão, 1985; Brandão e Streck, 2006;
Certeau, 2008; Marques, 2008; Hetkowski e Alves, 2012) tornarão a estrada menos
tácita, contudo, sem perder a sensibilidade imbuída nas falas, sentidos e significados
dos sujeitos, da vida.
Diante disso, o processo de desenvolvimento do jogo-simulador Kimera, será
utilizado como meio para chegar aos próprios "meios" da pesquisa. Isto porque,
diferente da expressão popular "os fins justificam os meios", a pesquisa aqui tratada
considera a riqueza do processo como ponto mais relevante do trabalho.
Corroborando com as palavras iniciais desse trabalho, apresentaremos os
(des)caminhos (capítulos) que tecem nossa proposta, tentando, ao máximo, demonstrar
a articulação e afinidade dos temas abordados, além de revelar ao leitor que a
produção aqui realizada parte sempre de muitas vozes e diálogos, possibilitadores da
formação desse enredo, do qual sinto-me orgulhosa de ser a porta voz.
O

primeiro

capítulo,

denominado

Educação

Cartográfica...

Andanças,

sentidos, percursos e práticas do/no espaço vem aprofundar e redimensionar o
conceito de Educação Cartográfica, a partir da interlocução com importantes autores (a
exemplo de Almeida, 1994; Callai, 2005; Passini, 1994; Castrogiovanni , 2000; Santos,
1977, 1985, 1988, 1996, 2004; Certeau, 2008; Carlos, 2001, 2007; Sene, 2011) para
discutir esse conceito como um processo contínuo de aprendizado e produção do
espaço. Nesse capítulo, apresentaremos uma discussão teórica que abarca práticas e
pistas para o trabalho com a Educação Cartográfica.
Em seguida, o segundo capítulo, denominado Pela estrada afora: os escritos
de uma pesquisa participante tem o objetivo de demonstrar o nosso percurso
metodológico, a abordagem e estratégia utilizada, assim como definir nosso campo de
pesquisa e os sujeitos que darão sentido a esse movimento. Tentaremos evidenciar
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nessa sessão, a pesquisa como um caminho rigoroso, mas ao mesmo tempo flexível,
capaz de nos surpreender em todas as suas etapas, fugindo muitas vezes ao nosso
controle, e se reafirmando continuamente como uma trama que permite um espaço
para a historicidade do ser e do fazer humano (Brandão e Streck, 2006), por isso,
imprevisível, vivo e dinâmico.
Finalmente, o capítulo Descobrindo outras Vias: refletindo sobre os
itinerários da pesquisa traz as práticas, análises, reflexões e reflexos oriundos dos
itinerários dessa pesquisa, considerando as implicações, possibilidades e inquietações
ocasionadas pelos sujeitos fazedores desse trabalho. Esse capítulo é tecido a partir de
um intercruzamento entre a teoria aqui expressada e as falas (ditas e demonstradas),
práticas e construções ao longo do processo de concepção e criação do Jogosimulador Kimera e as ações provenientes do mesmo. Esse capítulo também apresenta
dez vias que vem nos levando, ao longo da pesquisa, entre titubeios e conquistas, a
entender, redimensionar e potencializar os itinerários pedagógicos, dentro do projeto
Kimera: cidades imaginárias.
Para finalizar esse trabalho, mas suscitar outros movimentes, trago minhas
(In)conclusões reflexivas: um pensar sobre a prática, onde trago minhas
considerações sobre o tema proposto, discutindo sobre as práticas e reflexos dessa
pesquisa, além de apresentar algumas proposições para a potencialização da
Educação Cartográfica como processo essencial ao desenvolvimento dos sujeitos.
Esse trabalho busca através de suas páginas, provocar um debate sobre/entre
esses temas presentes na contemporaneidade, almejando assim, traçar caminhos
reflexivos que nos levem a entender e recriar nossos próprios saberes nesse espaço
que é complexo, mutante e infinitamente transformativo e transformador.
Saliento, portanto, que as ideias, incitações, anseios e práticas aqui desveladas
não esgotam o tema, pelo contrário, possibilitam que outros pesquisadores, em
diferentes contextos e com novas conjecturas, ampliem, aprofundem e criem propostas
investigativas que proporcionem processos formativos capazes de colocar as relações
entre os sujeitos, bem como suas ações no mundo no centro dos debates sobre o
espaço. Para isso, precisamos compreender a colaboração e valorização dos saberes
da alteridade, é fundamental para a criação de uma escola melhor, de sujeitos críticos,
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de relações mais humanas e de um mundo pautado pelo respeito e valoração das
peculiaridades, afinal, é dessa capacidade transformativa que são formadas as práticas
do espaço.
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2.

EDUCAÇÃO

CARTOGRÁFICA...

ANDANÇAS,

SENTIDOS,

PERCURSOS E PRÁTICAS DO/NO ESPAÇO
Toda caminhada continua saltando, saltitando, como a criança, “num pé
só”.
Michel de Certeau

Sejam bem vindos! É assim que sempre recebemos, ou pelo menos deveríamos
receber as pessoas que cruzam na nossa vida. Muitas pessoas passam... somente
passam! Mas não podemos deixar de enfatizar aqueles que cruzam nossos caminhos,
se afeiçoam e permanecem. Àqueles que permanecem poderíamos dizer “sejam bem
presentes”. Presentes nas lembranças futuras do insubstituível HOJE, no agora que
daqui a poucos instantes já será passado, mas é no instante respirável, que todas as
trajetórias são rabiscadas por nós, juntamente com os amigos que permaneceram.
E essas trajetórias, percorridas com passos de diferentes tamanhos, serão, neste
capítulo, o cenário para o início de uma nova caminhada, criada e remontada por
diversos interlocutores que não foram apenas sujeitos passantes, mas marcaram seus
percursos nas sutilezas e andanças, nas fissuras e na dinâmica do espaço. Portanto,
vamos “caminhando e cantando e seguindo canção”7.

2.1. O CONTEXTO, O TEMA, AS AÇÕES... É SEMPRE BOM EXPLICAR

Vocês veem como estou escrevendo à vontade?
Sem muito sentido, mas à vontade.
Que importa o sentido? O sentido sou eu!
Clarice Lispecto

No decorrer desse satisfatório percurso, sempre me perguntaram se minha
formação é Licenciatura em Geografia. No início, respondia um pouco insegura que
não, sempre esperando uma crítica por tratar de um tema que “não é a minha praia”.
7

Trecho da música “Pra não dizer que não falei das flores”. Composição de Geraldo Vandré.
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Depois fui amadurecendo, se é assim que posso denominar e, afirmando com ênfase,
que minha formação é Pedagogia, antes mesmo que a pergunta surgisse, diminuindo a
possibilidade das pessoas questionarem sobre esta escolha epistêmica. Hoje, não me
antecipo e nem me atraso ao dizer que trato do tema Educação Cartográfica, pois na
condição de Pedagoga considero extremamente importante a discussão desse tema no
curso de Pedagogia, inicialmente pela sua relevância e em seguida por ser um conceito
que em algum momento será abordado no Ensino Fundamental I, mesmo de forma
inconsciente e/ou inconsistente.
Contudo, não está entre os objetivos desse trabalho discutir sobre o currículo do
curso de Pedagogia e, tampouco, negar a legitimidade desse debate na área de
Geografia. Não desejo proclamar uma ruptura brusca e radical com a forma de ensinar
os conhecimentos geográficos, ou negar a importância dos seus métodos. Na verdade,
desejo acrescentar novos olhares, novos estudos a partir da escuta das singularidades
desses sujeitos no espaço vivido, na dinâmica do cotidiano, por meio de um trabalho
que é fruto da convivência com um grupo de pessoas de diferentes formações
(GEOTEC), com o objetivo de compreender como o espaço através da Educação
Cartográfica pode ser entendido, construído e ressignificado pelas crianças, jovens,
adultos e melhor idade.
Ressaltamos que a nomenclatura Educação Cartográfica será tratada aqui, mas
com preposições para ressignificação das práticas pedagógicas às crianças do Ensino
Fundamental I, considerando que nesse nível de ensino os professores, geralmente
formados em pedagogia, demandam pistas, dicas, ideias e outras possibilidades para a
formação de conceitos mais amplos, explorando a transversalidade do currículo escolar,
entrelaçados com a história das crianças, das cidades, dos lugares, das construções,
dos espaços.
O espaço como conceito, processo e prática é estudado no grupo para embasar
nossas discussões no âmbito educacional, entretanto, optamos, nesse trabalho, pelo
recorte da Educação Cartográfica, delineando uma “prosa” com diferentes autores e
manifestando nossas inferências, concepções e redimensionamentos sobre o assunto.
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2.2.

ENTRE

CONVERSAS/DESCONVERSAS

E

DESAFIOS:

A

EDUCAÇÃO

CARTOGRÁFICA E O ESPAÇO COMO ESSÊNCIA
Ele era um menino que adorava passear, gostava de caminhar por todos
os lugares, de viajar por diferentes locais. Ele andava pelas ruas, pelos
bairros, pela cidade, por todo mundo, seus pés tinham diferentes
espaços colados nele. (grifo meu)
Jader Janer Moreira Lopes

Mais do que teoria, técnica e prática responsável pela criação e uso dos mapas,
a cartografia é a ciência que permite a “relação entre mapa e usuário, onde o segundo
pode, de fato, participar deste processo, para melhor compreender e representar o
espaço”. (NASCIMENTO, 2010, p. 14).
Essas elucubrações sobre a cartografia nos permitem entender a importância da
mesma, diante das suas possibilidades no que tange a relação entre os sujeitos e o
espaço. Essa relação, por muito tempo acabou se restringindo ao uso (limitado) do
mapa, mas hoje, com o avanço científico e tecnológico e a possibilidade sempre
renovada de reestruturação dos processos sociais, políticos, econômicos e educativos,
o debate sobre o espaço, nas suas mais diversas manifestações, vem se ampliando e
adentrando em discussões que transcendem os nichos acadêmicos.
O espaço está, paulatinamente, ganhando notoriedade como parte integrante e
exceptiva do processo de formação social. Nesse sentido, Santos (1977, p. 93) critica:
Como pudemos esquecer por tanto tempo esta inseparabilidade das
realidades e das noções de sociedade e de espaço inerentes à categoria
da formação social? Só o atraso teórico conhecido por essas duas
noções pode explicar que não se tenha procurado reuni-las num
conceito único. Não se pode falar de uma lei separada da evolução das
formas espaciais. De fato, é de formações sócio-espaciais que se trata.

Portanto, sociedade e espaço não devem ser tratados de maneira indissociada,
pelo contrário, é necessário manter uma dialética sócio-espacial, uma reciprocidade
entre as partes, afinal, o espaço é processo condicionante das relações sociais e não
palco ou receptáculo das mesmas (SENE, 2011).
A dialética sócio-espacial nos permite afirmar que falar sobre o espaço é antes
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de tudo, pensar os sujeitos. O que seria do homem sem o espaço? O espaço existiria
sem o homem? Essas questões nos remetem a outra questão popular, mas muito
sábia: Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Apesar de clichê, essa pergunta
aparece sempre que não conseguimos, ao certo, entender a origem de uma relação,
devido ao grau de imbricamento entre as duas partes. Esse imbricamento é
característico da relação espaço-homem, visto que ambas as partes são pensadas
como indivisíveis.
O conceito de espaço constituído por fixos e fluxos (Santos, 1985; 1996) ou
sistema de objetos e sistema de ações (Santos, 2004), demonstra que esse objeto é,
flexivelmente, formatado por estruturas e ações. Estruturas são percebidas como
objetos físicos, naturais, fabricados e técnicos. Ademais, as ações são as relações
sociais, a dinâmica e o movimento que os sujeitos imprimem nessas estruturas. O
imbricamento entre espaço e homem é algo tão profundo que a própria estrutura/objeto
torna-se artificial, afinal, os elementos naturais quando “performizados” pelos sujeitos,
tornam-se fabricados, técnicos, mecanizados. Portanto, objetos e ações, fixos e fluxos,
estrutura e movimento coexistem na própria relação, interação e intenção entre os
sujeitos e as coisas8.
Nesse ínterim, surge a necessidade de discutir e relacionar os conceitos de
espaço e tempo, visto que, na maioria das vezes, eles aparecem de forma integrada.
Santos (2004) critica o não englobamento do tempo como um dos elementos de análise
do espaço, como se fosse possível estudar um espaço situado fora do tempo. Diante
disso, o autor apresenta a ideia de materialização/empiricização do tempo através da
técnica que se concretiza por meio do trabalho. “É por intermédio das técnicas que o
homem, no trabalho, realiza essa união entre espaço e tempo” (p. 54).
Isso significa, a nosso ver, que espaço e tempo coexistem a partir de uma
relação entre/por eles, embasados pelos objetos técnicos que compõem o espaço e
definidos pelo ritmo, pela forma, pela sucessão que é o tempo.
Tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que devem ser
mutuamente conversíveis, se a nossa preocupação epistemológica é
8

O geógrafo Milton Santos faz uma breve discussão sobre o conceito de objetos e coisas no
capítulo “O espaço: sistema de objetos, sistema de ações” do livro A natureza do espaço (2004).
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totalizadora. Em qualquer momento, o ponto de partida é a sociedade
humana em processo, isto é realizando-se. Essa realização dá-se sobre
uma base material: o espaço e seu uso; o tempo e seu uso; a
materialidade e suas diversas formas; as ações e suas diversas feições.
(SANTOS, 2004, p. 54).

Então, tempo e espaço convergem ao longo da história, por meio da técnica que
é um dado constitutivo do social, tanto objetivamente através da sua operacionalização,
quanto subjetivamente, como elemento criativo, percebido, realizado pelo coletivo, mas
determinado pela individualidade de cada fazedor. Portanto, a conexão entre espaço e
tempo é a base da vida dos sujeitos, pois cria e recria, cotidianamente, um grande
sistema em movimento, não caracterizado pelo isolamento, mas condicionado pela
relação, maior que o domínio cronológico, pois constitutivo, entre tantas outras técnicas,
pelas técnicas da vida.
Nesse sentido, as questões relacionadas/atinentes ao espaço, tornam o mesmo
um conceito essencial pela sua implicação na vida dos sujeitos. Por esse motivo,
entender o espaço sobre diferentes dimensões é uma tarefa que cabe não somente aos
grandes estudiosos do assunto, mas a todos que desejam entender como o próprio
mundo, que nos norteia e do qual fazemos parte, cria suas forças produtivas e
estabelece todo seu sistema de funcionamento.
Quando todos os lugares foram atingidos, de maneira direta ou indireta,
pelas necessidades do processo produtivo, criam-se, paralelamente,
seletividades e hierarquias de utilização com a concorrência ativa ou
passiva entre os diversos agentes. Donde uma reorganização das
funções entre as diferentes frações de território. Cada ponto do espaço
torna-se então importante, efetivamente ou potencialmente. Sua
importância decorre de suas próprias virtualidades, naturais ou sociais,
preexistentes ou adquiridas segundo intervenções seletivas. (SANTOS,
1980, p.11).

Quando Santos (1980) afirma que cada parte do espaço é também
potencialmente importante, o autor nos remete a pensar o mesmo como algo latente, o
vir a ser caracterizado pela sua dinâmica e movimento. Corroborando com essa
afirmação, trazemos Certeau (2008) que discute o espaço atrelado à mobilidade. Para
ele, os “percursos de espaço” são decisivos, afinal, sem esse “ir e vir” contínuo o
espaço seria apenas fixo, imutável, estagnado.
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O espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo
conjunto dos movimentos que aí se desdobram. Espaço é o efeito
produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o
temporizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas
conflituais ou de proximidades contratuais. (CERTEAU, 2008, p. 202).

Diante das palavras ditas acima, traçamos uma linha robusta entre o espaço e a
Educação Cartográfica, afirmando que a segunda perde seu sentido sem uma relação
direta e profunda com o primeiro. Por isso, buscamos nesse trabalho, redimensionar o
conceito de Educação Cartográfica, valorando-a como elemento necessário para “[...]
construção de noções básicas de localização, organização, representação e
compreensão de estrutura do espaço elaborada dinamicamente pelas sociedades [...]”
(CASTROGIOVANNI, 2000, p. 14). No entanto, entendendo a importância de
potencializá-la no sentido de não se restringir apenas as noções, mas ao estudo
aprofundado, a vivência cotidiana e as práticas do espaço.
Para o aprofundamento necessário, é preciso apresentar, brevemente, o
processo de discussão, na qual está integrada a Educação Cartográfica e suas
implicações no desenvolvimento do conhecimento cartográfico na escola.
Segundo Souza (2011), no final da década de 1970 foi publicado no Brasil o
primeiro trabalho dedicado à pesquisa acerca do tema Educação Cartográfica. A Tese
de Livre Docência da Professora Lívia de Oliveira (1978) intitulada Estudo metodológico
e cognitivo do mapa, cujo objetivo foi “propiciar uma compreensão das bases do mapa
e incentivar uma forma de pensar sobre os problemas didáticos a ele concernentes” (p.
16), propunha instaurar uma nova forma de pensar o mapa, transformando o ensinar
pelo mapa, no ensino do mapa.
A partir desse trabalho de grande notoriedade na área da cartografia escolar,
surgiram diversas outras pesquisas relacionadas ao tema e tomando como objeto o
espaço, e o mapa como sua principal forma de representação. A obra Espaço
geográfico: ensino e representação de Rosângela Doin de Almeida e Elza Yasuko
Passini (1994) é uma das precursoras dessa temática, tratando da construção na noção
de espaço pelos alunos do ensino fundamental I, buscando resgatar a vivência espacial
das crianças e promovendo as diversas formas de representação gráfica desse espaço.
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Dessas construções, nasce a nomenclatura Alfabetização Cartográfica que
Passini (1994) conceitua como “processo de ensino/aprendizagem que foca o
desenvolvimento das estruturas cognitivas e habilidades que possibilitam a eficácia da
leitura de mapas” (p. 93). Ademais, Callai (2008), afirma que dentro do processo de
alfabetização existe a necessidade de inserção da linguagem cartográfica como
disparador da leitura do espaço e, consequentemente, a leitura do mundo da vida.
Outro termo utilizado para nomear esse processo é o Letramento Cartográfico,
aventado por Castellar (2005); Castellar e Vilhena (2010) como possibilidade de
apropriação das noções cartográficas (legenda, orientação, proporção, ponto de
referência, entre outras) pela criança. As autoras também utilizam a Educação
Geográfica no seguinte contexto:
É fundamental iniciarmos o processo de letramento em educação
geográfica a partir das noções cartográficas, com destaque para o
alfabeto cartográfico e a legenda, desde as séries iniciais do ensino
fundamental I. No processo de letramento, a linguagem cartográfica
estabelece um novo referencial no tratamento de mapas em sala de
aula. Eles passam a ser lidos e compreendidos pelo aluno, que os
relaciona com a realidade vivida e concebida por ele. (CASTELLAR e
VILHENA, 2010, p.30).

O conceito de Educação Geográfica engloba outras sentenças, que não apenas
os mapas e as noções cartográficas, pois alcança um nível maior de aprofundamento,
visto que analisa, pensa e infere sobre o saber espacial e as práticas geográficas,
expressando o caráter multidimensional do conhecimento geográfico. A Educação
Geográfica “possibilita aos sujeitos-alunos fazer pontes e dialogar com outras áreas do
conhecimento; e buscar outras fontes para compreender os porquês que vão sendo
focados nos processos de ensino e de aprendizagem” (NOGUEIRA e CARNEIRO,
2008. p. 30).
As distintas abordagens teóricas apresentadas acima demonstram, na realidade,
um pequeno recorte da extensa discussão que existe ao redor do tema. Em muitos
momentos, essas abordagens se complementam através de pontos de convergência
coerentes, como a importância do estudo das noções cartográficas no Ensino
Fundamental, defendidas em todas as abordagens tratadas. Por outro lado, aparecem
também pontos de divergência, circunstanciados pelas correntes teóricas diversificadas
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ou pela superação de determinados conceitos a partir da realidade e demanda social
vigente. Essas questões demonstram que os estudos sobre a aprendizagem da
Educação Cartográfica, independentemente da nomenclatura aplicada, vem avançando
e atingindo níveis de aprofundamento significativos e ampliados.
Contudo,

é

essa

possibilidade

de

redimensionamento

das

práticas

e

ressignificação dos conceitos que amplia o estudo do espaço e da sua representação
(concreta ou simbólica), assim como a relação com a escola, com os processos de
ensino e aprendizagem, com as crianças e com o contexto histórico, social, político e
humano.
Destarte,

salientamos

a

escolha

pela

definição

conceitual

Educação

Cartográfica, como resultado de discussões, estudos e questionamentos sobre o
entendimento do espaço no contexto escolar a partir de um viés para além dos
processos cognitivos. O desvendar do espaço não segue uma lógica restrita e definida
pelas formatações das instituições, mas sim de maneira, muitas vezes, ilógica,
constituída das ações sociais, subjetivas, tácitas, imaginárias, criativas e desafiadoras,
na qual a criança e o próprio adulto imergem diariamente. Nesse sentido, apoiamos
Callai (2005, p. 233) quando a mesma afirma que:
O espaço não é neutro, e a noção de espaço que a criança desenvolve
não é um processo natural e aleatório. A noção de espaço é construída
socialmente e a criança vai ampliando e complexificando o seu espaço
vivido concretamente. A capacidade de percepção e a possibilidade de
sua representação é um desafio que motiva a criança a desencadear a
procura, a aprender a ser curiosa, para entender o que acontece ao seu
redor, e não ser simplesmente espectadora da vida. "O exercício da
curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a
capacidade de conjecturar, de comparar na busca da perfilização do
objeto ou do achado de sua razão de ser (FREIRE, 2001, p. 98)”.

Nessa perspectiva, a Educação Cartográfica é abordada como processo,
itinerário, percurso, no qual os sujeitos são seus andarilhos9. Andarilhos estes de um
espaço que é praticado cotidianamente e por isso é o “cenário” ambulante de todas as

9

Michel de Certeau (2008) descreve os andarilhos como aqueles que apreendem a cidade como
parte integrada e integrante. É uma proximidade de quem olha do chão e não de cima, de quem
possibilita a emersão das particularidades a partir da mobilidade, movimento.
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experiências. Nesse cenário que não é apenas palco, mas a própria cena, o discurso,
plateia, emoção, gritos, choros e o receptáculo, dos objetos materiais e imateriais, a
forças naturais e “sobrenaturais”, se fundem.
Subjetivo? O espaço não é apenas a dureza da concretude e da objetividade
científica, é também, imagem, imaginação, sensação e sentidos, por isso, a Educação
Cartográfica, aqui distinguida, como processo de entendimento desse espaço, precisa
defender e ponderar essas questões. Essas ações/ reações constituem os sujeitos,
principalmente, na infância que é livre da maioria das normas e formatações dos
adultos. “Praticar o espaço é portanto, repetir a experiência jubilatória e silenciosa da
infância. É, no lugar, ser outro e passar ao outro”. (CERTEAU, 2008, p. 191).
A Educação Cartográfica é um processo que se refere, principalmente, à
interpretação dos fenômenos espaciais à dinâmica do espaço, ou seja, não está
somente direcionada ao uso de habilidades cartográficas (escala, orientação,
projeção...), mas intrinsecamente relacionada à interpretação e leitura do mundo
(CALLAI, 2005), onde o sujeito manipula, inventa, projeta, concebe e brinca com o
espaço, operando práticas sociais de forma única e singular, entrelaçando bricolagens
‘poéticas’(CERTEAU, 2008) na sua forma de “viver” e de “ser” na dinâmica da
sociedade. Por esse motivo, começa essa interação desde o início da vida, a partir da
relação entre si e seu corpo, seus pais, sua casa e vai se amplia à medida que a
mesma vai “desvelando” antigos e novos espaços.
As práticas do espaço por meio da Educação Cartográfica perpassam a vida das
pessoas, não ocorrendo somente na sala de aula – apesar desse ser um espaço
extremamente propício para elaboração, sistematização e incorporação de conceitos –
mas no pátio, durante o recreio, nas relações formais e não formais, no conhecimento
de si e dos outros, no andar pelas ruas, no orientar-se no seu bairro ou cidade, na
percepção sobre as mazelas e problemas ambientais, sociais, políticos entre outros que
permeiam a dinâmica do espaço e a necessidade de modificá-lo.
Nesse processo onde tudo acontece, é de salutar importância destacar o lugar.
O lugar ou espaço vivido “abre a perspectiva para se pensar o viver e o habitar, o uso e
o consumo, os processos de apropriação do espaço. Ao mesmo tempo, posto que
preenchido por múltiplas coações, expõe as pressões que se exercem em todos os

34

níveis” (CARLOS, 2007, p. 14). O lugar como espaço dos acontecimentos é integrado
pela convergência entre o global e o local ao mesmo tempo, pois nele são absorvidos
os reflexos e a grandiosidade do mundo em articulação com as sutilezas e
especificidades do “eu”.
[...] abrindo o caminho, aquele caminho secreto que somente ele
conhecia e que atravessava todos os bosques, que unia todo bosque
num único bosque, todo bosque do mundo num bosque para além de
todos os bosques, todo lugar do mundo num lugar para além de todos
os lugares. (CALVINO, 2000, p. 21).

O lugar, assim como o espaço é um construto social, mas sua peculiaridade está
exatamente em ser peculiarmente simbólico, por isso demonstra-se e é demonstrado
único, singular e indispensável, preservando em si os sentidos e o movimento da vida,
sendo “apreendido pela memória, através dos sentidos e do corpo” (CALLAI, 2005, p.
14).
Certeau (2008, p. 183), nos provoca afirmando que “caminhar é ter falta de lugar.
É o processo indefinido de estar ausente e à procura de um próprio”. Essa metáfora
utilizada pelo autor nos remete a conjecturar o lugar não somente como uma estrutura
permanente, mas como sensações, lembranças, momentos passantes que se tornam
presentes ou vice versa. “Jamais esquecerei aquele lugar, onde antes era minha casa e
hoje é somente um shopping. Sempre que passo por ali as lembranças me agarram e
as lágrimas se desprendem”10.
Os lugares são histórias fragmentárias e isoladas em si, dos passados
roubados à legalidade por outro, tempos empilhados que podem se
desdobrar mas que estão ali antes como histórias à espera e
permanecem no estado de quebra-cabeças, enigmas, enfim
simbolizações enquistadas na dor ou no prazer do corpo. (CERTEAU,
2008, p. 189).

10

Essa fala foi de uma professora participante do Projeto Tecendo Fronteiras (2010), no qual
ministramos, entre outras, uma rodada de oficinas sobre o lugar. A fala destacada foi oriunda da atividade
“Desejos e Lembranças”, onde com uma Fotografia Aérea do circuito Barra – Ondina, um dos circuitos do
carnaval de Salvador/ BA, pedimos que os participantes escolhessem dois lugares para colar o papel
com um desejo e uma lembrança. O trecho apresentado foi fruto de uma lembrança.
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Nosso propósito não é aprofundar os meandros da Educação Infantil, mas faz-se
necessário “convidá-los” para uma conversa, uma vez que o lugar tem uma relação
intensa e até mesmo óbvia com a criança, pois nessa fase a percepção do mundo e a
vivência do espaço ocorrem pelo olhar, sentir, agir, saborear, cheirar e imaginar. É na
infância que o lugar emerge, primeiramente com o próprio corpo, em seguida com os
pais, para depois evoluir para o quarto, casa, escola, entre outros.
Conforme Lopes (2011), a criança age sobre seus espaços a partir de uma
“interação produtiva”, onde os processos culturais e sociais fazem a articulação entre as
mesmas e os objetos e formas existentes na paisagem. Prosseguindo, o autor destaca
que essa interação produtiva está relacionada à concepção do espaço como
intensidade e possibilidade, como desenvolvimento e aprendizagem.
As crianças utilizam os mais diversos espaços e tornam estes lugares
potencializados e potenciais. Uma casa na árvore, um “cantinho” embaixo da escada,
uma “tenda” atrás do sofá, tudo isso, que na visão do adulto não passa de uma simples
brincadeira, mas para a criança essa brincadeira é também a autoria e descoberta do
saber, o momento da aprendizagem, o lugar de pertencimento, o cantinho reservado ao
ser simplesmente criança. “[...] As crianças o experienciam não como superfície, mas
como interação, aprendendo e refazendo suas histórias e geografias pessoais e
coletivas, tonando-se humanas a cada pedaço (espaço) e momento (tempo) pisado (eu
/ outro)” (LOPES, 2011, p. 102).
O contexto para o aprendizado do espaço pela criança é amplo e complexo, ao
mesmo tempo em que é extremamente simples, pois ocorre a partir das mais diversas
situações da sua vida, dos lugares permanentes e latentes e das pessoas em seus
diferentes níveis de relação. O entendimento do espaço surge da leitura que a criança
faz do mundo. Essa leitura é influenciada pelo grupo de convívio, através dos meios de
comunicação que a mesma tem acesso e contato, assim como pela interpretação da
realidade vivida ou “olhada” de forma desinteressada, mas viva.
A criança busca, a todo tempo, interlocutores, sendo eles os pais, irmãos,
professores, amigos, vizinhos, colegas, entre outros (livros, mapas, revistas, álbuns,
fotos...). Contudo, a imagem, sons, cheiros e sensações também são conexões
implícitas entre a criança e o espaço. Por esse motivo, no decorrer do seu
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desenvolvimento, é preciso que a mesma, não apenas, sinta, contemple, interfira no
espaço, mas pense as descrições orais e através delas “sinta-os” e, incorpore-os como
conceitos e práticas.
O que impressiona mais, aqui, é o fato dos lugares vividos serem como
presenças de ausências. O que se mostra designa aquilo que não é
mais: “aqui vocês vêem, que havia...”, mas isto não se vê mais. Os
demonstrativos dizem do visível, suas invisíveis identidades: constitui a
própria definição de lugar, com efeito, ser esta série de deslocamentos e
de efeitos entre os estratos partilhados que compõem e jogar com essas
espessuras em movimento. (CERTEAU, 2008, p. 189).

O autor nos remete a pensar nas lembranças daquilo que foi para aquele
determinado sujeito, das evocações imersas entre sentimentos e sensações, entre os
dizeres mais que os fazeres, entre as objetivações de um viés coletivo e as
singularidades e subjetivações de um sentido de vida e de pertencimento, poderíamos
dizer que os lugares representam histórias de um passado-recente roubado pelas
impressões de outrens.
Diante dessas singularidades, humanamente únicas, a escola tem um papel
essencial, pois esse processo educativo reforça, potencializa e sistematiza os saberes
que a criança já traz e o conhecimento que construirá, relacionando-os aos saberes,
sentidos e desafios que a mesma encontrará ao longo da vida. Nessa perspectiva,
defendemos a transversalidade do tema espaço, como um conceito “perpassante” por
todas as áreas, pois está direta e indiretamente imbricado com as ações e os sujeitos
que transformam e são transformados por ele.
O espaço é matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos objetos
sociais tem tanto domínio sobre o homem, nem está presente de tal
forma no cotidiano dos indivíduos. A casa, o lugar de trabalho, os pontos
de encontro, os caminhos que unem entre si esses pontos são
elementos passivos que condicionam as atividades dos homens e
comandam sua prática social. A práxis, ingrediente fundamental da
natureza humana, é um dado sócio-econômico mas é também tributárias
das imposições espaciais. Como disse Callois (1964, p. 58) o espaço
impõe a cada coisa um conjunto de relações porque cada coisa ocupa
um lugar no espaço. (SANTOS, 1980, p. 137).

Ao intercruzar a práxis às práticas do espaço, Santos (1980) reafirma a condição
simbólica pertinente a ambos os processos, congruentes no que diz respeito à
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formação do ser humano e determinadores da sua própria existência, ou seja, as
práticas do espaço, compreendidas a partir da dinâmica da sociedade, são constituídas
e constituintes pelas práticas sociais, políticas, econômicas, religiosas, técnicas,
simbólicas entre outras. Hetkowski e Lima Jr. (2006) corroboram ao afirmarem que a
práxis articula-se com o todo do homem, onde surgem os produtos materiais (práticas)
e imateriais (ações subjetivas).
Poderíamos falar, então, numa práxis do espaço ou espaço da práxis? Esta
questão nos remete a pensar na práxis como capacidades materiais e imateriais do ser
humano, as quais recriam-se cotidianamente, uma vez que o sujeito, na sua condição
existencial, é ser sócio-histórico cultural, enquanto o espaço é o resultado e constituição
dessa práxis humana.

[...] as práticas são tão relativas à objetivação do homem e seu domínio
da natureza quanto a subjetividade humana. Sua realização e liberdade
não são consideradas mecânica e exclusivamente atividades técnicas
de aplicação e de produções externas de bens materiais, mas
dependem também de práticas que abrem novos espaços ao
conhecimento, à compreensão, à descoberta, à invenção, à reflexão,
fruto de elaboração simbólica pela qual o sujeito humano institui a
diferença, e de modo a atualizar e criar o modo humano de ser e estar
no mundo, bem como o modo de humanização do mundo. (LIMA JR. e
HETKOWSKI, 2006, p. 36).

Nesse sentido, entender a práxis como relação intrínseca, essência do homofaber-sapiens na constituição e vivências do espaço e dos lugares, suplanta os
discursos da prática/praticidade concreta/objetiva e física, superando palavras não
ditas, sentimentos não manifestados, demarcações (in)críveis e memoráveis, singulares
e subliminares de cada do sujeito. A partir dessa práxis instituinte, cada indivíduo pode
ressignificar os seus itinerários e apregoar formas outras de pensar e agir sobre seus
espaços de ação, redefinindo conceitos e entrelaçando saberes, fazeres, pensares e
viveres.
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2.3. PRÁTICAS FORMATIVAS E O ESPAÇO: A EDUCAÇÃO CARTOGRÁFICA E
SUAS POSSIBILIDADES

O contexto educacional contemporâneo requer outros olhares no que diz respeito
às práticas pedagógicas que precisam incidir diretamente na sociedade e nas relações
entre os sujeitos envolvidos nesse processo. Esse movimento pressupõe novas práticas
que considerem a complexidade social e as particularidades dos sujeitos formadores do
espaço e:
[...] nos remetem a compreender a construção de novos horizontes
teóricos e práticos, marcados pelo compromisso, pela ética e pelo
respeito entre diferentes, descortinando a (re)construção e a
(re)significação dos processos educativos, sociais, políticos,
econômicos, ambientais, culturais e tecnológicos. (BONETI, ALMEIDA e
HETKOWSKI, 2010, P. 05).

Nesse sentido, a educação faz parte de um processo social e, por esse motivo, é
latente, contínua e possibilitadora de transformações que transcendem os muros das
instituições escolares, contemplando as questões sociais, a dinâmica constituinte e
constitutiva do espaço e os avanços cada vez mais rápidos e audaciosos das
Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC.
Movidos por estes princípios, podemos destacar o envolvimento e a função da
criança nesse processo, explorando e valorizando sua capacidade criativa, imaginária e
lúdica, permitindo viver, contemplar e redimensionar os processos educacionais em sua
essência, considerando que as mesmas se permitem saltar sobre as pedras, enquanto
os adultos optam, na maioria das vezes, desviá-las (grifos meus).
Nesses saltos, a criança se permite encarar os desafios e viver a cada dia como
se estivesse numa história, onde o ingrediente principal é a aventura. E é nessa
aventura imaginária11 que a criança concebe o lugar e vai descobrindo o espaço,
11

Não pretendemos nesse trabalho, aprofundar o conceito de imaginário, contudo, é importante
ressaltar que o mesmo é entendido como “... um lugar de “entre saberes” (DURAND, 1996, p. 215-227),
senão mesmo como o lugar do espelho (Lima de Freitas), um Museu (palavra que Durand muito aprecia),
que designa o conjunto de todas as imagens possíveis produzidas pelo animal simbólico (Ernst Cassirer)
que é o homem”. (TEIXEIRA e ARAÚJO, 2009, p.7). Essa concepção advém da pesquisa de Walter
Garrido (Componente do grupo GEOTEC) titulada O entendimento do espaço e o imaginário:
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aprendendo a localizar-se no seu mundo e, aos poucos vai compreendendo as
estruturas de organização, distribuição e entendimento do espaço. Nesse momento, vai
formando conhecimentos mais sistematizados e adquirindo noções cartográficas, desde
as subjetivas às físicas e conceituais. Mas até que ponto esse processo é significativo,
visto que, na maioria dos casos, as noções cartográficas são estudadas de maneira
descontextualizada e distante da realidade das crianças?
Não desejamos responder essa pergunta, mas sim apresentar algumas ações
que possibilitem demonstrar situações e práticas que podem ser redimensionadas na
sala de aula, valorizando o conhecimento cartográfico como parte constitutiva do
aprendizado, destes sujeitos, críticos do espaço.

2.3.1. Para não dizer que não falei... Dos mapas!
As legendas dos mapas são tão belas que dispensam as viagens.
Você está louca, dizem-me, um mapa é um mapa.
Não estou, respondo.
O mapa é a certeza de que existe o lugar,
O mapa guarda sangue e tesouros.
Deus nos fala no mapa com sua voz geógrafa.
Adélia Prado

A Cartografia, segundo Castrogiovanni (2000) é ciência, arte e técnica, tendo
como produto, a partir das observações de dados e interpretação das informações, os
mapas, as cartas, as plantas, entre outras formas de representação 12. O contexto de
uso dessas representações pelo homem, assim como a compreensão dos fenômenos
espaciais são também caracterizados como objeto de estudo da cartografia.
investigando a projeção do espaço no jogo - simulador Kimera: cidades imaginárias. Vale salientar que a
pesquisa citada é um enlace, uma complementação (em via dupla) dos estudos aqui explanados, visto
que para realização de ambas as pesquisas foi necessário um processo colaborativo de troca,
compartilhamento e construção de saberes. Garrido inaugura uma forma de pensar o imaginário
imbricado na relação entre a criança e espaço, através da utilização de jogos e simuladores, em especial,
o Jogo - simulador Kimera: cidades imaginárias, objeto metodológico de ambas as pesquisas.
12
Ressaltamos que nesse trabalho, não utilizamos o termo representação atribuído ao espaço,
pois acreditamos que o mesmo não pode ser representado em todas as suas extensões, visto que sua
dimensão simbólica e sua relação com o sujeito o tornam uma instância imensurável. Os mapas, cartas,
plantas, entre outros, são reproduções parciais de estruturas criadas para simbolizar os aspectos físicos,
políticos e temáticos de determinados lugares.
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Por muito tem, a cartografia foi considerada como um método objetivo e
exato de representar a realidade. No decorrer das últimas três décadas,
os debates epistemológicos na disciplina têm revelado outros lados mais
humanos dessa “aventura cartográfica”. (SEEMANN, 2012, p. 69).

Constitutivo da ciência cartográfica, identificamos o mapa como seu principal
meio de representação, pois agrega inúmeros elementos e procedimentos essenciais à
construção das noções cartográficas. Contudo, o mapa como meio (processo) de
comunicação de saberes não é utilizado de forma propositada na escola, se
restringindo, muitas vezes, a uma folha de papel suspensa na parede.
Noções como orientação, simbologia/legenda, escala, projeção, coordenadas
geográficas, limites e fronteiras, são algumas das informações cartográficas impressas
no mapa e, passíveis de serem transformadas em conhecimento pelos alunos/sujeitos.
Para Certeau (2008), o itinerário é uma série discursiva de operações e o mapa é uma
descrição redutora das observações. No entanto, o autor não nega a importância dos
mesmos, mas afirma que a linguagem dos “dois pólos da experiência”, potencializa a
“cultura ‘ordinária’ ao discurso científico” e passa de um para outro.
Para o autor, os mapas no decorrer dos séculos extirparam os percursos e os
itinerários e foram transformados, progressivamente, pela lógica euclidiana em um
conjunto formal de lugares teatralizados, afastando os cenários, os bastidores e a
descrição das figurações pictóricas das práticas que o produzem. Contudo, os mapas
são sempre potenciais, intencionais ou não, podem refletir em discursos e práticas dos
sujeitos que os elaboram ou simplesmente os contemplam.
Literalmente, os mapas “não se fazem”, mas são feitos por alguém.
Atrás dos pontos, linhas e polígonos impressos no papel escondem-se
homens (e mulheres) e suas razões, ações e contradições cartográficas
que influenciam ou até determinam como devem ser a aparência e os
conteúdos de um mapa. Mapas são textos culturais, e não espelhos do
mundo, embora eles ajudem a fabricar essa realidade. (SEEMANN,
2012, p. 69).

Através dos mapas podemos extrapolar a dimensão cartográfica, pois os
mesmos, segundo Certeau (2008) não servem apenas como “mapa geográfico”, mas
“livro de história”.

Isto é, os mapas não somente delimitam ou orientam lugares e

percursos, mas contam e produzem histórias, proporcionam e resultam na consciência
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e no saber crítico e acrítico sobre o mundo. Cabe salientar que nesse sentido, a leitura
de mapas faz-se necessária como uma forma de defesa do domínio político e social,
além de um elemento que propicia a interpretação do espaço de maneira eficaz. No
entanto, para atingir um nível elevado de entendimento acerca dos mapas, percebendoo como um meio de comunicação entre o sujeito e o mundo, é necessário adquirir
habilidades para a interpretação do espaço, além de uma sensibilidade no trato das
questões cartográficas e espaciais. “A leitura de mapas segue um movimento que
produz experiências, práticas, sentidos além daqueles já constituídos. Também aciona
afetos e percepções, diferenças, que atravessam o espaço habitado” (AGUIAR, 2010,
p. 6).
Essa possibilidade de transgredir o mapa como instrumento de localização,
ocorre pela sua capacidade de descrever percursos e itinerários simbólicos e
imaginários. O mapa não representa com suas convenções, apenas os caminhos
físicos de uma cidade, estado ou país, está, também engajado por comportar lugares e
suas representatividades humanas, capazes de enxergar em suas formas experiências
e percepções singulares. “O mapa é a certeza que existe o lugar” (PRADO, 1991, p.
266).
O tecido narrativo onde predominam os descritores de itinerários é
portanto pontuado de descritores do tipo mapa, que têm como função
indicar ou um efeito obtido pelo percurso (“você vê...”), ou um dado que
postula como seu limite (“há uma parede”), sua possibilidade (“há uma
porta”) ou uma obrigação (“há um sentido único”) etc. A cadeia das
operações especializantes parece toda pontilhada de referências ao que
produz (uma representação de lugares) ou ao que implica (uma ordem
local). Tem-se assim a estrutura do relato de viagem: histórias de
caminhadas e gestas são marcadas pela “citação” dos lugares que daí
resultam ou se autorizam. (CERTEAU, 2008, p. 205).

Desse modo, o mapa é também um “desenho” latente da vida social. Essa
latência simboliza e produz simbolizações a partir do sentido que o usuário atribui ao
mapa, os quais ensejam ser precedidos e procedidos de narrativas e descrições dos
itinerários, pois sem estas “o mapa fica só” (Certeau, 2008, p. 207), sendo formado por
“[...] lugares próprios para expor os produtos do saber, formarem os quadros de
resultados legíveis” (Idem, ibid).
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Entendemos que o autor considera os mapas como resultados parciais ou
fabricados para apresentar produtos intencionais e/ou manipulados, onde o que está
posto é, na realidade, uma pequena parcela do que pode ser enxergado. Ao invés de
ser ação, ele é “estado”, constituído por formalizações que acabam por neutralizar suas
possibilidades. Assim, são os itinerários que potencializam os mapas, fazendo-os ações
articuladas pelas partidas, trajetos, descobertas, enunciações e desenhos do fazer dos
homens.
Por isso, mapas são também ações humanas, sendo assim indispensável um
pensar sobre os mesmos. Na vida escolar, o aluno tem uma relação muito frágil com o
mapa, isso porque não o vê como parte desse construto, não entendendo, muitas
vezes, que além de leitor e usuário é ainda intérprete, autor e viajante desse trajeto.

De nada adiantaria desenhar mapas se não houvesse viajantes para
percorrê-los. O mapa fixa o espaço dos lugares, localiza, distribui,
orienta, mas aos viajantes reserva o caminho, o percurso em que
aprenderão com os acontecimentos a leitura de si mesmos, do outro e
do seu espaço. (AGUIAR, 2010, p. 4).

Fazer a leitura do espaço através dos mapas, possibilita que a criança também
mapeie o lugar a partir da compreensão e percepção que tem sobre o mesmo. Rabiscar
um croqui para representar sua casa, sua escola e a sorveteria, ou criar um mapa de
um lugar fantasioso, construído através da capacidade de invenção, são ações que
propiciam um contato direto e simbólico com as noções cartográficas, assim como
explicitam ou denunciam situações do seu cotidiano, relações sociais e sentimentos de
pertencimento e integração com o lugar.
Passini (2004) ressalta a necessidade da criança ser mapeadora, pois é nesse
movimento que a mesma forma uma cognição da simbologia cartográfica, construindo
um conhecimento físico e social através da sistematização desses saberes alcançados.
O ato de mapear não é uma função somente cognitiva, mas sensorial, tateável e
tácita. Construir lugares, mapear percursos e criar identificações permite que os
sentidos atribuídos ao espaço sejam inscritos por intermédio de imagens projetadas por
um condensado de fatores externos e internos. Essas imagens representam as nuvens!
Nuvens? Sim, nuvens! O espaço são nuvens que mudam a todo o momento, nosso
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olhar e imaginação que formam as nuvens, os relatos/ imagens produzidos são nuvens
esboçadas, assim como disse Certeau, “são feituras do espaço” (2008, p. 207).

2.3.2. Cidades e Jogos - simuladores: cenários possíveis para o processo de
Educação Cartográfica

Na introdução desse trabalho, trazemos a cidade como disparadora e motivadora
desta “prosa”. É certo que poderíamos utilizar outro exemplo, mas essa escolha
justifica-se, primeiramente, pelas inúmeras possibilidades, de fluxos e fixos, que a
cidade manifesta e promove. Diante da dinâmica citadina, é impossível falar de
Educação Cartográfica e negar os cenários sublimes e subliminares da cidade, ou
melhor, os “fasti e nefasti”13 contidos e constitutivos da mesma, onde as práticas
espaciais são tomadas/tornadas pelas/através de suas veemências e efetuações
históricas, biográficas, narrativas e fronteiriças.
[...] entende-se a cidade como parte de uma realidade material e,
também, imaterial, passível de ser alcançada mediante a leitura
minuciosa de sua paisagem, através das relações estabelecidas pelos
hábitos, gestos costumes e ideologias de seus habitantes, do visível e
do invisível. (MEIRELES e PORTUGAL, 2012, p. 20).

Os moradores/espectadores/atores/diretores despejam na cidade uma gama
incomensurável

de

acontecimentos

culturais,

sociais,

científicos,

espaciais

e

particulares. Cada cidade é ímpar, possui suas especificidades e imprime em cada
citadino sua marca. Podemos percorrer inúmeras cidades, em tempos diferentes da
nossa existência, guardaremos um pedacinho de cada uma delas, mas é a “nossa”
cidade que deixa em nós a sua marca eterna e nós fazemos ela ser o que é/foi/será.
A repercussão que a cidade tem perante os sujeitos está relacionada às
experiências, aos modos de fazer, as formas de vida, a diversidade e a mobilidade. A
cidade como peça/simulacro do mundo é atualizada e resgatada diariamente pelos

13

Para Certeau para os comportamentos humanos em “um tempo ou lugar são fasti ou nefasti
fastos ou nefastos), conforme derem ou não derem às ações humanas esta necessária base” (2008, p.
210).
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seus moradores, e isso acontece devido à memória dos mesmos e a disposição de criar
a cada centímetro, um espaço diferente na cidade.
Ademais, a cidade em si já possibilita experiências e aprendizagens concretas e
simbólicas, estáticas e móveis. O barulho interminável, o silêncio desconcertante, as
ruas, avenidas, desigualdades, carros, pedestres, natureza que persiste, fumaça,
casas, prédios, hospícios, águas e tantas outras coisas presentes na cidade fazem dela
objeto/produto/processo infindável de contemplação, criação, concepção e saber. “... a
cidade é, sobretudo, uma materialidade erigida pelo homem, é uma ação humana sobre
a natureza. A cidade é, nesse sentido, um outro da natureza”. (PESAVENTO, 2007, p.
13).
Sem dúvida, a cidade é possibilitadora de diversas discussões relacionadas ao
espaço, ao lugar e a Educação Cartográfica e pode ser forma, conteúdo e método,
pode suscitar intervenções, oscilações, inovações. A cidade é o espaço das práticas
instituídas, mas é o lugar de ações instituintes. Por isso, o processo de aprendizado da
cidade não abarca apenas uma dimensão, mas muitas entrelaçadas, separadas,
dúbias, complexas, rotineiras, paradoxais, mas únicas e singulares. Cardoso (2011),
afirma que na cidade “convergem diversos campos de conhecimento” (p. 70), o que
permite o estabelecimento de conceitos e a construção e maturação de conhecimentos,
sendo assim “uma escola de convivência com potencialidade formativa” (Idem, ibid).
O autor apresenta um dos múltiplos modos de pensar a cidade, abreviando uma
“trilogia da pedagogia da cidade” (Idem, ibid).
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Figura 1: Adaptação do quadro de Cardoso (2011, p. 71)

A trilogia exibida por Cardoso (2011) para demonstrar as potencialidades formativas
através da cidade, são proeminentes para entender o quão complexa é a dinâmica (ou
dinâmicas?) que perfazem esse movimento pertencente e pertinente à cidade.
Entretanto, não podemos negar que a cidade é também o espaço da ultrapassagem, do
ir além, fatores esses que estão atrelados ao contínuo refazer que foge da ordem e
anunciam um olhar - outro - olhar sobre a cidade.

A infância que determina as práticas do espaço desenvolve a seguir os
seus efeitos, prolifera, inunda os espaços privados e públicos, desfaz as
suas superfícies legíveis e cria na cidade planejada uma cidade
“metafórica” ou um deslocamento, tal como a sonhava Kandinsky: “uma
enorme cidade construída segundo todas as regras da arquitetura e de
repente sacudida por uma força que desafia os cálculos”. (CERTEAU,
2008, p. 191).

A criança em sua essência tem a capacidade de criar e andar pelas várias
“dimensões” de cidade. A cidade “metafórica” citada por Certeau se caracteriza pelos
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deslocamentos e os desvios do sentido literal, “abrindo caminho” para discutirmos sobre
um espaço, onde a realidade e a fantasia se fundem, uma cidade virtualizada que
projeta para a cidade “real” suas inspirações e sensações mais profundas.
A virtualidade da cidade é aqui entendida como latência, pois mesmo na
dimensão concreta, se descentraliza do viés da efetividade física, atingindo também a
virtualidade. Segundo Lévy (1999, p. 47), “É virtual toda entidade ‘desterritorializada’,
capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais
determinados, sem contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular”.
Nesse caso, o virtual não é oposto à realidade, mas sim potência da mesma. Portanto,
as cidades são potenciais a uma aprendizagem que é mutante e fluída, mas também é
efetiva e pertinente.
No sentido da latência, a cidade torna-se também uma cidade imaginária que
proporciona uma experiência fronteiriça entre fantasia e realidade. E é exatamente
nessas experiências que a criança aprende e apreende o espaço, pois ela parte do
lugar (a cidade vivida), cria seu mundo (imaginário) e constrói as noções sobre o
espaço instituído (cidade concebida).
Cidade suscita o sonho e a imaginerie (que explora o possível e o
impossível, os efeitos da riqueza e da potência), as relações
consideradas são logo por sua vez formais e reais, práticas e simbólicas.
A cidade e o espaço têm múltiplas funções mas essas funções não se
esgotam no real, de sorte que a cidade e o espaço são ao mesmo tempo
ser poético e pressão duramente positiva. (LEFEBVRE apud CARLOS,
2001, p. 41).

Até que ponto o imaginário recria a cidade e o espaço? Como as ideias mais
profundas do ser humano fazem do espaço físico, concreto e externo a nosso corpo,
um processo subjetivo, inexplicável e dilatador? Dilatador? Isso mesmo! O espaço pode
explodir/dilatar em nós as sensações mais densas, pois ele se insere nas linhas
demarcatórias entre a racionalidade e a subjetividade. Sujeito e espaço são sentenças
complementares, o espaço está na essência do homem e o homem é a essência do
espaço, “... o espaço é existencial” e a “existência é espacial” (Certeau, 2008, p. 202). A

47

experiência do sonho, do imaginário e a fantasia é algo específico do homem e da sua
participação/formação no/do mundo.
Às cidades reais, concretas, visuais, tácteis, consumidas e usadas no
dia-a-dia, corresponderam outras tantas cidades imaginárias, a mostrar
que o urbano é bem a obra máxima do homem, obra esta que ele não
cessa de reconstruir, pelo pensamento e pela ação, criando outras
tantas cidades, no pensamento e na ação, ao longo dos séculos.
(PESAVENTO, 2007, p. 11).

Ademais, as cidades imaginárias podem ser potencializadas pelo uso de jogossimuladores digitais, pois os mesmos aparecem como potenciais para a concepção e o
entendimento do espaço, pois se constituem como elementos presentes no cotidiano
dos sujeitos, principalmente, das novas gerações que nasceram integradas a esses que
são elementos propulsores de aprendizagem, divertimento e interatividade.
Nesse sentido, o jogo-simulador oferece mais que diversão, pois proporciona que
os sujeitos, de forma intuitiva, explorem os lugares e desenvolvam conhecimentos
relacionados à dinâmica e complexidade das cidades através dos efeitos potenciais do
imaginário. Esse fato ocorre devido à imersão desses jogadores/aprendizes em um
movimento de representação parcial da realidade, interação entre situações e pessoas,
estratégia, desafio e ludicidade.
O conceito de jogo perpassa por grandes discussões, pois não atinge um
consenso, passando assim por diversas oscilações. No entanto, refletiremos sobre o
mesmo a partir das suas potencialidades para o entendimento do espaço e dos
elementos cartográficos. Segundo Lemos (2010, p. 60):
O jogo é um excelente operador de espacialidade. Produz socialmente o
espaço pela criação de tempo e lugar próprios que "suspendem" as
funções práticas e utilitárias do dia-a-dia (o que alguns autores chamam
de "círculo mágico"), modificando o uso habitual do espaço-tempo pelo
efeito lúdico.

Diante disso, os jogos-simuladores podem orientar e maximizar o aprendizado,
pois, apoiada na representação do espaço vivido, a criança pode vivenciar situações
reais (sobre diferentes perspectivas) e resolver questões inerentes ao seu próprio
contexto. Além da exploração de situações do contexto, é possível utilizar os elementos
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fantásticos e imaginativos de um jogo como uma possibilidade de aprender brincando,
pois mesmo agindo a partir de ações fantasiosas, a criança utiliza suas referências,
numa relação entre o mundo “real” e o mundo imaginado. Essas experiências fazem
com que o divertimento seja utilizado em prol do processo de ensino e aprendizagem.
Por esse motivo e a partir dessas possibilidades, os jogos-simuladores são
capazes de fomentar a apreensão dos conceitos cartográficos, contribuindo assim no
enriquecimento do processo de Educação Cartográfica.

[...] os jogos-simuladores-cartográficos são potenciais por demonstrarem
alguns elementos, tais como: a manipulação e criação de situações
citadinas de forma simplificada; a possibilidade de um sujeito explorar e
administrar uma cidade simulada; o redimensionamento de elementos
vividos para um espaço digital; o lúdico e a criatividade como inerentes a
“representação” do lugar e da composição da paisagem; a interseção
entre o aprendido na dinâmica de uma sociedade vivificada e uma
representação de uma cidade imaginada (hibridismo entre o virtual e o
atual) e outras situações que agregam o processo ensino e
aprendizagem conceitual de sala de aula e as possibilidades lúdicas e
de entretenimento. (BRITO e HETKOWSKI, 2012, p. 84).

A utilização de jogos-simuladores que possibilitam a construção de cidades
imaginadas e vividas no jogo pelos jogadores, apresenta-se como um instrumento que
propicia o contato das crianças com os elementos da cartografia a partir da
compreensão dos espaços imaginários, onde ocorre a relação entre o percebido e o
vivido. A construção de mundos possíveis e “impossíveis” através dos jogos e da
imaginação, instauram um processo de entendimento do espaço não engessando pelas
práticas pedagógicas tradicionais.
Destarte, esse capítulo buscou questionar, “encucar”, inculcar e fomentar novos
debates sobre o espaço, o lugar, a Educação Cartográfica e suas práticas dentro e fora
da escola. Como dito anteriormente, nosso desejo é somar e compartilhar saberes e
descobertas oriundas das nossas pesquisas no campo educacional, reafirmando a
importância dos estudos geográficos e convidando todos os interessados a se
aventurar nesses “percursos do espaço” (CERTEAU, 2008, p. 199).
O próximo capítulo apresentará e discutirá sobre processo metodológico da
pesquisa, anunciando a abordagem, estratégia e métodos utilizados nas etapas
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investigativas, assim como descrevendo os lócus e sujeitos da pesquisa. Além disso,
ele fará uma breve exposição da origem e características principais do Projeto Kimera:
Cidades imaginárias e do seu produto, o jogo-simulador Kimera.
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3. PELA ESTRADA AFORA: OS ESCRITOS DE UMA PESQUISA
PARTICIPANTE
Mas como é possível observar alguma coisa deixando à parte o eu? De quem
são os olhos que olham? Em geral se pensa que o eu é algo que nos está
saliente dos olhos como o balcão de uma janela e contempla o mundo e se
estende em toda sua vastidão diante dele. Logo: há uma janela que se debruça
sobre o mundo. Do outro lado de lá está o mundo; mas e do lado de cá?
Também o mundo: que outra coisa queríamos que fosse? Com um pequeno
esforço de concentração, Palomar consegue deslocar o mundo dali de frente e
colocá-lo debruçado no balcão. Então, fora da janela, que resta? Também lá está
o mundo, que para tanto se duplicou em mundo que observa e mundo que é
observado. E ele, também chamado “eu”, ou seja, o senhor Palomar? Não será
também ele uma parte do mundo que está olhando a outra parte do mundo? Ou
antes, dado que há um mundo do lado de cá e um mundo do lado de lá da janela,
talvez o eu não seja mais que a própria janela através da qual o mundo
contempla o mundo. Para contemplar-se a si mesmo o mundo tem necessidade
dos olhos (e dos óculos) do senhor Palomar.
Ítalo Calvino

Caminhar, desvendar, encobrir, tropeçar, visualizar, questionar, romper e reatar.
Essas palavras se transpõem na pesquisa de forma recorrente, não na mesma ordem,
não incessantemente, mas rabiscadas nas nossas anotações, mentes e corações,
durante todo percurso que traçamos nesse ato/ação/estado de aprendizado que
mergulhamos.
Como não mergulhar no mundo, se nós somos o mundo? Como não questionar
o mundo se a todo tempo questionamos a nós mesmos?
Pesquisar, nada mais é que mergulhar nas águas do nosso próprio eu,
permitindo que o grito/barulho do outro traga-nos novamente para a margem do rio, o
nosso lugar. Entre o mergulho, o grito e o lugar, extensos caminhos são percorridos, e
na longevidade desse “ritual” que descobrimos que a beleza/qualidade do mergulho
está exatamente no processo e na troca do “eu” com o “outro”.
Esse capítulo, mas do que descrever as etapas metodológicas da nossa
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pesquisa, pretende demonstrar, ou pelo menos delinear, os (des)caminhos 14 que nos
levarão a refletir sobre a pesquisa como prática possibilitadora de mudanças, como
janela entre o outro e o eu, o eu e o eu e o outro e o outro. Para efetivar essa
preposição, trabalharemos com a Abordagem Qualitativa, por meio da Pesquisa
Participante, que serão desenvolvidas no decorrer dessa sessão.
E é nesse mergulho (não precisa ser um mergulho perfeito, mas um mergulho
prazeroso) que partimos em busca do nosso objeto. No início, planejamos encontrar
uma concha com uma preciosa pérola, mas com o passar do tempo, descobrimos que o
tão precioso objeto nada mais é que o próprio mergulho.
Quais as etapas que precedem um mergulho? O mergulho pressupõe uma
estrada, cuja finalidade é exatamente chegar ao lugar do mergulho. Contudo, a estrada
é sempre demarcada por muitas rotas, vias, caminhos, dos quais precisamos descobrir
que trajeto devemos seguir. Então, vamos em busca dos mapas! Surpresa! Não
existem mapas desse caminho, eles devem ser construídos a partir das decisões que
tomamos, utilizando as incertezas e tropeços como “dicas” para as novas rotas,
aprendendo com o erro e criando outras possibilidades para esboçar mapas e remontar
mapas, os mapas desse percurso são intermináveis!
O mergulho que propomos aqui vem demonstrar o entrelaçamento entre a teoria
e a prática como ponto decisivo na elaboração desse estudo que busca delinear
através desses “traços” as potencialidades da Educação Cartográfica como objeto da
pesquisa aqui iniciada. Para isso, é de basilar importância elencar os pressupostos
gnosiológicos, ontológicos e metodológicos como pontos estruturantes desse trabalho e
presentes nas práticas e discursos da pesquisa.
Os aspectos gnosiológicos possibilitam investigar, compreender e integrar a
Educação Cartográfica nas discussões como objeto dessa pesquisa, concebendo-a e
relacionando-a com o sujeito, numa articulação orientada por perspectivas dialógicas.
Essas dimensões são engendradas pela realidade e auxiliam na demarcação do campo
investigativo, considerando seu entorno, a composição do objeto, assim como a relação
14

A expressão “(des)caminhos” é aqui usada para exprimir os rumos improváveis que a pesquisa
pode seguir, entendendo e deixando claro para o leitor que os caminhos não traçados e inesperados, são
na realidade, a maior riqueza de uma pesquisa.
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da totalidade com as partes, e dos sujeitos com o objeto, buscando uma concretude no
processo de pesquisa, baseada na geração de saberes a partir da prática. “O concreto
se constrói por meio de um processo que se origina na percepção empírico-objetiva,
passa pelo abstrato de características subjetivas, até construir uma síntese convalidada
no próprio processo do conhecimento” (GAMBOA, 2007, p.90).
Os aspectos ontológicos estão intrinsecamente relacionados aos sujeitos que
imprimem sentido e valoração ao objeto de pesquisa, pois é a partir da relação entre
esses sujeitos e suas práticas no mundo que são evidenciadas a dinâmica e o
movimento inerente ao espaço que é constituído, mas também constitui as pessoas em
todas as dimensões da vida.
Os pressupostos ontológicos dizem respeito à realidade pensada: à
maneira como os homens percebem e entendem as coisas (a natureza,
o homem, a sociedade etc.). Gamboa (1987) indica que, dentre os
diversos pressupostos ontológicos passíveis de serem considerados em
uma análise epistemológica, a concepção de realidade ou de visão de
mundo representa a categoria mais geral e abrangente, que permite
elucidar a lógica implícita nas diversas abordagens. (THEÓPHILO e
IUDÍCIBUS, 2001, p. 13).

Tais pressupostos visam traduzir a constituição do sujeito, assim como sua
história e a realidade que o cerceia, considerando a forma como o mesmo concebe as
várias instâncias da vida.
Os aspectos metodológicos propiciam a organização e o direcionamento da
investigação, bem como apontam caminhos para descobrir alguns elementos que
possam demonstrar que o objeto da pesquisa pode ser analisado e que, a partir, da
interação do pesquisador com outros sujeitos, alguns indícios podem surgir para
explanar a relevância da pesquisa. Através da abordagem metodológica escolhida é
possível construir os fios que serão tecidos e re-tecidos durante toda pesquisa.
Portanto, esses aspectos explanados, acima, são constituintes de todo e
qualquer tipo de pesquisa nas Ciências Humanas, por isso precisam ser,
cuidadosamente, tratados, configurando assim a seriedade da pesquisa.
Justo outra coisa caracteriza a pesquisa qualitativa, que não pode deixar
de lado o sujeito humano e suas peculiaridades transcendentais, o que
permite compreender a facticidade de tal pesquisa e sua elaboração
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conceitual avançada, assim como suas consequências éticas, no sentido
da radical e inalienável liberdade conjuntural. (GALLEFI, 2009, p. 16).

A preocupação com o rigor da pesquisa, sua seriedade e o compromisso com os
sujeitos não significa que a mesma estará tomada pela inflexibilidade e dureza de
quase tudo que ponderamos “sério”, mas sim pelo respeito e discernimento sobre a
complexidade e subjetividade inerentes ao ser humano, o que não deve, ou melhor, não
pode ser desconsiderado em qualquer pesquisa qualitativa.
Pensar e agir a Pesquisa Qualitativa é tornar a experiência, o contexto e as
ações do sujeito como pontos fundamentais, compreendendo que a maior conquista é,
na realidade, a possibilidade de transformação humana através do diálogo e do fazer
próprio e singularizado.
Antes de continuar com os passos da pesquisa, é essencial justificar o porquê da
escolha da perspectiva qualitativa como a abordagem metodológica que norteará esse
trabalho. Nas últimas décadas, aumentou-se o interesse na pesquisa qualitativa e
segundo Flick (2009, p. 20), isto ocorre por que:
A pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações
sociais devido à pluralização das esferas da vida. As expressões-chave
para essa pluralização são a “nova obscuridade” (Habermas, 1996), a
crescente “individualização das formas de vida e dos padrões
biográficos” (Beck, 1992) e dissolução de “velhas” desigualdades sociais
dentro da nova diversidade de ambientes, subculturas, estilos e formas
de vida. Essa pluralização exige uma nova sensibilidade para o estudo
empírico das questões.

As palavras supracitadas demonstram que a pesquisa qualitativa consegue
abarcar situações sociais de extrema importância, considerando diferentes dimensões
epistemológicas e ontológicas e, por isso, é a opção feita pelos pesquisadores da área
de Ciências Humanas e vem ganhando cada vez mais espaço pelo fato de entender a
diversidade existente nas esferas sociais, deixando claro que é necessário considerar
os aspectos cotidianos, ou seja, o pesquisador deve ter um “olhar sensível” sobre o
contexto social a ser estudado.
Ainda segundo Flick (2009), existem alguns fatores básicos que caracterizam a
pesquisa qualitativa, são eles: (a) a escolha apropriada de métodos e teorias - é de
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suma importância assegurar que a pesquisa está embasada em métodos e teorias
empíricas, que considerem o contexto em sua totalidade; (b) o reconhecimento e a
análise de diferentes perspectivas - leva-se em consideração que as práticas em campo
e os pontos de vista se diferem devido à diversidade de perspectivas e contextos
sociais; (c) a reflexividade do pesquisador e da pesquisa - na pesquisa qualitativa,
consideram-se as reflexões do pesquisador sobre sua pesquisa como parte integrante
do processo de construção do conhecimento, onde a subjetividade do pesquisador e
dos pesquisados tornam-se dados da pesquisa e; (d) a variedade de abordagens e
métodos - diversidade de abordagens e seus métodos integram as discussões e
práticas da pesquisa, o que demonstra que a pesquisa qualitativa não é baseada em
conceitos unilaterais.
Esses aspectos não precisam ser, consideradas, “máximas” a serem seguidas
pelos pesquisadores, mas auxiliam no entendimento acerca dos fatores que de forma
maleável caracterizam a pesquisa qualitativa. Desse modo, cabe afirmar que todas
essas características exalam o principal sentido de fazer a pesquisa qualitativa: a
necessidade humana de conhecer, construir e desconstruir conhecimento. Assim, a
tríade: sujeito – conhecimento – qualidade, forma a pesquisa qualitativa e soma a
mesma o seu espírito complexo e sua alma simplesmente humana.
De modo geral, a pesquisa qualitativa e aqueles que a fazem, precisam pensar
os sujeitos simultaneamente como seres individuais, pela sua essência própria e
subjetiva, e como seres sociais, pela sua consistência dialética e relacional. Nesse
sentido, todo conhecimento construído tem como base a natureza humana e sua
complexidade.
Por isso é a natureza humana que deve por primeiro ser investigada
quando se queira conhecer a natureza do conhecimento. Esse deve ser
o ponto de partida radical de toda ciência concebida e produzida por
humanos historicamente consistentes. (GALLEFI, 2009, p. 20).

Por esse motivo, a pesquisa qualitativa é profunda e abstrusa. Conhecer a
natureza humana é imergir no próprio eu, rompendo com a dita neutralidade da ciência
moderna e penetrando numa ceara passível de erros, subjetivações, dúvidas e
consciência inconsciente.
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As questões fomentadas são uma parcela, mínima, das perspectivas existentes
na pesquisa qualitativa, uma vez que a mesma apresenta inúmeros aspectos
constitutivos que auxiliam na sua descoberta, estudo, ação interventiva e análise crítica.
A crítica aqui propagada não diz respeito à intolerância, ao discurso vazio ou ao
menosprezo de determinadas realidades e situações, mas a busca por alternativas, a
transgressão das ordens impostas e a transformação da realidade vigente por uma
realidade mais justa. “O ser crítico é sempre aquele que aprendeu a duvidar e a
suspeitar, a perguntar e a inferir, a conjecturar e a reconhecer, a questionar o que está
posto como dado (...)” (GALLEFI, 2009, p. 41).
Esses predicados são essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, na qual
nos debruçaremos, salientado que a mesma está em andamento, através de um
processo contínuo de descobertas, construções e desconstruções.
Diante desta opção, destacamos aqui a Pesquisa Participante como estratégia
metodológica deste trabalho. Segundo Brandão (1985), a Pesquisa Participante é um
enfoque de investigação social por meio do qual se busca plena participação da
comunidade na análise de sua própria realidade, com o objetivo de promover a
participação social para o benefício dos participantes da investigação.
Na pesquisa participante são formadas relações muito além da coleta ou
obtenção de dados, afinal, assume um repertório caracterizado por um condensado de
experiências, valores, ideias e concepções, tanto advindos da integração entre sujeitos
- investigadores, sujeitos - sujeitos ou investigadores - investigadores. Podemos aferir
então que a pesquisa participante envolve, acima de tudo, o saber compartilhado e por
isso, não classificado como mais ou menos relevante.
Uma múltipla teia de e entre pessoas que, ao invés de estabelecer
hierarquias de acordo com padrões consagrados de ideias
preconcebidas sobre o conhecimento e seu valor, as envolva em um
mesmo amplo exercício de construir saberes a partir da ideia tão simples
e tão esquecida de qualquer ser humano é, em si mesmo e por si
mesmo, uma fonte original e insubstituível de saber. (BRANDÃO e
STRECK, 2006, p. 13).

Essa conceituação elucida nossa escolha pela pesquisa participante como
estratégia metodológica desse trabalho, pois permite a imergência na trama traçada
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pela pesquisa, em um movimento possibilitador de inúmeras visões, reflexos e
dinâmicas. Essa trama faz do pesquisador um sujeito do processo, assim como faz da
descrição de dados relatos de um espaço vivido com a intensidade da curiosidade e da
indagação.
Portanto, tomemos a pesquisa participante como um caminho e seus sujeitos
como os pedestres. As imperfeições, buracos e oscilações desse percurso são
produzidas pelos passos dos pedestres, histórias, lembranças, relações com esse lugar
que também são abrolhadas e sentidas pelos pedestres. Se não houvesse pedestre,
não seria necessária a construção do caminho, essa relação é simples! Assim, é
também a pesquisa participante.

Era um caminho que de tão velho, minha filha,
já nem sabia mais aonde ia...
Era um caminho
velhinho,
perdido...
Não havia traços
de passos no dia
em que por acaso o descobri:
pedras e urzes iam cobrindo tudo.
O caminho agonizava, morria
sozinho...
Eu vi...
porque são os passos que fazem os caminhos!15

Outro fator importante é que esses pedestres não são solitários, eles precisam
de uma soma de passos para deixar grandes marcas no percurso. A pesquisa
participante suscita o saber colaborativo, partilhado, com isso o mesmo não se torna
racionado, mas multiplicado, potencializado e redimensionado, ganhando sentido à
medida que também atribuem sentido as novas práticas, estratégias e possibilidades.
A pesquisa engajada nesse trabalho considera a colaboração como ponto crucial
para o imbricamento entre teoria e prática, sopesando assim os seguintes elementos:
Uma dinâmica colaborativa possibilita explorar dois elementos
fundantes: o primeiro funde-se na prática, em que a proposta visualiza
situações transformadoras nos espaços e conteúdos de sala de aula e, o
15

O último viandante – Mário Quintana (inserido no livro: A cor do invisível).
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segundo consiste refletir e aprofundar conhecimentos e saberes acerca
do objeto de estudo em discussão. O exercício da reflexão teórica e das
proposições práticas possibilitou ao grupo repensar e transgredir as
formas para desenvolver um jogo-simulador, ou seja, neste percurso
ficou muito claro que é impossível apenas o game design definir como
será toda composição de um jogo, pois um jogo envolve conhecimentos
teóricos, técnicos, diagnósticos, pesquisas de opinião, estéticos,
matemáticos entre outros. (ANDRADE et al., 2012, p. 51).

Com essa fala, podemos entender que a construção do jogo-simulador Kimera
prima pelo trabalho colaborativo, onde o pensar e o fazer se cruzam, formam uma rede,
um mapa vivo, alinhando diversos repertórios físicos, cognitivos, subjetivos e
sentimentais. “Um difícil, precário e frágil passo, mas um passo que inaugura um
caminhar indispensável” (Brandão e Streck, 2006, p. 12), um andar coletivo, alinhado
pelo eu, pelo outro, pelo nós.
Ao realizar uma pesquisa que traz consigo a marca da colaboratividade
nos surpreende logo de início. O caminho é outro. Há uma alegria no
colaborar, talvez aqui, implicitamente e mesmo inconscientemente, o
conceito apregoado por Pierre Lévy de Inteligência Coletiva: “É uma
Inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada,
coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das
competências”. (LÉVY, 1998, p.28) Esta inteligência distribuída por toda
parte implica que todos sabem alguma coisa, independentemente de
sua situação econômica, cultural, social ou geográfica [...]. (PASCHOAL,
2008, p. 986).

É salutar assinalar que a escolha pela Pesquisa Participante, assim como as
“pontes” que nos levam a chegar a determinados caminhos é configurada, antes de
tudo, pela consciência da pesquisa como um exercício infindável de saberes e
experiências. Ao escolher e viver a pesquisa participante, precisamos incorporar
também pressupostos colaborativos que permita-nos conceber o objeto a partir de um
engajamento com os outros, um cruzamento de saberes, uma bricolagem de
procedimentos, ideias e percepções.
A pesquisa participante colaborativa, por um lado, é feita de visualizações da
realidade através de relatos de pessoas, de experiências, de sentimentos e de lugares.
“Os relatos de lugares são bricolagens. São feitos com resíduos ou detritos de mundo”
(Certeau, 2008, p. 188). Por outro lado, a mesma é percebida pelo olhar do pesquisador
que interpreta, analisa, pressupõe, mesmo sem essa pretensão, afinal, o pesquisador
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também faz parte desse mundo e como tal, deixa seus resíduos no mundo/ na
pesquisa.
Esses elementos nos fazem pensar sobre o papel e a responsabilidade do
investigador nesse processo de envolvimento com a pesquisa e seus partícipes, afinal,
muitas incertezas podem ser exaladas nesse terreno fecundo, mas até que ponto
somos capazes de ultrapassar esse desafio e viver a pesquisa participante como
prática interventiva?
Segundo Gonçalves (2006, p. 251), a pesquisa participante permite a
transferência dos “ideais teóricos de explicação e controle pelos de compreensão,
significação e ação”, aprofundando nosso conhecimento e entendimento da realidade,
apreciando as formas particulares da vida social e a subjetividade que rege o agir dos
sujeitos.
Outrossim, Streck (2006) compartilha alguns pontos relevantes para o exercício
da pesquisa participante, são eles: (a) Investigação e formação estão inseridas no
mesmo processo de produção de conhecimento: para o autor, o conhecer agrega o
pesquisar e o ensinar-aprender no mesmo processo, onde o “movimento do saber” é
caracterizado pela intervenção e transformação da realidade; (b) Pesquisa e
compromissos éticos e políticos: a pesquisa vem se revelando como uma prática social,
política e cultural que suscita a transformação através do transitar entre os diferentes
saberes, auxiliando na criação de sentidos e na concretização de estratégias que
possibilitem as mudanças; (c) A pesquisa é interação múltipla de sujeitos: a pesquisa é
um movimento que reflete e gera vida, e isso ocorre pelo fato de proporcionar que o
conhecimento da experiência e o conhecimento elaborado sejam transformados,
mostrando que a realidade não é estática, assim como o pesquisador que muda à
medida que se implica na pesquisa, percebendo suas limitações e potencialidades,
questionando-se e duvidando da realidade; (d) Pesquisa é uma ação pública para a
constituição do público: a pesquisa tem um caráter público, primeiramente por
conscientizar o pesquisador sobre sua responsabilidade pública e em seguida, por
ajudar os sujeitos e a comunidade a ter uma visão e uma escuta sensível e crítica e (e)
O método é parte do movimento de pesquisa: a pesquisa necessita de um método e um
desenho metodológico. “O método, como complexa trama composta da finalidade e dos
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objetivos, da realidade e do objeto, dos sujeitos, do tempo e do espaço, não é algo à
parte da pesquisa” (STRECK, 2006, p. 273), mas se configura no diálogo com o
contexto. Já a metodologia é o conjunto de procedimentos que permitem a constituição
do objeto e a aproximação da realidade.
Desse modo, vale ressaltar o caráter aplicado da opção de pesquisa feita nesse
trabalho, pois necessita da participação constante do pesquisador no lócus da
pesquisa. Além disso, demanda um retorno, ou seja, a devolução do conhecimento
obtido aos atores/ coautores do processo.
Essa necessidade de constante participação e intercessão no campo da
pesquisa possibilita que a escolha dos instrumentos seja feita também de forma
compartilhada, visto que é necessário adentrar e conhecer mais profundamente o
contexto dos sujeitos e entender que a pesquisa não se adaptará ao método, mas a
escolha do método será realizada a partir dos caminhos percorridos pela pesquisa.
“Buscam-se métodos e técnicas que permitam conhecer transformando”. (GABARRÓN
e LANDA, 2006, p. 115).

3.1. TRAÇANDO OS PERCURSOS DA PESQUISA

Dentre os grandes desafios encontrados na construção de um trabalho
acadêmico, a pesquisa desponta como o maior deles. Inicialmente, pelo fato de ser
extremamente importante nas andanças em busca de um objeto e do fortalecimento
empírico de teorias criadas, redimensionadas ou ressaltadas, em seguida por
caracterizar-se como uma experiência única para o pesquisador, pois possibilita que o
mesmo questione seus próprios métodos e decisões, percebendo que a grandiosidade
das práticas ultrapassa as teorias, os planos e as estruturas, pontos esses relevantes,
mas não suficientes para definir as rugosidades, peripécias e surpresas de uma
pesquisa. “Ir-se à procura de algo diferente, guiado pelo desejo de encontrar o novo, o
inusitado, o sequer por nós suspeitado, o original porque descoberta nossa, isso é
pesquisar”. (MARQUES, 2008, p. 94).
Outro fator proeminente é a responsabilidade imbuída no ato/ enlaço de
pesquisar, pois não “perturbamos” apenas o tocante do nosso ser, mas os desejos,
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valores, perspectivas e histórias do outro (sujeito) e dos outros (sociedade). A pesquisa
é uma dimensão da práxis social, e precisa cogitar os compromissos cabíveis à
sociedade “(...) carregando todas as insuficiências, todos os inacabamentos e conflitos
que se espera em qualquer prática humana”. (MACEDO, 2009, p. 82).
Os fatores expressos foram permanentes durante o processo de imersão na
pesquisa, possibilitando a construção não de um lugar comum, mas de um lugar único,
rabiscado e formado pelos interlocutores interessados, convidados, “penetras”, todos
que passaram e passam por esse trabalho investigativo deixaram em algum momento a
sua “marca”.
Os caminhos que nos levaram a esses (des)caminhos encontraram ressonâncias
quando da parceria do Grupo GEOTEC/UNEB com o Laboratório de Estudos em
Linguagem, Interação e Cognição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(LELIC/UFRGS), coordenado pela Profª Drª Margarete Axt. Dessa parceria ampliou-se
as discussões e ações acerca do projeto Cittá Cosmopolitta: Simulador de Redes de
Cidades, aprovado no Edital 28/ 2010 - MEC/CAPES e MCT/CNPq/FINEP, que tem o
objetivo de desenvolver “módulos de comunicação, interação e geolocalização do jogo
computacional educacional e simulador de cidades Città”, que vem sendo desenvolvido
pelo LELIC através da empresa CONEXUM, orientado pelo Prof. Dr. Daniel Nehme
Müller.
O jogo Città é uma das ações produzidas através do Projeto Civitas - Cidades
Virtuais com Tecnologias para Aprendizagem e Simulação, que desde 2002 vem
escrevendo uma história entrelaçada por diversas experiências formativas e de
pesquisa e, se propõe a pensar o jogo Città como um componente de uma ação
pedagógica, integrado a um conjunto de questões metodológicas que envolvem os
pesquisadores do LELIC/UFRGS, os professores e gestores de Escolas Públicas do
interior do Rio Grande do Sul.
O projeto CIVITAS – Cidades Virtuais com Tecnologias para
Aprendizagem e Simulação é uma abordagem de ensino e pesquisa que
gira em torno do desenvolvimento de maquete de cidades projetadas por
alunos das séries iniciais. Dentro deste contexto, o jogo Città insere-se
como uma maquete digital que permite um diferente nível de interação
entre os alunos. As situações de colaboração criadas através do jogo
são ferramentas para os professores proporcionarem novas situações
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que provoquem a busca e construção do conhecimento. (MÜLLER et al,
2008, p. 128).

O trabalho desenvolvido pelo LELIC e CONEXUM, inspirou o surgimento de
proposições à ampliação das possibilidades das Geotecnologias16 na Rede Pública de
Ensino dos estados da Bahia e Rio Grande do Sul. Nesse sentido, o GEOTEC
mobilizou um grupo de pesquisadores, reflexões epistemológicas, discussões com os
gestores das escolas, ações com professores e alunos, planejamentos para a criação
de novos instrumentos, entre outros elementos que desencadearam no nascedouro do
projeto Kimera: cidades imaginárias. Esse projeto visa à construção de um jogosimulador de cidades – o Kimera - com o intuito de “criar possibilidades para relacionar
e representar os espaços vivido, percebido e imaginado; construir cidades híbridas,
explorando elementos reais, imaginários, fantasiosos, pretendidos e desejados a partir
dos recursos disponibilizados no ambiente; explorar outras dinâmicas que perpassam o
entendimento sobre os espaços que as crianças vivenciam, constroem, criam,
imaginam ou desejam ‘explorar e/ou fazer parte’”. (ANDRADE et al. 2012, p. 37).
O jogo-simulador Kimera parte dos pressupostos da coletividade, colaboração,
imaginação e autoria para possibilitar que os sujeitos construam cidades imaginárias a
partir dos conhecimentos sobre o espaço. Essa possibilidade de criação faz da cidade
construída pelo jogador/autor, a representação de um mundo fantástico, mas também
dotado de sentidos, significados, efeitos e dinâmicas que remetem esse jogador aos
espaços por ele vividos, ao mesmo tempo em que proporciona sua imersão na
“realidade”, por ele, criada.
A criação de cidades imaginárias proporciona que os sujeitos interatores
construam noções de representação, lateralidade, escala, dentre outros conceitos a
partir da percepção, interpretação e relação entre o mundo “real” ou vivido e o mundo
imaginário, ou potencial.
Ressaltamos que o projeto Kimera: cidades imaginárias, constitui-se como
mobilizador desse trabalho, mais não exatamente o protagonista, pois o seu
desdobramento proporcionou uma série de práticas desencadeadas pela articulação de
16

Esse movimento, envolveu pesquisadores de diferentes áreas (Educação, Informática, Design,
Música, Geografia, entre outros).
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diversas áreas e criação de inúmeras ações com o objetivo de redimensionar o espaço
vivido pelos sujeitos.
O processo educativo é um “senhor” caminho e muitas vezes, pede socorro,
agoniza, por isso precisamos soprar vida à educação, “porque são os passos que
fazem os caminhos”. A Educação Cartográfica e sua dinâmica permite que
possibilidades sejam criadas para (re)descobrir esse “caminho” e o Jogo-simulador
Kimera, que envolve e agrega várias dimensões é, no contexto desse trabalho, um dos
passos para (re)fazer esse caminho (educação).
O processo de planejamento, construção e utilização desse jogo-simulador
possibilita a cada etapa a aproximação, interação e o entendimento do objeto de
pesquisa aqui desvendado, além de permitir que “entretecemos” novos caminhos em
direção ao entendimento da Educação Cartográfica como um processo que transcende
o uso habitual dos mapas e perpassa as próprias experiências do/ no espaço e a
dinâmica dos sujeitos, sejam eles, jovens ou adultos.
Para criação do jogo-simulador, definimos a estrutura do Kimera e delineamos as
principais ações para efetivação do mesmo. Para chegar a sua estrutura, foram
travadas intensas discussões, onde circundaram ideias, especulações e percepções
sobre o projeto e estas precisaram ser debatidas e deliberadas a partir de um profundo
trabalho de pesquisa, associado à experiência de alguns membros do grupo e do
conhecimento sobre o contexto no qual desejávamos que o projeto adentrasse. Nesse
momento, percebemos que a pesquisa se constrói em pilares maleáveis, pois o plano
traçado inicialmente foi (re)feito e (re)construído a partir do diálogo e da visão de
diversos interlocutores.
Faz-se necessário pontuar, ainda, que esses debates foram fundantes de uma
nova estrutura para organização do grupo de pesquisadores, responsáveis pelo
desenvolvimento da proposta, partindo de princípios como a área de atuação, a
experiência e o desejo de aprender e proporcionar saberes, para formar, coletivamente,
o projeto Kimera: cidades imaginárias. Para compor a equipe de criação do jogosimulador, consideramos os fatores acima descritos, mas também propusemos como
ponto norteador a necessidade de um olhar sensível acerca das necessidades e
aspirações dos jogadores/ usuários/ autores do espaço.
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Nesse sentido, apresentaremos abaixo a organização da equipe e seus
fazedores, pois não poderíamos deixar de citar e ressaltar a importância destes nesse
“teatro de fluxos com diferentes níveis, intensidades e orientações” (SANTOS, 1996, p.
49).
Quadro 1 - Organização das equipes do Projeto Kimera.

EQUIPES
Coordenação Geral
Parceiros UFRGS
Game Designer
Pedagógico
Roteiro

COMPONENTES
Tânia Maria Hetkowski
Margarete Axt e Daniel Müller
Mariano Maia (Inicial), André Rezende (Atual)
Fabiana Nascimento, Inaiá Brandão, Tânia Regina Pereira,
Walter Garrido
Gustavo Erick de Andrade

Programação

André Rezende, Diego Potapczuc, Humberto Santiago,
Saulo Leal, David Souza

Design e Transmídia

Josemeire Dias, André Betonnasi, Edson Machado,
Fabiana Carvalhal, Gabriel Torres, Yuri de Carvalho,
Rafaela Moraes, Gabriele Falcão, Manuela Oliveira

Áudio Design
Marketing
Colaboração Adicional

Eliaquim Acioli, Acácia Angélica Monteiro
Ricardo Garcia
Telma dos Anjos, Tharsis Carvalho, Taís Rocha, Rosângela
Patrícia Moreira, Kátia Soane Araújo
Fonte: Elaborado pela autora.

A composição dessas equipes foi essencial para o andamento do projeto que
seguiu articulado a partir das linhas de trabalho criadas, traçando as ações a serem
empreendidas e compartilhando-as em reuniões gerais realizadas periodicamente
(semanalmente, as quintas-feiras). Diante disso, as equipes planejaram as atividades a
serem realizadas, flexibilizando-o a partir da demanda do grupo geral.
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Para a finalidade aqui proposta, enfatizaremos as ações da Equipe Pedagógica,
mas sem deixar de ressalvar a necessidade da articulação, entre as equipes
supracitadas, para formação e experimentação de uma pesquisa “completa17”.
O Kimera Pedagógico, nome atribuído à equipe responsável pelos processos
educativos do projeto Kimera: cidades imaginárias, sempre considerou fundamental e
insubstituível a participação, atuação e direção dos sujeitos da pesquisa em todo
desenvolvimento do jogo-simulador e das ações a ele vinculadas.
Nesse sentido, definimos inicialmente como sujeitos, 22 (vinte e dois) alunos do
4º ano (antiga 3ª série) do Colégio da Polícia Militar – Unidade Dendezeiros, com faixa
etária entre 08 e 10 anos. No entanto, devido à mudança de Gestão do Colégio e outras
questões que serão explicitados mais adiante, não foi possível continuar a dinâmica.
Contudo, vale ressaltar que a experiência desenvolvida no CPM não será invalidada,
pois foi essencial para o início da pesquisa e auxiliou na definição de um novo lócus à
pesquisa e o envolvimento de outros sujeitos, e 27 alunos do 5º ano (antiga 4ª série),
com faixa etária entre 10 e 14 anos da Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha, que
acompanham o desenvolvimento do projeto atualmente. Não poderíamos deixar de citar
as professoras das turmas pelo envolvimento no trabalho, as informações fornecidas e
a, consequente, imersão nas atividades e ações do projeto, assim como os próprios
integrantes do grupo Kimera que somam a essa pesquisa a perspectiva daqueles que
criam um jogo-simulador a partir da escuta, ideias, sentidos e expectativas das
crianças.
Essas características possibilitam que o Kimera tenha um conceito multilateral,
pois adentra na lógica de um jogo-simulador produzido por adultos, mas trafega pelos
caminhos flexíveis advindos da imaginação das crianças que percorre uma
multiplicidade de usos do espaço, sejam eles ligados ao espaço como se vê, se sente,
ou se fantasia. Esse contexto nos remete a entender que a dimensão pedagógica
exprime não apenas a teorização, mas a prática, ou seja, a intervenção, a troca de
17

A completude de uma pesquisa não tem haver com seu acabamento, ou a intenção de mostrá-la
finalizada e formatada. Nesse trabalho, perspectivamos uma pesquisa completa como aquela feita por e
para pessoas, uma pesquisa que considera os fatores esperados e inesperados, as incertezas, os
desvios e as inquietações, buscando o processo como resultado e o tocante dos sujeitos como principais
realizações.
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saberes entre sujeitos alunos-professores, valorizando as dimensões experienciais e
vivenciais, construídas e constituídas pelos atos e ações educativas.
Diante desse entendimento, destacaremos a seguir as ações que norteiam o
projeto Kimera, enfatizando não apenas a criação do jogo-simulador como “produto”,
mas como um meio que possibilitou e vem, continuamente, possibilitando o encontro e
a construção de práticas dialógicas com as expectativas do próprio lócus, com os
sujeitos, com nossas intenções e acasos.
Intenção e Projeto são expressões que afluem em muitos momentos, afinal, de
maneira generalizada, o segundo denota uma projeção de intenções (Macedo, 2009).
No entanto, projetar não é prever de forma absoluta as etapas ou inflexibilizar as
práticas, mas tratar a realização como uma obra aberta, percebendo que o “(...) projeto,
como modo de organização das ações de uma pesquisa responsabilizada com a
clareza e a coerência das suas intenções, é método aberto” (MACEDO, 2009, p. 90).

O projeto se caracteriza quando nos preocupamos e somos
inflexionados em direção ao futuro, com nossas previsões, nossas
incertezas, nossos questionamentos, nossos objetivos. Hannah Arendt
percebe no projeto a manifestação de um querer que quer pensar a
ação, dar-lhe sentido. (MACEDO, 2009, p. 89).

Portanto, buscamos a partir do Projeto Kimera a criação de ambientes de
aprendizagem colaborativa, investindo nossos esforços na construção de saberes
advindos do contexto, do pertencimento, da imaginação e da ciência, partindo em
direção ao novo que não rompe bruscamente com o “velho”, mas torna-o melhor à
medida que descobertas, inseguranças e sentidos são pensados.

3.2.

MUDANÇA DE ITINERÁRIOS E DESCOBERTA DE NOVAS ITINERÂNCIAS
Quando abro cada manhã a janela do meu quarto
É como se abrisse o mesmo livro
Numa página nova…
Mario Quintana
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Os itinerários da pesquisa são como trens que a cada estação contemplam uma
nova paisagem e oferecem aos seus transitórios outros ares. Assim como toda
pesquisa, esse trabalho também passou por outras estações, onde embarcaram novos
passageiros, agregando novos conhecimentos e saberes que constituíram nossos
itinerários.
No final de 2012 a Equipe Gestora das unidades do Colégio da Polícia Militar foi
modificada, o que alterou o planejamento do trabalho, visto que precisaríamos
apresentar novamente o Grupo de Pesquisa e o Projeto Kimera: cidades imaginárias e,
consequentemente, iniciar a pesquisa em outra turma, atendendo as novas propostas e
concepções pedagógicas da escola.
Diante desse fato e da possibilidade de conjecturar outras experiências
inspiradas pelos saberes construídos junto ao CPM, buscamos a Escola Municipal
Álvaro da Franca Rocha, localizada no bairro da Engomadeira, nas adjacência da
UNEB. Nesse momento, fomos convidados a conhecer uma realidade diferente daquela
observada durante o início da pesquisa.
A referida escola se destaca por ter como proposta de ensino a Pedagogia de
Projetos, baseada na participação da comunidade nas atividades educativas,
objetivando a construção coletiva e participativa do conhecimento. Segundo a Diretora,
a escola se baseia nessa proposta por considerar a construção do conhecimento no
processo de apreender a realidade:
Apossar-se da situação cultural não é apenas aceitar passivamente as
regras do jogo (...). Assim, acreditamos que há no indivíduo uma
capacidade intrínseca de construir seu próprio conhecimento a partir da
interação e da interpretação do mundo que o cerca. Nesta interação, o
sujeito se depara nas suas vivências, com situações de conflito, que se
configuram como problemas para os quais busca soluções adequadas,
através de suas próprias experimentações. Esta linha de pensamento é
representada por estudiosos como Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro,
Paulo Freire, entre outros18.

A escola, localizada na Rua Cidade de Canudos, S/N – Engomadeira, Salvador –
Bahia, é uma instituição da Rede Pública Municipal de Salvador-BA e faz parte da
18

Depoimento da Profª Silvia Letícia Correia – Diretora da Escola Álvaro da Franca Rocha.
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Coordenadoria Regional de Educação – Unidade Cabula (CRE – Cabula) que é
composta 47 escolas da região. Veja a localização da escola nas figuras abaixo:

Figura 2 - Área de Atuação CRE – Cabula.
Fonte: Google Maps. Destaque da Área: A autora.

Figura 3 - Localização da Escola Álvaro da Franca Rocha.
Fonte: Google Maps
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Figura 4 - Fotografia da Escola Álvaro da Franca Rocha.
Fonte: Josemeire Dias

No ano de 2013, a citada escola atende a 383 alunos, distribuídos em 14 turmas
nos turnos matutino, vespertino e noturno, conforme quadro abaixo:
Quadro 2 - Distribuição de Alunos – Escola Álvaro da Franca Rocha

TURNO

Nº DE
TURMAS

TURMAS

Nº DE
ALUNOS

Matutino

05

Do 1º ao 3º ano de escolarização

140

Vespertino

05

Do 3º ao 5º ano de escolarização

156

Noturno

04

Do Estágio I ao IV (Segmento de Educação de
Jovens e Adultos - SEJA)
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Fonte: Direção da Escola

Considerada uma escola de pequeno porte, a mesma é formada por 5 (cinco)
salas de aula, 1 (uma) cozinha, 1 (um) pátio onde são realizadas atividades diversas, 1
(uma) Secretaria – que também funciona como sala de atendimento aos pais e de
professores, 4 (quatro) sanitários - sendo 1 (um) para professores (que fica dentro da
Secretaria), 3 (três) para os alunos (sendo 1 (um) deles destinado aos portadores de
necessidades especiais). A sala da Direção foi disponibilizada para a implantação do
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Laboratório de Informática, mas até então não funciona como tal, uma vez que os
computadores não foram instalados. Vale salientar que estes computadores estão
encaixotados há mais de quatro anos, mas ainda não foram montados por que
necessitam de estrutura básica (bancadas, ar condicionado, instalações elétricas, entre
outros) para que o laboratório seja efetivamente implantado.
Em relação ao corpo docente da escola, o mesmo é composto por 12 (doze)
professoras: todas com nível superior – 10 (dez) Pedagogas, 1 (uma) Bacharel em
Teatro com especialização em Interpretação Teatral; 1 (uma) Educadora Artística, que
trabalham com as linguagens Teatro e Artes Plásticas. Dentre o total de professoras, 11
(onze) possuem pós-graduação nas seguintes áreas: (a) Especialização em
Psicopedagogia, Alfabetização, Gestão Escolar, Língua Portuguesa e Educação
Ambiental e; (b) Mestrado em andamento nas áreas de Gênero e EJA.

3.3. ENGAJANDO SENTIDOS: A (DES)CONSTRUÇÃO DAS ETAPAS DA PESQUISA

Como informado anteriormente, o projeto Kimera conta com diversas ações que
transcendem a elaboração efetiva do jogo-simulador e perpassam por todas as equipes
já citadas. Contudo, enfatizaremos aqui nas ações do Kimera Pedagógico, tentando
desconstruir o sentido de etapas como passos retilíneos, enquadrados numa ordem
instituída, mostrando que a pesquisa requer planejamento e responsabilidade e que
essas não implicam numa rigidez cartesiana, mas na acentuação do fazer dos sujeitos.
As ações planejadas, para o projeto, por meio de intensas conversas e
discussões, atendem alunos, professores e pesquisadores que formaram, a partir das
demandas, os sujeitos da pesquisa, veja nos Quadros 2, 3 e 4, a organização de
trabalho:
Quadro 3 – Ações Diagnósticas/ Obtenção de Informações

Demanda

Ações

Sujeitos Envolvidos

Encontros Diagnósticos Alunos
(Entrevistas e Grupos
Pesquisa e

Focais)

Obtenção de

Oficinas

e

Atividades Alunos,

Professores

das
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Informações

com os alunos

turmas,

Pesquisadores

GEOTEC
Fonte: A Autora

Essa etapa fez parte dos momentos iniciais, de contato com os sujeitos dos dois
campos da pesquisa. A partir da mesma foi possível conhecer melhor o contexto, as
dificuldades e os sujeitos/ partícipes da pesquisa.
Quadro 4 – Processo de Concepção e Elaboração do Jogo-Simulador Kimera

Demandas

Ações
Definição

dos

Sujeitos Envolvidos
Conceitos Grupo Kimera.

norteadores no jogo/ simulador
Definição

dos

Conteúdos Equipe

explorados no jogo/ simulador

Pedagógica

em

articulação com as outras
Equipes e com as Escolas.

Escrita

e

organização

do Equipe

roteiro

de

Roteiro

em

articulação com a Equipe
Pedagógica.

Concepção e
Construção do

Desenvolvimento

dos Equipe

conteúdos/ conceitos basilares Alunos

Jogo- Simulador do Kimera em oficinas
Kimera
atividades na Escola

Pedagógica,
partícipes

e Professores.

Validação do Jogo/ Simulador Grupo
Kimera

Kimera,

Alunos

partícipes e Professores.

Elaboração das Orientações/ Equipe
Pistas Pedagógicas

Pedagógica

de

material

de Equipe Pedagógica

divulgação sobre o jogo nas
escolas envolvidas
Fonte: A Autora

em

articulação com as outras
Equipes

Elaboração

e
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O desenrolar desse processo de concepção e elaboração colaborativa do jogosimulador, e consequentemente de desenvolvimento da pesquisa, será um ponto crucial
nesse trabalho, pois permitirá o alinhamento entre o objeto de pesquisa (Educação
Cartográfica), a proposição de potencialidade para esse o objeto (o Jogo) e práticas
permeiam esse movimento (Atuações efetivas nos lócus de pesquisa). Ressaltamos
que a validação do Kimera, assim como elaboração das Pistas Pedagógicas e do
material de divulgação sobre o jogo nas Escolas, são ações posteriores a essa
dissertação e estão aqui enumeradas a efeito de esclarecimento sobre as etapas que
constituem o projeto em sua totalidade, pois só serão realizadas após a finalização da
Versão Beta do jogo.
Quadro 5 – Processos Formativos paralelos ao desenvolvimento do Jogo

Demanda

Ações

Sujeitos Envolvidos

Curso de Aperfeiçoamento Professores
para
Outros

Professores

das

Escolas

do Envolvidas.

Ensino Fundamental I

Processos

Oficinas e Encontros com Grupo

Formativos

os

Kimera,

Pesquisadores GEOTEC

Parceiros

e

Pesquisadores
Pesquisadores

Parceiros.
Fonte: A Autora.

Diante das atividades empreendidas como os alunos participantes da pesquisa,
surgiram demandas para um trabalho paralelo com os professores do Ensino
Fundamental das Escolas envolvidas no Projeto. Essas ações serão demonstradas,
resumidamente, nas considerações finais, como proposições de processos formativos
que brotaram no desenvolver da pesquisa pela necessidade dos professores na
interlocução com seus alunos e o projeto. Destacamos também, as experiências
ampliadas através do entretecimento de saberes como os Pesquisadores Parceiros, por
meio de encontros formativos, visitas as escolas parceiras dos Grupos de Pesquisa
(GEOTEC e LELIC) e reuniões. Portanto, essas não são etapas investigativas, mas um
“ponto a mais”, que aparece aqui para informar e mostrar-se como possibilidades.
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Perante as etapas elucidadas acima, traremos no próximo capítulo uma tentativa
de descrição e análise das ações empreendidas durante o processo de elaboração do
jogo-simulador Kimera, buscando refletir sobre as potencialidades de trabalhar a
Educação

Cartográfica

resignificação do mesmo.

através

do

movimento

colaborativo

de

construção

e
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4. A DESCOBERTA DE OUTRAS VIAS: REFLETINDO SOBRE OS

ITINERÁRIOS DA PESQUISA
Que pode a câmara fotográfica?
Não pode nada.
Conta só o que viu.
Não pode mudar o que viu.
Não tem responsabilidade no que viu.
A câmara, entretanto,
Ajuda a ver e rever, a multi-ver
O real nu, cru, triste, sujo.
Desvenda, espalha, universaliza.
A imagem que ela captou e distribui.
Obriga a sentir,
A, criticamente, julgar,
A querer bem ou a protestar,
A desejar mudança.
(...)

Carlos Drummond de Andrade

Esse capítulo tem o objetivo de refletir sobre os itinerários da pesquisa, a partir
da demonstração do processo, concebido por meio das atividades, falas e ações dos
sujeitos da pesquisa, em consonância com a equipe desenvolvedora do Kimera,
durante o movimento empreendido na construção colaborativa do jogo-simulador. A
partir das informações obtidas no campo de pesquisa, somadas ao andamento da
construção do Kimera pela equipe de pesquisadores do GEOTEC e das inúmeras
experiências desenvolvidas no desenrolar dessa caminhada, tentaremos apresentar
processos formativos emergentes dessa dinâmica, traçando algumas vias que permitem
que as práticas do espaço, empreendidas no cotidiano, sejam caminhos possíveis para
o processo de Educação Cartográfica.
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4.1. (DEZ) VIAS: ENCONTRANDO POSSIBILIDADES ATRAVÉS DA PESQUISA

Subindo, descendo e girando em torno dessas práticas, algo escapa
sem cessar, que não pode ser dito nem “ensinado”, mas deve ser
“praticado”
Michel de Certeau

Durante o processo da pesquisa, aprendemos que somente o ato de pesquisar
pode suscitar e revelar possibilidades. Pesquisar permite duvidar e o questionamento
nos autoriza a buscar, provocar, contestar e construir respostas para o que não
conseguimos entender, assim como delinear percursos outros.
Não estamos radicalizando, ou simplesmente desconstruindo o que está posto,
mas essa precisão não existe, por isso é necessário hesitar a realidade, desviando o
que foi planejado e concebido para o que é percebido, vivido e praticado. Desviar não é
apenas escolher outros caminhos, mas é também “criar um teatro de ações”
(CERTEAU, 2008, p. 209), realçar vias e sentidos para o espaço não literal.
Nesse sentido, o jogo-simulador Kimera e seu processo de pesquisa estão
atrelados à criação e a capacidade inventiva dos sujeitos, deslanchando outros
aprendizados e pistas possíveis, através de vias arquitetadas pelas ações exploradas,
as conversas resgatadas e os saberes descortinados. Essas vias não são orientações!
Não são guias! Não são, sequer, conselhos! Então o que são? São apenas vias, entre
tantas outras que podem, ou não, ser escolhidas pelos transeuntes.
Os Passos dos sujeitos que remodelam caminhos e constituem as práticas,
redimensionando a Educação Cartográfica a partir do entendimento do espaço além do
observável, atingindo as subjetivações e sentimentos perante o contexto. “Os jogos dos
passos moldam espaços” (CERTEAU, 2008, p. 176); O Imaginário é a base para
construção das noções de mundo pela criança, e esse aspecto instaura outros
organismos importantes que transitam entre as questões simbólicas, potencializando o
entrosamento entre os processos materiais. Portanto, o imaginário não se contrapõe ao
real, mas o organiza, o institui. Ontologicamente o sujeito para viver esse/ nesse espaço
depende da alimentação do imaginário.
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Pois o imaginário é esse motor de ação do homem ao longo de sua
existência, é esse agente de atribuição de significados à realidade, é o
elemento responsável pelas criações humanas, resultem elas em obras
exeqüíveis e concretas ou se atenham à esfera do pensamento ou às
utopias que não realizaram, mas que um dia foram concebidas.
(PESAVENTO, 2007, p. 11).

Os Mapas não são apenas as orientações para uma viagem, mas a viagem em
si, pois nele e através de nossa imaginação, criamos caminhos abstratos. O mapa
remete a algo conhecido, assim como suscita o desconhecido. Quando escolhemos (ou
somos escolhidos) um mapa para localizar um lugar, traçamos na nossa mente uma
rota imaginária, deslumbramos ruas, concebemos avenidas e até moldamos
personagens. O jogo-simulador Kimera possibilita através de seus cenários, uma
associação com os mapas, seguindo “[...] um movimento que produz experiências,
práticas, sentidos além daqueles já constituídos. Também aciona afetos e percepções,
diferenças, que atravessam o espaço habitado” (AGUIAR, 2010, p. 06).
Já as Geotecnologias, através das suas diferentes técnicas (a exemplo das
imagens de satélites, as fotografias aéreas e a cartografia digital), permitem o
desenvolvimento de práticas de ensino que estabelecem uma compreensão mais
aprimorada dos elementos do espaço geográfico, ressignificando as relações entre os
sujeitos e o espaço vivido e percebido. Segundo Brito e Hetkowski (2010), a utilização
destas

potencialidades

nos

processos

formativos

representa,

também,

uma

possibilidade de inclusão, pois pode inserir o sujeito no mundo digital e fortalecer os
enlaces de pertencimento, conhecimento e cidadania com a construção de uma
compreensão acerca do espaço. Assim, as geotecnologias podem instigar processos
criativos e incitar outras formas de entender as práticas espaciais.
Já os Relatos são “aventuras narradas” (CERTEAU, 2008) que organizam
espaços e produzem lugares, transportando subjetividades, pertencimentos, ações,
discursos. Valorizar os relatos dos sujeitos é apreciar as práticas do espaço, pois os
primeiros fazem andar as segundas, instaurando percepções, deslocamentos, conflitos
e imagens faladas que representam uma parte considerável das pretensões humanas.
O Desejo é uma linha entre o pensar e o agir, o que desejamos tem o poder / força de
movimentar as ideias e superar o planejado, atingindo o realizado. Um dos pilares do
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Kimera é o desejo advindo das crianças, afinal, as cidades imaginárias são antes de
tudo cidades desejadas, formada por um compilado de saberes experienciais, indicados
e elaborados através de fantasia, lógica e vivência.
A Criatividade é ao mesmo tempo semente e fruto do desejo. A autorização
para criar é, com tamanha intensidade, emblemática quanto desejar algo, por isso a
dinâmica da pesquisa demanda a criatividade que reflete no ato/ atividade de criar e
fundar o novo. A Escrita é uma via do irresistível ato de registrar para memorizar e
rememorar a própria história. A escrita mesmo quando impessoal é potencialmente
biográfica. “Quem está por traz desse texto?”, “Quem disse tamanho absurdo?”, “Quem
é o dono dessa alma poética?”. As marcas do autor ficam sempre na escrita e inundam
resíduos da sua cultura, origem, lugar. “Uma série de operações articuladas (gestuais e
mentais) – literalmente é isto, escrever, - vai traçando na página as trajetórias que
desenham palavras, frase e, enfim, um sistema” (Idem, Ibid, p. 225). Entre trajetórias e
palavras, acreditamos que é possível escrever o espaço dos momentos passados e dos
instantes futuros, deslanchando assim práticas espaciais.
Diante disso, não poderíamos deixar de nos referir a Leitura como uma prática
social, uma “[...] produção própria do ‘leitor’” (Idem, Ibid, p. 264). A leitura supera a
palavra escrita, pois adentra na dimensão da visualização, audição e “degustação” do
mundo. “Uma forma de fazer a leitura do mundo é por meio da leitura do espaço”
(CALLAI, 2005, p. 228), portanto, a leitura é social por permitir que a dinâmica da vida
seja interpretada, decifrada e compreendida.
Outra via para apreensão do espaço é o Corpo. “Para um indivíduo não haveria
espaço se ele próprio não fosse um corpo no mundo, ou seja, ele é no espaço” (LIMA,
2007, p. 65). Durante algumas leituras (Passini, 1994; Almeida e Passini, 2004),
percebemos que o corpo da criança constitui o primeiro referencial para a construção
da noção de espaço, incorporando experiências espaciais e exteriorizando isso através
da própria corporeidade.
Destarte, as vias aqui expressadas são caminhos pelos quais construímos,
durante a pesquisa, desvios das formas habituais de pensar o espaço e a Educação
Cartográfica, sendo possível assim refletir a partir das práticas espaciais que os sujeitos
exercem.

Essas

práticas

são

físicas,

estruturais,

corporais,

representativas,
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comunicacionais, artísticas, tecnológicas e humanas e convergem no cotidiano das
pessoas, das cidades, das vidas. Nenhuma via é simplesmente a via, mas sim uma
sinergia que permite, às vezes a direção entre tantos outras que podem ser seguidas,
outras, o redimensionadas ou a (re)inventadas de velhas estradas de barro, troteadas e
pisadas pelos sujeitos, porem resignificadas.
A criação é o alicerce da pesquisa aqui instalada, contudo, temos total noção que
essa é uma instalação provisória, é uma tenda, trailer que pode a qualquer momento se
movimentar, mudar de lugar, conquistar outros caminhos... Redescobrir-se no próprio
ato transformativo.
Essas são as possibilidades que permearão os potenciais pedagógicos sobre
Educação Cartográfica, com o jogo-simulador Kimera e outros elementos, junto aos
alunos do Ensino Fundamental I no redimensionamento de conteúdos curriculares, os
quais foram apontados em articulação com os próprios alunos (nas ações do grupo),
indicados pelas preposições e legitimações curriculares reafirmados, demandados e
articulados pelos professores da Educação Básica (em processo de formação pelo
GEOTEC), no que se refere à compreensão sobre a dinâmica da sociedade e as suas
instâncias constituintes (social, política, cultural, econômica, ambiental, entre outras).
Essas vias permearão esse capítulo de forma implícita e explicita e serão encruzilhadas
no final do texto.

4.1.1. Mapear (des)caminhos e desejos...
(...) “toda descrição é mais que uma fixação”, “é um ato culturalmente
criador”. Ela tem até poder distributivo e força performativa (ela realiza o
que diz) quando se tem um certo conjunto de circunstâncias.
Ela é então fundadora de espaços.
Michel de Certeau

Descrever e relatar as ações de um processo investigativo requer ética nos atos
e, comprometimento com os sujeitos participantes da pesquisa. Descrever não é
apenas narrar uma situação, fala ou entendimento do agente observador/ participante,
mas é “fundar espaços” (CERTEAU, 2008), autorizar-se a dizer o dizer do outro,
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deslocar-se teoricamente do eu, respeitando fronteiras, mas consciente de que não
será possível mensurar, totalmente e legitimamente, o querer (subjetivo) do outro.
Diante disso, traremos a seguir as ações, atividades e processos desenvolvidos
nesta pesquisa. Cabe salientar que em todas as etapas do trabalho, houve participação
e colaboração, efetiva, das/nas dinâmicas que abarcam os objetivos dessa investigação
e a compreensão dessas vias, as quais nortearão as análises e as descrições dos
processos vivenciados nesse período do mestrado.

4.1.1.1. E avistei as primeiras pegadas... O trabalho realizado no Colégio da
Polícia Militar da Bahia (Um diagnóstico da pesquisa)

O início da pesquisa ocorreu, como citado, a partir da organização das equipes e
estruturação geral do projeto Kimera que já buscava, em seu planejamento, o contato
imediato com os sujeitos da pesquisa. Diante do exposto, marcamos uma conversa com
a Coordenação Pedagógica do Colégio da Polícia Militar – Unidade Dendezeiros
(Ensino Fundamental I), explicamos sobre o trabalho e solicitamos uma autorização
para iniciar uma conversa com uma turma do 4ª ano (vespertino). A pesquisa ocorreu
nessa IES, devido a ação do GEOTEC através de outros projetos.
A turma formada por 22 alunos e orientada pela professora graduada em
Pedagogia e especialista em Psicopedagogia, nos recebeu com muita animosidade, em
especial, quando conversamos sobre o que pretendíamos fazer e que os mesmos
seriam, juntamente conosco, os criadores de um jogo – simulador. Esse primeiro
encontro tinha o objetivo de conhecer os alunos e a professora e, agendarmos outros
encontros.
Posteriormente, realizamos alguns encontros, denominados como diagnósticos,
onde fizemos diversas entrevistas com os alunos, fazendo a identificação da turma
(nome, idade, bairro onde residem, entre outros), abordando temas como o uso da TV,
dos jogos digitais, do celular, do computador e da internet. Em seguida, perguntamos
se isso era utilizado em casa e se não fosse, onde seria.
Além dessas questões, tratamos de temas relacionados ao uso de jogos digitais,
como quem joga, qual a frequência, o motivo pelo qual se joga, quais os jogos
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prediletos, o que não pode faltar em um jogo, quais os personagens prediletos, como
preferem que os personagens apareçam no jogo e quais os jogos de internet que os
mesmos utilizam. Essa etapa foi muito relevante, pois possibilitou conhecermos melhor
os sujeitos e futuros jogadores, além de criar situações específicas que contribuíram
para o planejamento do Kimera.
Destacaremos abaixo, algumas das falas desses partícipes, ressaltando que os
depoimentos e respostas aos nossos questionamentos nos ajudaram a conceber o
jogo-simulador Kimera, influenciando na definição dos aspectos pedagógicos:
A primeira pergunta direcionada aos alunos foi se utilizavam jogos digitais. De
imediato, todos responderam que sim e a partir disso, travamos uma conversa com os
mesmos, fazendo a pergunta e ouvindo a resposta de todos. A segunda questão foi
sobre a frequência na utilização desses jogos digitais:
- Quantas vezes você joga por semana? – Eu jogo todo hora se minha
mãe deixar (risos), mas ela não deixa ai eu jogo todo dia depois que eu
volto da escola, eu chego, nem tiro a roupa e já vou jogando! – No final
de semana você joga mais do que durante a semana? – Sim, eu jogo
muito, mas eu também gosto de sair para jogar bola, ai eu saio, volto e
jogo de novo no computador. (Vincent Valentine, 4º ano).

Dentre os 22 alunos entrevistados, 60%, afirmaram que jogam todos os dias e
quando perguntados sobre a razão disso, os mesmos informaram que “jogar é muito
bom”, “agente fica mais esperto” e “é muito divertido”.
Também perguntamos ao grupo o que mais gostavam em um jogo:
- O que você mais gosta no jogo? – Eu gosto de aventura, estratégia,
não gosto de jogo chato, eu gosto de jogo divertido. Eu gosto quando
tem luta, quando explode tudo. – Nossa! Você gosta que exploda tudo?
– É... ai agente pode construir de novo (risos). (Príncipe, 4ª ano).

Essa questão gerou como resposta predominante a diversão, pois esses garotos
e garotas, em suas falas, associavam o ato de jogar a alegria, ao uso do tempo e a
criação de estratégias. A entrevista nos permitiu entender que o jogo-simulador, mesmo
aqueles denominados educacionais, precisava remetê-los, especialmente, a brincadeira
e ao prazer de jogar.
Vale ressaltar, a questão acerca de quais eram os jogos utilizados por esta
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turma, uma vez que esse fator auxiliaria na construção narrativa, gráfica, conceitual e
pedagógica do jogo-simulador através da análise dos jogos citados pelos sujeitos:
- Eu gosto do The Sims, jogo quase todo dia. – Mas por que você gosta
do The Sims? - Ah... por quê dá pra gente colocar os bonecos, arrumar
a cidade e fazer a cidade do jeito que agente quer. (Ada Wong, 4º ano).

A partir dos resultados obtidos com essa questão, foi possível evidenciar a
utilização de jogos de diferentes modalidades, contudo, enfatizamos que os jogos de
simulação, em especial o The Sims19, foram os mais citados, pois permitem ao jogador
criar, administrar e organizar a cidade.
As respostas obtidas com as entrevistas, a experiência dos desenvolvedores do
jogo-simulador, além do contexto escolar nos fizeram definir as características técnicas
do jogo: (a) Single player – possibilita a participação de apenas um jogador (Nessa fase
do projeto, ainda não é possível fazer um jogo em rede, principalmente pelas condições
precárias de conectividade na maioria das Escolas públicas do Município) ; (b) Jogo de
estratégia, regras e fases com elementos de simulação, por isso o Kimera é
considerado um jogo-simulador; (c) Plataforma 2D com possível inserção de elementos
em 3D; (d) Utilização do formato Flash; (e) Utilizado em plataforma PC, mas já
apresenta alguns projetos de criação de extensões para dispositivos móbiles e; (f)
Passível de ser rodado em sistemas operacionais Windows e Linux.
Salientamos que essas elucidações representam uma parcela, pequena, das
indagações realizadas, e que apesar de algumas questões não intencionarem
relacionar às demandas pedagógicas, foram de extrema importância, pois as falas,
relatos e a própria reação do grupo frente a dinâmica construída, possibilitou que o
Kimera Pedagógico observasse o contexto de utilização, o grau de imersão e o
conhecimento que os alunos, dessa faixa etária, no que diz respeito aos jogos digitais.
Por conseguinte, realizamos alguns encontros para definir o nome do jogosimulador que, inicialmente, também suscitou o título do projeto.

Os encontros

realizados, as conversas travadas com as crianças, possibilitaram entender que as
19

Jogo eletrônico que simula a vida de pessoas virtuais os Sims. O The Sims é um dos grandes
sucessos do mercado de jogos e já foi convertido para diferentes plataformas, gerando diversas séries,
expansões e edições especiais.
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mesmas queriam mais que um jogo-simulador. Desejavam “construir um mundo
imaginário, fantástico” e, essa observação serviu como propositiva ao nome do jogo, as
quais remetiam ao desejo de criação:

O nome Kimera é um nome inventado, que tem correlação com a
palavra "Quimera", cuja significação foi descrita anteriormente no
conceito do jogo, além disso, a grafia com "K" nos transmite um aspecto
de nome próprio. O nome foi escolhido pelas crianças e pelos
componentes do grupo dentre, aproximadamente, trinta nomes, por ser
o nome que mais se aproximava dos objetivos do jogo-simulador.
(ANDRADE et al., 2012, p. 39).

A escolha pelo nome Kimera: cidade imaginárias20 agrega os três pilares do
conceito do jogo-simulador (hibridismo, imaginação e desejo) a possibilidade de criação
de cidades/ espaços imaginários ‘[...] que podem ser explorados, ressignificados,
ampliados, imaginados e/ou construídos pelas crianças [...]’ (ANDRADE et al., 2012, p.
37). A tríade basilar do Kimera representa uma sobreposição de elementos que o
tornam fantástico, mesclado e fruto da imaginação e dos sonhos dos jogadores.

Figura 5 - Identidade Visual do jogo-simulador
Kimera: cidades imaginárias – criada por Gabriel
Torres
20

O nome Kimera é oriundo da figura mitológica Quimera que sempre exerceu um grande fascínio
sobre a imaginação popular. “Na mitologia grega era um fabuloso monstro com cabeça de leão, torso de
cabra e cauda de dragão e que soltava fogo pela boca [...] Hoje, no nosso português, a
palavra quimera significa
produto
da
imaginação,
fantasia,
utopia,
sonho”.
Fonte:
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/mitologia-grega/quimera.php
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Além das etapas iniciais para concepção do jogo-simulador, foi realizado um
ciclo de oficinas que tinham como intuito identificar a relação dos alunos com os
princípios e a composição do Kimera.

a) Rodadas de Jogos Digitais: essas oficinas objetivaram analisar o grau de
conhecimento dos jogadores (alunos) acerca de jogos digitais e simuladores.
Destacamos a utilização do jogo Copa 2014: rumo ao hexa, desenvolvido pelo
Grupo Comunidades Virtuais - UNEB. Essa oficina possibilitou identificar na
prática, a familiaridade dos alunos com essa categoria de jogos. Os jogadores
demonstraram facilidade ao jogar, além de apresentar os aspectos positivos do
jogo (facilidade de utilização dos suportes informáticos, jogo intuitivo, disposição
dos elementos gráficos) e aqueles que poderiam melhorar os aspectos de
jogabilidade (grande quantidade de textos, demora na mudança de fases, pouca
aventura ou necessidade de estratégias).

Figura 6 - Menu de abertura do jogo Copa
2014: rumo ao hexa.
Fonte: Comunidades Virtuais.

Figura 7 - Interface do jogo Copa 2014: rumo
ao hexa.
Fonte: Comunidades Virtuais.
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Figura 8 - Aluno utilizando a tela inicial do
jogo Copa 2014: rumo ao hexa.
Fonte: Equipe Kimera Pedagógico

Figura 9 - A turma do 4º ano construindo a
cidade no jogo Copa 2014: rumo ao hexa.
Fonte: Equipe Kimera Pedagógico

b) Oficina de jogos de tabuleiro: foram escolhidos cinco jogos de tabuleiro (HEX,
NIM, QUATRO, MACH, CURRAL e CILADA)21 que exploravam estratégias, uso
consciente dos espaços do jogo e o trabalho coletivo. As oficinas de jogos de
tabuleiro permitiram entender como os partícipes agiam em determinadas
situações, evidenciando as regras, objetivos dos jogos e a relação estabelecida
em situações contextuais. A partir dessas oficinas, foi possível perceber a
capacidade de concentração dos alunos para, a partir dessas vivências e da
exploração dos jogos digitais, criar medidas de tempo para o jogo-simulador
Kimera e, planejar os grau de dificuldade dos níveis, a passagem de fases entre
outros aspectos.

21

Ver mais sobre os jogos em: http://brinquedointeligente.com.br
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Figura 10 - Alunos participando das oficinas
de jogos de tabuleiro.
Fonte: Equipe Kimera Pedagógico

Figura 11 - Alunos participando das oficinas de
jogos de tabuleiro.
Fonte: Equipe Kimera Pedagógico

c) Oficinas de desenhos: através desse trabalho, compreendemos as percepções
como sobre esses sujeitos representavam os elementos da cidade e entendiam a
sua dinâmica. A partir dessas imagens pudemos definir, juntamente com os
alunos, os ícones do jogo. Para realização das oficinas, pedimos que os meninos
e meninas desenhassem objetos que compunham a paisagem de uma lugar
(cidade, escola, casa, etc), destacando um elemento, escolhido por eles, como
indispensável, ou seja, “o que não pode faltar na minha cidade?”.

Figura 12 - Aluno desenhando a cidade para o
jogo.
Fonte: Equipe Kimera Pedagógico

Figura 13 - Aluno desenhando “O que não pode
faltar na cidade”.
Fonte: Equipe Kimera Pedagógico
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O trabalho desenvolvido durante essas oficinas foi muito relevante, pois a todo o
momento informamos ao grupo de alunos que, também, seriam os criadores do
jogo, “portanto, vamos criar os elementos que existirão no jogo!”. Esse
movimento além de empolgante revelou diversas possibilidades para a
elaboração do Kimera, desvendando também outros sentidos para essas
atividades. Primeiramente, os alunos ultrapassaram as expectativas do trabalho,
pois foram além dos ícones pré-estabelecidos. Esse fato nos fez perceber que as
oficinas deveriam ser, desde o início, mais livres e apenas norteadas por
questões que aguçassem a imaginação e criatividade dos sujeitos, evento este
que ocorreu, mas que poderia ser potencializado. As representações dos alunos,
através dos desenhos, demonstraram os elementos que deveriam conter e estar
contidos nas cidades, bem como destacaram os objetos que não deveriam faltar
quando da constituição do “lugar”. Pudemos observar que nos desenhos
apareceram, repetidas vezes, os seguintes elementos: shopping, sorveteria,
delegacia, escola, hospital, igreja, entre outras construções que perpassam as
práticas do espaço que vivem e que desejam conviver.

Figura 14 - Desenho da Escola.
Fonte: Aluno Bowser

Figura 15 - Desenho “O que não pode
faltar na minha cidade”.
Fonte: Aluno Tidus

As oficinas citadas acima possibilitaram uma aproximação com o entendimento
das noções cartográficas desses partícipes, descobrindo, a partir de atividades e
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discussões, pistas à criação dos elementos gráficos pertinentes à composição do jogosimulador, bem como conduziram a um repensar e redimensionar as ações
constitutivas dos processos da Educação Cartográfica, atrelando conhecimentos
empíricos e científicos na sala de aula. O trabalho realizado foi uma pequena parcela
das práticas espaciais, latentes, dentro da escola, se configurando como significativo o
seu modo de viver e suas práticas cotidianas. Segundo Almeida e Passini (1994) a
criança apreende o espaço através de brincadeiras ou de outras formas de percorrê-lo,
delimitá-lo ou organizá-lo.
Para isso, foi necessário, na elaboração do jogo-simulador Kimera, a definição
dos conteúdos (vias) a serem explorados no mesmo. Para composição desse conjunto
foi preciso considerar as noções cartográficas, o trabalho com espaço e as demandas
do currículo escolar, visto que o Kimera, quando finalizado, será distribuído nas escolas
da Rede Pública de Ensino Básico, por isso deve considerar o contexto e os conteúdos
trabalhados, os quais foram eleitos a partir da vivência como pesquisadora, das
inquietações do grupo de pesquisa, das necessidades de entendimento sobre o espaço
e a construção de noções cartográficas, complementando as sugestões pautadas nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de História e Geografia (BRASIL, 2001):22

22

Em meados de 2009, iniciamos um processo de análises de livros didáticos com o intuito de
entender como os conteúdos relativos à Educação Cartográfica e ao uso de geotecnologias são tratados
no Ensino Fundamental I – Rede Pública. Essas análises auxiliaram na definição dos conteúdos que
permearão o jogo-simulador Kimera, pois as mesmas tiveram como principal resultado o pouco
aprofundamento e relação dos elementos cartográficos com o espaço e sua relevância na construção de
conceitos essenciais a formação dos sujeitos. Portanto, essa análise impactou diretamente na escolha de
conteúdos que fazem parte do currículo escolar e que tem em seu processo de entendimento a relação
direta com as práticas espaciais e a Educação Cartográfica.
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Figura 16: conteúdos pedagógicos do jogo-simulador Kimera.
Fonte: a Autora

Apesar desses conteúdos, sugerirem, um direcionamento à área de Geografia,
os mesmo foram escolhidos, por entendermos que estas temáticas transitam em
qualquer área, uma vez que corroboram com as práticas espaciais e cartográficas, além
da importância desses conceitos na faixa etária contemplada pelo jogo-simulador
Kimera.
Os conteúdos pedagógicos são inerentes ao jogo, através do roteiro (criado
coletivamente e coordenado por Gustavo Andrade) que suscita o debate sobre os
mesmos, assim como as quests (fases do jogo), cinematics (animações curtas que
visam explicar algumas ações, possibilitando um entendimento da narrativa e as
jogáveis), construção e identidade gráfica e imagética do jogo.
A semente do Jequitibá está no centro do mapa. Quatro quadrados,
representando o NORTE, SUL, LESTE e OESTE estão piscando no
mapa em seus pontos específicos, indicando o possível local onde o
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jogador tem que levar a semente para germinar. A bússola na posição
superior é o indicador dos pontos cardeais ao jogador.23

Esse trecho do roteiro demonstra a inserção dos conteúdos na dinâmica do jogosimulador, nesse caso é trabalhado orientação através dos pontos cardeais, além da
apresentação da bússola como instrumento de orientação e localização.

Acerca das condições e possibilidades de criação oferecidas, o jogo
assume seu potencial representativo de conceitos sobre educação
cartográfica a partir da constituição de missões/quests que propõe
escolhas e ações por parte do jogador, promovendo um saber amparado
na estrutura mitológica da narrativa: uma cidade que precisa ser
construída para amparar um povo nômade; uma quimera, na figura de
um leão alado, rei daquele povo e que irá ajudar a controlar os
problemas sempre quando for chamado; um jequitibá que fala, com mais
de 1.000 anos de idade e que contém todo o conhecimento daquele
mundo, ao mesmo tempo que pode sempre renascer, desde que sua
semente seja plantada ao leste, na direção em que o sol nasce.
(ANDRADE et al., 2012, p. 42).

Diante das ações apresentadas acima, afirmamos a relevância do trabalho com
os alunos do CPM, visto que o mesmo foi essencial ao empreendimento de diversos
processos relativos ao desenvolvimento do projeto Kimera, como a elaboração do
roteiro, marca, definição dos conceitos e conteúdos norteadores, criação da identidade
visual, a escolha dos elementos gráficos constituintes do jogo-simulador, composição
inicial da trilha sonora, entre inúmeros outros fatores.
Esse processo realizado no CPM, desencadeou a ampliação e efetivação de
novas ações e atividades na Escola Álvaro da Franca Rocha – vizinha da UNEB. As
reflexões e práticas, desenvolvidas na primeira escola, representam um marco
importantes às novas dinâmicas que, em 2013, foram e estão sendo efetivadas na nova
escola.

23

Trecho do Roteiro do jogo-simulador Kimera: cidades imaginárias. Autor: Gustavo Erick de
Andrade e Grupo Kimera.
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4.1.1.2. E as pegadas continuam... O trabalho na Escola Municipal Álvaro da
Franca Rocha

No final de 2012 fomos convidados para visitar a Escola Municipal Álvaro da
Franca Rocha (próxima da UNEB), período em que estávamos desenvolvendo as
atividades no CPM. Esse convite possibilitou a ampliação das atividades e ações sobre
noções cartográficas com o Ensino Fundamental I, agregando novas experiências,
olhares e imersão em um contexto diferente da escola anterior. A Escola Álvaro da
Franca Rocha, por ser de pequeno porte, tem suas peculiaridades em relação ao CPM,
principalmente no que diz respeito à sua infraestrutura, pois não tem laboratórios,
quadras esportivas, bibliotecas, espaço de lazer, entre outros, enquanto o CPM é uma
escola de grande porte e contem toda estrutura física, logística, humana e funcional
(circulam neste espaço cerca de 4 mil alunos e professores). Outro fator a ser
ressaltado é o contexto, no qual a escola está inserida: periferia, com seu público
formado, quase que totalmente, por crianças e jovens de classes pobres e em situação
de risco.
Para conhecermos estes novos parceiros, procedemos individualmente com um
instrumento-diagnóstico, o qual nos permitiu entender a situação e os anseios desses
27 sujeitos, regularmente matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental I:

1. Idade: entre 10 e 14 anos. Essa questão foi de extrema relevância para
definir os conteúdos e estratégias traçadas durante os encontros, e no
desenvolvimento do jogo-simulador.
2. Bairro onde mora: bairro da Engomadeira, onde está localizada a escola. O
sentimento de pertença e conhecimento sobre o bairro onde os sujeitos
moram é essencial para demarcar o ponto de partida para as atividades, pois,
na maioria delas, trabalhamos com o conceito de lugar. “... se deve partir do
próprio sujeito, estudando a criança particularmente, a sua vida, a sua família,
a escola, a rua, o bairro, a cidade, e, assim, ir sucessivamente ampliando,
espacialmente, aquilo que é o conteúdo a ser trabalhado” (CALLAI, 2005, p.
230).
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3. O que você mais assiste na TV? Desenhos Animados, Novelas, Filmes, Lutas
(MMA) e Filmes de Morte. Essa questão buscou entender o perfil dos sujeitos
da pesquisa, visualizando os produtos midiáticos mais consumidos e que, de
certa forma, interferem no gosto dos mesmos em relação ao jogo.
4. Você utiliza jogos digitais? Se sim, o que mais te atrai nesses jogos? 89%
respondeu que utiliza, destes, 93% jogam por diversão, competição, para
passar o tempo ou ser mais criativos. Essa questão demonstra a relevância
de criar um jogo digital, afinal, os alunos convivem, diariamente, com as
tecnologias digitais.
5. Com que frequência você joga? 17% jogam todos os dias, 13% “de vez em
quando”, 70% de uma a três vezes por semana. O grau de imersão dos
alunos no mundo dos jogos digitais é extremo, por isso é importante saber a
frequência no ato de jogar, afinal, esse fato indica o conhecimento dos
sujeitos em relação aos jogos, suas estruturas e estratégias de jogabilidade.
6. Qual o seu jogo predileto? Vila Mágica, Star Wars, Barbie (muito citado pelas
meninas), Sonic, Super Mario Bros, GTA, Point Blank, Fifa (muito citado
pelos meninos). Esse ponto demonstra as modalidades de jogos mais
utilizados pelos sujeitos da pesquisa. Nesta questão percebemos que as
respostas predominaram no uso de simuladores.
7. Quais os seus personagens preferidos (TV, Jogos, Séries, etc)? Quando
perguntamos sobre os personagens prediletos, deixamos claro que poderia
ser de qualquer modalidade, por isso os alunos indicaram personagens de
novela (Morena – Salve Jorge, Cirilo – Carrossel, Téo – Salve Jorge),
desenhos animados (Ben 10 – Ben 10, Tom e Jerry – Tom e Jerry, Homer
Simpson – Os Simpsons, Máskara – O Máskara, Barbie), jogos (Mario Bros –
Super Mário Bros e Barbie - Barbie). Além desses personagens, um menino
indicou o humorista Tiririca. É importante ressaltar que todos os personagens
apresentados na modalidade de desenhos animados, também podem ser
encontrados em jogos on-line. Essa questão buscou identificar o estilo de
personagens preferidos dos alunos, possibilitando uma relação com o estilo
de personagem utilizado no Kimera, o mangá/animê.
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8. Você acha que é possível aprender algo com os jogos? Se sim, o que pode
ser aprendido? 85% afirmaram que é possível aprender com os jogos. Entre
as respostas, podemos destacar: “O jogo ensina a mexer no computador”, “O
jogo ensina a jogar”, “O jogo ensina violência e competição, mas também
ensina a ter amigos”, “A gente aprende a calcular”, “Com o jogo a gente pode
aprender os passes no futebol”, “Tem jogo que ensina que a vida é divertida,
tem outros que agente aprende matemática ou até a fazer cabelo”, “O jogo
ensina a resolver os ‘nois’ da vida”, “Já aprendi um pouco de inglês com os
jogos, pois muitos são em inglês”, entre outros. Essa questão pretendeu
observar se os alunos percebem os jogos como possibilidades de
aprendizagem e o que é possível aprender a partir dos mesmos. Salientamos
que em momento algum falamos de jogos educacionais, mas dos jogos
utilizados por eles no cotidiano e em momentos de lazer. Alves (2012), a
partir da interlocução com Gee (2004), aponta que os jogos permitem a seus
usuários aprender a experimentar o mundo de uma forma diferente,
desenvolver habilidades para a resolução de problemas, criar relações entre
os grupos, etc. Agregamos a essas possibilidades, o trabalho com diferentes
conteúdos, a depender da especificidade, interface e história do jogo.

Esse diagnóstico demonstrou a necessidade de imersão no cotidiano da escola,
bem como as possibilidades à exploração da Educação Cartográfica junto ao
Ensino Fundamental I, uma vez que identificamos elementos demonstrativos e
sugestivos às ações, intervenções e redimensionamento de conteúdos e
práticas, atrelados às potencialidades das geotecnologias (convencionais e
digitais) no dia-a-dia da sala de aula. Desta forma, propomos e desenvolvemos
as seguintes ações:

a) A Hora do Jogo: a turma foi organizada em dois grandes grupos, o que
possibilitou a exploração e acesso, por todos os alunos a todos os jogos (digital e
de tabuleiro). Como jogo digital, optamos pelo Angry Birds24, desenvolvido pela
24

http://www.rovio.com/en/our-work/games/view/1/angry-birds
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empresa Finlandesa Rovio. O Angry Birds tem sete versões (Angry Birds, Angry
Birds Star Wars, Badd Piggies, Angry Birds Amigos, Angry Birds Space, Angry
Birds Estações, Angry Birds Rio), e utilizamos com os alunos a primeira delas.
Apesar desse jogo ser muito utilizado para trabalhar alguns conceitos da física,
como ângulo, trajetória e parábola, optamos pelo mesmo, por apresentar uma
facilidade de instalação. Para tal ação, levamos nossos computadores e criamos
uma estação de trabalho móvel na sala, já que a escola não possui laboratório
de informática ou mesmo notebooks. Para esta escolha, também consideramos
que o jogo é muito conhecido pelas crianças, traz jogabilidade, interface,
entendimento das regras e imersão devido sua interface atrativa.

Figura 17 - Menu Inicial do Angry Birds
(versão utilizada). Fonte: Rovio.

Figura 18 - Interface do Angry Birds (versão
utilizada). Fonte: Rovio.

A utilização do Angry Birds foi um sucesso. Até mesmo os alunos que nunca
jogaram, experenciaram e demonstraram habilidades para jogar e entendimento
do mesmo, bem como exploraram estratégias à competição para vencer o
jogador oponente.

Figura 19 - Oficina com o jogo Angry Birds.
Fonte: Equipe Kimera Pedagógico

Figura 20 - Oficina com o jogo Angry Birds.
Fonte: Equipe Kimera Pedagógico
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A Hora do Jogo também contemplou oficinas de Jogos de Tabuleiro, onde
utilizamos jogos de estratégias para identificar a capacidade de trabalho cletivo
pelo grupo, bem como a possibilidade de considerar diversos parâmetros
concomitantes (Jogo Quarto), lógica, princípios de antecipação e estratégia
(Jogo Nim), alinhamento (Jogo Math), concentração e cooperação entre os
jogadores (Jogo Curral), a competitividade entre jogadores (Jogo Cilada).

Figura 21 - Oficina com jogos de tabuleiro.
Fonte: Equipe Kimera Pedagógico

Figura 22 - Oficina com jogos de tabuleiro.
Fonte: Equipe Kimera Pedagógico

Percebemos, na dinâmica das oficinas, que muitos partícipes sentiram
dificuldade no entendimento das regras dos jogos de tabuleiro, pois os mesmos
demandavam a criação de regras estratégias para serem utilizados.
Observamos que o grupos que utilizou os jogos de tabuleiro após o uso do jogo
digital, teve mais dificuldade de concentração, entendimento das regras e da
lógica do jogo, solicitando jogar, novamente, o jogo digital. Quando
questionados por que queriam voltar ao jogo digital, os alunos desse grupo
justificaram ser “mais divertido”, “ter mais aventura”, “ser mais fácil” e “ser mais
bonito”. Dos alunos que participaram das oficinas de jogos digitais e de
tabuleiros, 70% preferem o jogo digital. Esse resultado é oriundo das
características que envolvem os jogos digitais (interação, jogabilidade, interface,
áudio e imersão, entre outros). Já o jogo de tabuleiro permite flexibilidade,
manuseio, definição das regras coletivas e pode ser jogado por vários sujeitos,
contudo,

o

mesmo

demanda

paciência,

negociação

entre

os

pares,
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entendimento sobre as peculiaridades das regras e respeito “a sua vez de
jogar”.

b) Trabalhando com Roteiros: as oficinas sobre roteiro objetivavam apresentar a
história (roteiro) que compõe o jogo-simulador Kimera. Para realização dessas
oficinas, organizamos a turma em grupos de quatro a cinco alunos, orientados
por um ou mais pesquisadores do Kimera Pedagógico. Essa organização foi uma
estratégia para acompanhar de forma sistêmica a turma, pois a mesma é
constituída por 27 alunos, conversadores, agitados, curiosos, porém tímidos para
falar em público. No início, os alunos ficaram decepcionados, pois perceberam
que não iríamos utilizar computadores e nem jogos digitais, somente se
acalmaram quando dialogamos sobre as possibilidades da inserção dos
computadores em outros encontros. A organização das mesmas ocorreu em três
momentos:

1) O caminho percorrido: pedimos que os alunos desenhassem o percurso de
casa para a escola. Esse tipo de projeção é feito de forma livre. Não sugerimos o
que deveriam desenhar ou destacar nos seus percursos cotidianos e citadinos.
Depois de finalizado os desenhos pelo grupo, pedimos para cada um falar sobre
seu percurso, dizendo por que desenhou determinados pontos, destacou alguns
locais, nomeou lugares, entre outras especificidades percebidas;
2) O caminho desejado: nessa mesma oficina pedimos que, posterior a
representação do percurso desenhado, desenhassem o caminho desejado,
sonhado, imaginado de casa até a escola e, em seguida explicitaram sobre a
criação desejante daquele caminho. Essa atividade foi caracterizada por
caminhos fantásticos, repletos de elementos imaginados pelos sujeitos, mas
também contou com caminhos que representavam a solução de determinados
problemas como mobilidade, violência, saneamento básico, entre outros,
demonstrados em alguns dos desenhos abaixo:
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- Exemplo 1

Figura 23 - Caminho Percorrido.
Fonte: Aluno M. Bison, 12 anos.

Figura 24 - Caminho Desejado.
Fonte: Aluno M. Bison, 12 anos.

Em relação ao caminho percorrido, o aluno M. Bison não se preocupou em colorir
o desenho de imediato, quando perguntamos se iria pintar, ele disse que faria isso
depois, perguntando em seguida se poderia representar todas as ruas para chegar
até a escola. Eu disse - “Claro que pode, mas você lembra de todas as ruas?”.
Tivemos a seguinte resposta: - “Eu me lembro de todas Pró, eu moro aqui sempre,
passo por elas todo dia”. – “E você vem andando ou de ônibus?” – “Eu venho
andando, é melhor vir andando, pois venho com meu amigo, passo no mercadinho
e compro doce, de ônibus eu não ia ver ninguém e nem ia poder passar no
mercadinho”.
O aluno demonstrou estar atento aos detalhes relacionados ao seu percurso,
lugares, demarcações dos locais e afirmou estar desenhando “de cima” e que
pintou somente o caminho que mais conhecia. Eu perguntei – “Como é desenhar
‘de cima’?” – “Ah Pró, é desenhar como se a gente visse a rua de cima e olhasse
para baixo e visse o quadradinho da casa” – “E você faz como para ver ‘de cima’,
sobe numa árvore? Rsrsrs” – “Rsrsrs, eu não subo na árvore, mas já vi de cima de
um prédio alto e é assim, e acho que o mapa também é feito assim” – “Isso
mesmo, o mapa é feito desse jeito, mas por que as pessoas não estão vistas ‘de
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cima’?” – “Não sei fazer as pessoas ‘de cima’, no mapa não tem pessoa, mas na
Engomadeira tem, então eu fiz as pessoas”. – “Na realidade, nós não
conseguimos ver as pessoas no mapa, mas elas estão ali de alguma forma”. Foi
possível perceber que muitos alunos já conseguem diferenciar o espaço
perceptivo do espaço representado através desses mapas mentais, por exemplo.

É preciso fazer a distinção entre o espaço da ação ou perceptivo e o
espaço representativo: o primeiro se constrói em contato direto com o
objeto, ou seja, através dos sentidos. Já o espaço representativo é
construído na ausência do objeto, portanto é reflexivo. São as relações
espaciais que permitem as construções e representações do espaço.
(CASTROGIOVANNI, 2008, p. 18).

Apesar do alto grau de relação entre as noções cartográficas por parte de alguns
alunos, percebemos que na maioria da turma, essa associação ainda é primária,
visto que alguns alunos ainda não construíram a noção acerca do mapa como
uma representação do espaço, obedecendo a determinadas especificações. Isso
ocorre, na maioria das vezes, pelo fato do mapa ser trabalhado em sala de aula
como um elemento sem muito sentido. Mafalda Francischett, traz em seu texto
intitulado “O prego quebrou, o mapa caiu” (s.d.) a discussão sobre como o mapa é
visto na escola, afirmando que a mesma tem desconsiderado a importância do
mapa para além da sua representação gráfica, negligenciando seu significado, os
conteúdos que o aluno traz e a possibilidade de manipulá-lo como conhecimento
prático e aplicável à sua vida.
Em relação ao desenho do caminho desejado, percebemos que o mesmo está
associado a elementos de lazer, possivelmente característicos com a idade e
experiência das crianças. Perguntamos ao aluno acima citado o que era a parte
em azul, a resposta foi de que o desenho representava uma praia com passarela
para que as pessoas atravessassem de um lado para o outro. Além disso,
representou um shopping e disse: - “Queria que tivesse um shopping perto de
casa ou escola, assim fica tudo mais fácil” – “Por que fica mais fácil?” – “Tem tudo
no shopping, tem brinquedo, tem jogo, tem comida e cinema”.
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- Exemplo 2

Figura 25 - Caminho Percorrido.
Fonte: Aluno Jill, 11 anos.

Figura 26 - Caminho Desejado.
Fonte: Aluno Jill, 11 anos.

O aluno Jill também não se deteve a pintura do desenho que representava o
caminho percorrido para ir de casa até a escola. O mesmo ficou muito
preocupado em marcar as construções, identificando cada uma delas. Quando
perguntado o que eram as mesmas, respondeu: - “O ‘B’ significa Bomboniere, o
‘C’ são as Casas e o ‘M’ é os Mercado” – “E para que servem essas
marcações?” – “É tipo uma legenda que serve para a gente saber o que é cada
coisa no desenho, só não tá de cada cor” – “Então se tivesse cada casinha de
uma cor poderíamos ter uma legenda?” – “Isso” – Mas você pode fazer uma
legenda colocando só as letras como você fez, mas teria que colocar no papel o
que cada letra representa” – “Certo, mas eu não quero escrever, só quero
desenhar”, disse o aluno.
Foi possível perceber que Jill já tem uma noção básica de simbologia e legenda,
pois entende que a letra utilizada representa um espaço “real”. Os símbolos e
signos são geralmente convenções e sinais gráficos (Castrogiovanni, 2008, p.
52), no entanto, acreditamos que o uso de letras pelo aluno já demonstra uma
familiarização com o conceito de legenda, visto que esse processo passa por
uma complexidade de utilização de símbolos e convenções para ter-se então a
legenda. Outra questão observada foi a noção do “ver de cima”, que demonstra
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uma relação com o conceito de ponto de vista, quando o aluno diz que os ônibus
podem ser percebidos no desenho dele como pequenos retângulos com dois
mini-quadrados. Este aluno explicou que os ônibus são vistos “de cima” e os
quadrados são aquelas aberturas por onde entram a ventilação no teto.
No desenho do caminho desejado o aluno colocou uma bomboniere ao lado da
escola, assim como alguns elementos do seu cotidiano, que a ele tem
significados, como o campo de futebol e as casas dos familiares. Quando
perguntado sobre o desenho desses elementos, o mesmo respondeu: - “Eu
adoro jogar bola, quero ser jogador de futebol e gosto muito de ir pra casa da
minha Vó, queria que ela morasse perto de mim” e concluiu com o desenho de
um circo, uma escola e um parque, explicitando que o último deveria ter
brinquedos, lugar para andar de bicicleta e muitas árvores e flores.

- Exemplo 3

Figura 27 - Caminho Percorrido.
Fonte: Aluna Yuna, 10 anos.

Figura 28 - Caminho Desejado.
Fonte: Aluna Yuna, 10 anos.

A aluna Yuna não conseguiu entender de imediato o objetivo da atividade e,
enquanto explicávamos que era para desenhar o caminho, assim como um mapa
do seu percurso de casa até a escola, a mesma argumentou que não sabia fazer
e perguntou se podia desenhar do jeito dela. Afirmamos que sim. Yuna foi
desenhando várias vezes, rabiscava e depois rasgava... desenhava novamente
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e, aos poucos representou seu caminho. Ficou, demoradamente, pintando e
perguntava, com frequência, se estava bonito. A surpresa maior foi quando Yuna
explicou o caminho, disse que não era possível ver quase nada por que a casa
dela estava na frente mas que, para chegar à escola passava por várias ruas,
mercados, lojas e etc.
Já o caminho desejado continha praias, coqueiros e a escola. Quando
perguntamos por que colocou a escola, ela afirmou: “Eu gosto muito da escola e
quero ser professora”. Essa afirmação gerou uma discussão no grupo, pois todos
disseram o que queriam ser jogador de futebol, massagista, médico, etc.
As oficinas, descritas acima, tiveram como base a noção de que o aluno deve
ser, inicialmente, o mapeador do espaço (Passini, 1994), para, desta ação,
formar uma cognição da simbologia cartográfica, ressaltando que o espaço
mapeado deve fazer parte do dia-a-dia da criança, pois possibilita que a mesma
represente não somente os elementos da paisagem, mas as relações de
pertencimento, sentidos e elementos tácitos desse espaço. Diante disso,
utilizamos os mapas mentais dos percursos cotidianos como possibilidades para
criar conceitos e se familiarizar com as noções cartográficas e representativas.
O mapa mental é uma imagem criada pelo sujeito do espaço vivido – e
que pode ser representada em um suporte físico ou não – apoiado na
percepção e/ou na experiência física direta ou indireta (por meio de
fotografia) com o lugar. Essas representações do lugar, tomado aqui
como fragmento do espaço urbano, são registros singulares, pessoais, e
não trazem consigo a obrigatoriedade de corresponder ponto-a-ponto à
imagem da paisagem representada. (SOUZA, 2011, p. 2011).

Além de trabalhar com mapas mentais de trajetos vividos, pedimos que os
partícipes potencializassem essas representações através da elaboração de
caminhos desejados, pretendidos, imaginados. A articulação do objeto de cada
mapa (que tipo de percurso será demonstrado) permite que observemos diversas
questões mais pontuais, relacionadas aos conteúdos cartográficos como a
utilização de pontos de referência, simbologia e uso de legenda, projeção e
pontos de vista, entre outros, assim como relações não mensuráveis, relativas à
percepção individual daquele sujeito sobre o espaço, a forma particular que o
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mesmo o experimenta, por meio de sentidos que extrapolam a visão. “Os olhos
exploram o campo visual e dele abstraem alguns objetos, pontos de interesse,
perspectivas. Mas o gosto do limão, a textura de uma pele quente, e o som de
farfalhar das folhas nos atingem como sensações...” (TUAN, 1980, p. 12). Por
outro lado, quando pedimos que os alunos desenhem o que desejam, sem
delimitar percursos ou resumir ações, possibilitamos que a “aventura do criar”
seja feita livremente, a partir de suas subjetividades e singularidades.
3) O roteiro na velocidade da “batida”: essa oficina consistiu em contar,
resumidamente, o início do roteiro do jogo-simulador Kimera e pedir que os
alunos continuassem a narrativa, um a um, a partir de onde ela parava e
respeitando o tempo da batida do lápis, feita pelo orientador do grupo. Além de
ser muito divertida, essa atividade possibilita que os alunos entendam a relação
que existe entre o roteiro de um jogo e uma história narrada, mesmo com uma
maior liberdade de criação da segunda, o roteiro também possibilita criar mundos
e cenários que serão ampliados e potencializados a partir da imaginação do
jogador. Essa atividade foi muito importante, pois alguns alunos ficaram,
languidamente, encantados com a possibilidade de ser um “roteirista” e
desenharam a história criada para registrar e auxiliar na constituição do jogosimulador Kimera.

A concepção de um universo narrativo enquanto recurso para
transmissão de informações, saberes, ficções e fatos admite uma
relação extremamente entretecida com a necessidade do ser humano
em lidar com a sua incompleta percepção do mundo real, quando
apreendida através dos cincos sentidos, e portanto, recorrendo aos
efeitos proporcionados pela imaginação e sua consequente capacidade
de gerar uma imersão sensorial. (SILVA et al, 2013, p. 58)

Todos os alunos entenderam a mecânica da “batida”. Em cada equipe foram
completados, no mínimo, dois “circuitos de batida”. Apenas alguns alunos
tiveram dificuldade em criar a história, mas isso foi solucionado a partir da
intervenção dos pesquisadores/orientadores. O aluno Dante criou o apelido
“Bellinha” para a personagem Belle e assim ficou até o final. M. Bison trouxe
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possíveis elementos que fazem parte de seu cotidiano ao mencionar Jesus em
uma das suas falas: - “Depois que Luka e Belle caíram no poço, estavam
machucados e pediram ajuda para Jesus tirar eles de lá”. Em um dos grupos
observados não houve problemas no entendimento e significado da palavra
“porão”, lançada por um dos orientadores durante a criação da história, pois ele
imediatamente completou a narrativa, remetendo ao porão presente no roteiro do
jogo-simulador Kimera: - “Depois que eles saiu do porão da casa do pai se
perderam em um mundo cheio de bichos e monstros”. Ao final desse trabalho,
desenharam impressões e percepções sobre o que entenderam e gostaram da
história narrada, constante e constuinte do jogo-simulador Kimera.

Figura 29 - Representação da narrativa.
Fonte: Aluno Dante, 10 anos.

Figura 30 - Representação da narrativa.
Fonte: Aluno Alucard, 12 anos.

De todos os alunos, apenas Dante desenhou toda a sequência linear dos
eventos, inclusive aqueles criados pelos seus colegas, algo que chamou muito a
atenção, pois não parecia estar prestando a atenção na narrativa.

c) Oficina para trabalhar os Personagens: O intuito dessa oficina foi apresentar
os personagens do jogo a partir da exposição das histórias dos mesmos. Para
isso, organizamos a turma em grupos de cinco a sete alunos, descrevemos os
personagens e solicitamos que representassem, através de desenhos, narrando
como foi o processo de criação. Veja abaixo, a descrição (contida no roteiro do
Kimera) de alguns dos personagens, assim como os desenhos criados pelos
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alunos para representá-los:

Rei Kimera: Um leão com corpo de zebra, asas de dragão e cauda de serpente.
Uma entidade mágica, que acredita em valores como coragem, justiça e
bondade e pensa no melhor para seus súditos. Há cerca de 1000 anos vem
defendendo seu povo dos ataques de Kaos, seu irmão, que almeja um dia ser o
rei de Kimera. É sábio e forte.

Figura 31 – Representação Rei Kimera.
Fonte: Aluna Lara Croft, 11 anos.

Figura 32 – Representação Rei Kimera.
Fonte: Aluna Phoenix Wrigth, 12 anos.

Os desenhos acima demonstram que os alunos consideram, principalmente, a
figura do leão, alguns não se preocuparam com a representação dos outros
animais que compõem o personagem Kimera (zebra, dragão, serpente). A aluna
Lara Croft disse que desenhou um leão com asa de dragão e colocou uma
coroa, pois o mesmo é o “grande rei”. Quando perguntada sobre as árvores e os
pássaros colocados na paisagem do desenho, fez a seguinte afirmação: - “O rei
Kimera é bonzinho e todo mundo bonzinho gosta da natureza”. Já o aluno
Phoenix Wright disse que fez um leão com “rabo” de cobra, mas não sabia fazer
a asa de dragão, pois não lembrava o que é um dragão. Então eu disse: - “O
dragão aparece em vários filmes, é um animal bem grande que voa e cospe
fogo”. – “Ah, agora eu lembrei, já assisti aquele filme Como treinar seu dragão,
puxa Kimera deve ser bem forte mesmo”.
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Luka e Belle: Luka é um esperto garoto, de cor parda, tem nove anos e cabelos
desarrumados com mechas que caem pela testa, sempre usa tênis e bermuda e
adora os animais. Já Belle é a irmã gêmea de Luka, e é sempre muito inteligente
e responsável. Belle tem cabelos pretos, longos e ondulados, faz balé, adora ler
e cativa com seu olhar profundo e instigante e sempre carrega sua mochila
vermelha, presente de sua mãe, para qualquer lugar que vai.

Figura 33 – Representação Luka e
Belle. Fonte: Aluna Lara Croft, 11 anos.

Figura 34 – Representação Luka e Belle.
Fonte: Aluno Crono, 10 anos.

A maioria dos sujeitos representou os personagens Luka e Belle como dois
irmãos “muito felizes que brincavam todos os dias”. A aluna Lara Croft descreveu
seu desenho da seguinte forma: “Desenhei Luka que é um menino que dá
trabalho, pois brinca de skate, faz travessura, anda sempre caindo e sobra
sempre para Belle que é sua irmã gêmea, mas é bonita, muito boazinha e adora
tomar sorvete”. Enquanto isso, o aluno Crono descreveu Luka como “um menino
que adora a natureza e também carro, por isso a camisa dele tem um carro. Ele
que vai salvar seu pai dos monstros malvados”. – “E Belle também salvará seu
pai dos vilões?” – “Sim, mas Luka é mais importante, pois é mais forte e os
meninos é sempre mais forte que a menina”.
Nessas oficinas ocorreram alguns fatos que demonstraram que precisávamos
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mudar nosso planejamento, pois os alunos já não queriam mais desenhar, se
cansaram e já não detinham a atenção na história narrada, o que prejudicou o
andamento do trabalho. Quando foram perguntados por que não queriam mais
desenhar, a maioria disse que estava ficando chato, além disso, afirmavam que
não sabiam desenhar direito e que queriam mesmo era usar o computador.
Apesar disso, a oficina foi muito proveitosa, pois depois da construção de
desenhos, mostramos como são os personagens atuais do jogo e eles ficaram
muito empolgados e conseguiram identificar quem eram os mesmos através das
histórias que tínhamos contado anteriormente. Muitas sugestões sobre os
personagens foram feitas, tanto para mudanças como para a permanência da
aparência e dos poderes desses personagens. A imagem a seguir demonstra os
personagens do jogo-simulador Kimera:

Figura 35 - Personagens do jogo-simulador Kimera: (a) Luka; (b) Belle; (c) Prof.
Daniel; (d) Rei Kimera; (e) Dríade; (f) Doren; (g) Jequitibá-Rei; (h) Tílion; (i)
Cetus e (j) Kaus.
Fonte: Equipe de Design – Kimera.

Essa oficina buscou mostrar como os sujeitos (personagens) e suas histórias
definem o roteiro (percurso) do jogo. Os personagens são elementos de extrema
importância no processo de imersão da criança/ jogador no jogo, pois a partir dos
traços, características, ações que os mesmos suscitam e as narrativas
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envolvidas nesses personagens que os jogadores se enxergarão no ambiente de
simulação.
Esses personagens traçam pontos essenciais na maneira como se caracteriza
um jogo. Uma aluna perguntou o que serve um personagem no jogo e nós
respondemos que ele torna o jogo mais interessante e faz a gente se identificar
com o mesmo, por exemplo, Belle é uma personagem do jogo, você uma
personagem da vida, da escola, da sala, sem você essa turma não seria a
mesma. E brincou dizendo que era verdade “ninguém vive sem mim nessa sala
rsrsrs”. Nessas oficinas fizemos uma associação com a influência dos sujeitos no
espaço e, como cada pessoa, sua história e seus atos são importantes para
transformar e modificar o lugar.

O espaço construído resulta da história das pessoas, dos grupos que
nele vivem, das formas como trabalham, como produzem, como se
alimentam e como fazem/ usufruem do lazer. Isto resgata a dimensão da
identidade e a dimensão de pertencimento. É fundamental, neste
processo, que se busque reconhecer os vínculos afetivos que ligam as
pessoas aos lugares, as paisagens e tornam significativo o seu estudo.
(CALLAI, 2008, p. 86).

Essa relação entre os personagens do jogo e os personagens da “vida real”
permite que as crianças transitem entre a imaginação e a realidade, retirando
dessa experiência vários fatores importantes, que serão destacados aqui, bem
como a relevância que as ações desses personagens incidem na forma de jogar,
na paisagem do jogo, nas fases percorridas e na dinâmica exercida entre a
função dos personagens e a ação que será desenvolvida no jogo. Por exemplo, o
Jequitibá-Rei é o conselheiro do mundo Kimera e tem a função de comunicar aos
jogadores sobre as missões referentes a narrativa, bem como algumas ações
que podem ser desempenhadas no jogo-simulador: “A 2ª pedra azul aparece. O
Jequitibá novamente irá falar sobre as missões da fase 3. Porém, antes, ele
pede que o jogador escreva na carta voadora o registro de mais um dia na
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cidade.”25
d) Oficinas para Criação dos Ícones do Jogo-simulador: essas oficinas tiveram
como principal objetivo pensar a cidade e sua organização, a partir da
representação dos ícones que compõem a paisagem no jogo-simulador Kimera.
Tivemos como conceito base o estudo da paisagem a partir de tipologias
utilizadas no Ensino Fundamental como Paisagem Natural e Artificial. Para
realização dessas oficinas, organizamos a turma em diversos grupos e
entregamos a cada aluno uma ficha com as seguintes questões: a) O que não
pode faltar na cidade? e b) O que eu gostaria que existisse na minha cidade?
Segue abaixo a lista de alguns dos elementos citados pelos alunos:
 O que não pode faltar na cidade: água, apartamento, casa, coisas
necessárias, cavalo, comida, pessoas, parque aquático, ônibus, mercado,
hospital, posto de saúde, shopping e praia;
 O que eu gostaria que existisse na minha cidade: brinquedos legais, clube,
corrida de carro para crianças, castelo, elevador, escola, Disney, hospital,
jogos PSII e Xbox, magia, metrô, paz, rua limpa, super-herói, pessoas
com coração de anjo.

Posteriormente, através da utilização de computadores e tablets levados pelo
Kimera Pedagógico, pedimos aos alunos que elaborassem, usando o software
PaintTool Sai26, elementos da paisagem que representassem as questões
citadas acima.

25

Trecho do Roteiro do jogo-simulador Kimera: cidades imaginárias. Autor: Gustavo Erick de
Andrade e Grupo Kimera.
26

O PaintTool SAI é um programa gratuito para teste desenvolvido para o trabalho com imagens
em geral. Além de poder criar as próprias imagens, o usuário pode editais fotos. Fonte:
http://www.baixaki.com.br/download/painttool-sai.htm#ixzz2db6a6jtr
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Figura 36 – Alunos Utilizando o PainToo Sai.
Fonte: Equipe Pedagógica - Kimera.

Figura 37 – Alunos Utilizando o PainToo Sai.
Fonte: Equipe Pedagógica - Kimera.

Percebemos durante essa atividade que muitos alunos acabam misturando os
elementos relacionados à necessidade e ao desejo. Quando perguntamos a
aluno Sephiroth o porquê da escolha do hospital como elemento “que ele
gostaria que tivesse na cidade”, o mesmo respondeu: queria que tivessem mais
hospitais, pois os que existem não são suficientes. “Minha mãe já foi no HGE e
não foi atendida, ela tava muito doente, por isso queria que tivesse mais hospital,
assim ninguém ficaria doente”. A sigla HGE, citada pelo aluno significa Hospital
Geral do Estado. O aluno Ashlotte Maedel afirmou que “tem que ter gente na
cidade, pois se não a cidade fica vazia e se ficar vazia não vai ser cidade, vai ser
uma cidade abandonada”.
As narrativas dos sujeitos refletem sobre o contexto que vivenciam, deixando
explicitos os problemas do seu cotidiano, além do entendimento sobre a
essência do papel dos sujeitos na dinâmica de uma cidade.

Figura 38 - “O que não pode faltar na cidade”.
Figura 39 - “O que não pode faltar na cidade”.
No que
se refere
à segunda questão Fonte:
sobreAluno
“o que
eu gostaria
tivesse
Fonte: Aluno
Sephiroth,
12 anos.
Ashlotte
Maedel, 10que
anos.

na
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cidade”, aparecem dois depoimentos diferentes: o primeiro, do aluno M. Bison,
representa as pessoas que deveriam ter coração de anjo e afirmou que “as
pessoas com coração de anjo não fazem mau pra ninguém e ajudam todo
mundo”. Já Sephiroth indicou como desejo um metrô, pois “a gente sempre
precisa de um metrô, há muito tempo dizem que vão fazer e agente fica
esperando e pegando o busu lotado”.

Figura 40 - “O que eu gostaria que
tivesse na cidade”.
Fonte: Aluno M. Bison, 12 anos.

Figura 41 - “O que eu gostaria que
tivesse na cidade”.
Fonte: Aluno Sephiroth, 12 anos.

Os exemplos acima também mostram que os alunos percebem, mesmo que
ainda inicialmente, a realidade de forma crítica, discutindo sobre valores como
bem e mal e sobre as necessidades atuais da cidade. Essas necessidades
circundam os jornais, programas televisivos, conversas, prosas e envolve a
condição de sujeito civil às demandas da vida citadina, da mobilidade, do lugar
que “não é seu” (Bairro da Engomadeira é formado a partir do Movimento dos
Sem Teto – MST) e de seus direitos renegados e negados.
Destarte, apresentamos ainda algumas animações27 para suscitar a discussão

27

As animações utilizadas, na seguinte ordem, foram: (a) Calango (Produção: OZI Escola de
Audiovisual); (b) As aventuras de Oscar`s Oasis - Ataque de Pânico! - Episodio 1 (Produção: Sessão
Desenho Animado); (c) Shave it (Produção: 3 Dar Studios); (d) Urbanismo (Produção: Desenho
Ambiental) e (e) A Ilha (Produção: OZI Escola de Audiovisual).
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sobre a paisagem e sobre o sentido de habitar, enfatizando nos deslocamentos
dos sujeitos que implicam na realização de reflexões sobre o espaço. Para isso,
mostramos um slide com as construções do Kimera e pedimos para os alunos
identificarem o que aqueles ícones representavam. Depois de identificado,
mostramos fotografias de construções reais.

Figura 42 - Ícone do Kimera e Construção real.
Fonte: Edson Machado.

Figura 43 - Ícones não identificados
pelos alunos: Termoelétrica e Loja.
Fonte: Edson Machado.

Essa atividade serviu para relacionar os elementos do cotidiano com as
construções presentes no jogo, além de possibilitar que identificássemos se os
ícones de representação conseguiam passar a mensagem proposta, se são
signos intuitivos ou precisaríamos fazer modificações e adaptações na interface.
Constatamos com isso, que entre as 27 construções apresentadas, apenas duas
não foram identificadas por nenhum aluno, são elas: termoelétrica e loja. Essas
construções serão adaptadas na próxima fase do jogo.

e) Trabalhando com Mapas: essas oficinas objetivaram o desenvolvimento de
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noções cartográficas atreladas aos conceitos de espaço e lugar, a partir da
utilização de imagens de satélite e mapas do bairro, fazendo assim uma
associação com o mapa do jogo-simulador Kimera.
Tivemos como primeira etapa a identificação dos pontos cardeais da sala, para
isso levamos algumas bússolas digitais, presentes em dispositivos móbiles como
smartphones e tablets. Mostramos ao grupo como usar as bússolas e,
imediatamente, indicaram o ponto de referência (Norte) e depois colocaram no
chão da sala uma Rosa dos Ventos. Nesse momento, percebemos que a maioria
dos participantes nunca tinham visto ou manuseado uma bússola, o que os
deixou muito empolgados com a atividade. - “Puxa Pró, eu nunca tinha visto uma
bússola e nem sabia como funciona, mas já vi em vários filmes de pirata e eles
usam para não se perder” (Aluna Princesa Peach, 12 anos). – “Isso mesmo, eles
usam para se localizar, saber para onde vão e até mesmo onde estão, quando
se perdem”.

Figura 44 - Mostrando como utilizar a bússola.
Fonte: Equipe Pedagógica – Kimera.

Figura 45 - Os alunos utilizando a bússola.
Fonte: Equipe Pedagógica – Kimera.

Organizamos a turma em grupos e entregamos uma imagem de satélite (A2) da
Engomadeira (bairro onde fica localizada escola e onde mora a maioria dos
alunos), assim como uma mini Rosa dos ventos para que os alunos também
pudessem proceder com a identificação na própria imagem. Nesse ínterim,
falamos um pouco sobre o que são mapas e mostramos o mapa “Ga-Sur”,
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identificado como primeiro mapa da história.
Em seguida perguntamos: Para quê serve um mapa? Muitas respostas foram
dadas como: “para se localizar”, “para encontrar algum lugar”, “para mostrar
onde o tesouro está escondido”. Essas respostas possibilitaram a criação de
outra pergunta: Quem usa e quem faz os mapas? Em relação a os usuários dos
mapas, alguns responderam que todo mundo usa os mapas, que só usa os
mapas quem vai para um lugar que não conhece, mas ninguém soube responder
quem faz os mapas.
Diante disso, associamos essa questão ao Kimera, perguntando quem era o pai
de Luka e Belle e responderam, de imediato, que era o Prof. Daniel. Em seguida
perguntamos o que o Prof. Daniel fazia e o aluno Jill respondeu que este
professor era um cartógrafo. Diante dessa provocação começaram a dizer em
voz alta que quem faz os mapas são os cartógrafos. Para surpresa deles, nós
respondemos que estavam certos, mas que não são apenas os cartógrafos que
fazem os mapas, todos nós podemos fazer mapas e nos remetemos às oficinas
realizadas para trabalhar roteiros. “Os desenhos que vocês fizeram para
representar os caminhos que fazem, diariamente, também são mapas, claro que
não tem a formalidade e as noções específicas contidas nos mapas oficiais, mas
servem para representar um lugar”.
Durante essa apresentação, buscamos demonstrar a importância dos mapas e
como eles estão presentes na nossa vida o tempo todo, destacando que temos
mapas mentais dos percursos do nosso cotidiano (o caminho de casa até a
escola, de casa até a casa do amigo, etc). Após, pedimos que observassem a
imagem que colocamos nas mesas e logo identificaram que era do bairro da
Engomadeira, mas estava faltando algumas partes. Por isso, tentamos ver se
tinha internet sem fio na escola e conseguimos acesso para mostrar o bairro no
Google Maps, utilizando inclusive o recurso Street View28 para possibilitar um
passeio virtual pelas ruas principais do bairro.
28

O Street View (vista para a rua) possibilita explorar diversos lugares no mundo através de
imagens em 360° no nível da rua. Essa ferramenta é representada por um boneco amarelo chamado
Pegman e é encontrado na ferramenta web Google Maps e no software Google Earth. Fonte:
http://maps.google.com.br/intl/pt-BR/help/maps/streetview/index.html
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Essa atividade não tinha sido totalmente planejada, mas foi muito interessante,
pois a maioria doa alunos não conheciam e ficaram encantados por poder utilizar
essa ferramenta de visualização web na sala de aula. A partir desse recurso
começamos um jogo de perguntas e respostas, pedindo que os alunos
identificassem os símbolos presentes na imagem como a rosa dos ventos, as
legendas e até mesmo a barra de escala. Além disso, mostramos que podiam
conhecer vários lugares do mundo e perguntamos o que queriam ver. Eles
responderam: “Quero ver a Fonte Nova” – Arena Fonte Nova, “Quero ver o
Barradão” – Estádio Manuel Barradas pertencente ao Esporte Clube Vitória,
“Quero ver a Disney”, entre diversas outras sugestões de lugares. No entanto,
fomos mostrar o Farol da Barra e o aluno M. Bison nos surpreendeu ao
responder que queria ver a Engomadeira “Nós não moramos no Farol da Barra,
nós moramos na Engomadeira então temos que ver o nosso bairro”. Essa
afirmativa nos chamou muito a atenção, pois demonstrou a relação de
pertencimento que aquele aluno tem com o seu bairro.

Figura 46 - Demonstração do Google Maps para
a turma.
Fonte: Equipe Pedagógica – Kimera.

Figura 47 - Aluno identificando uma
localidade no Google Maps.
Fonte: Equipe Pedagógica – Kimera.

113

A próxima oficina que fizemos foi utilizando a imagem de satélite impressa do
bairro da Engomadeira, onde pedimos que os alunos posicionassem a mini rosa
dos ventos, seguindo aquela colocada no centro da sala. Em seguida, pedimos
que cada aluno identificasse onde fica a sua casa ou um lugar que goste,
utilizando um post it que deveria conter o nome do aluno(a) e a identificação da
direção desse lugar em relação a escola (utilizada como ponto de referência da
imagem).

Figura 48 - alunos identificando a direção
da rosa dos ventos.
Fonte: Equipe Pedagógica – Kimera.

Figura 49 - alunos indicando um lugar na
imagem.
Fonte: Equipe Pedagógica – Kimera.

A próxima etapa realizada foi à associação dos lugares na imagem com os
ícones de construção do jogo-simulador Kimera. Para isso, entregamos ao grupo
alguns dos ícones que representam construções relacionadas ao lazer
(sorveteria, estádio de futebol, etc), a infraestrutura (bancos, delegacias, postos
de gasolina, hospitais, postos de saúde, etc), a educação (escolas, bibliotecas,
universidades, etc), a moradia (prédios, casas de pequeno, médio e grande
porte) e religião (igrejas) contidas no Kimera. Em seguida, pedimos que os
mesmos colocassem os ícones nos lugares onde existem essas construções no
bairro.
A seguir, conversamos sobre a realidade do bairro, a qual é desprovida de
hospitais, tem apenas um posto de saúde, que segundo os alunos está sempre
“lotado”; as moradias ficam em terrenos irregulares, com casas pequenas e sem
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estrutura básica para a população que é grande; não tem saneamento básico em
todo o bairro, nem coleta de lixo em todas as casas entre outros problemas. Os
partícipes também disseram que não dispõem de muitos lugares para o lazer,
reclamam dos parcos campos de futebol, praças e parquinhos. Um aluno
destacou que deveria ter mais árvores e flores no bairro e, que a gente deveria
ter feito ícones que representassem o lixo, o esgoto a céu aberto e mais igrejas,
pois existem várias no bairro. Essa atividade serviu para perceber como os
alunos percebem seu bairro, suas necessidades e seu cotidiano, além disso,
outros elementos foram citados como presentes naquela dinâmica (lixo e o
saneamento básico) e servirão para o enriquecimento das próximas versões do
jogo-simulador.

Figura 50 - Construções que existem no
bairro.
Fonte: Equipe Pedagógica – Kimera.

Figura 51 - Construções que deveriam ter
no bairro.
Fonte: Equipe Pedagógica – Kimera.

Depois de falarmos sobre o que existe no bairro, pedimos que os alunos
colocassem na imagem os ícones do jogo que representassem o que eles
gostariam que tivesse no bairro. Muitos, novamente, enfatizaram a questão do
lazer, colocando muitos campos de futebol, sorveterias. Outros posicionaram
algumas bibliotecas, hospitais, postos de saúde e delegacias, afirmando que se
tivessem mais delegacias, o bairro seria mais seguro, o que em uma das equipes
causou um tumulto, pois um dos alunos disse que a polícia não protege nada,
“só deixa todo mundo com medo”. A respeito dos hospitais, um dos alunos disse
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que deveria ter um no bairro, pois o hospital mais perto – O Hospital Geral
Roberto Santos – “sempre está muito cheio e ninguém gosta de ir lá”.
Outra questão que nos chamou a atenção nessa oficina foi o fato dos meninos
colocarem construções como um Estádio de Futebol em uma área repleta de
moradias, por isso fizemos o seguinte questionamento: - “É possível levantar um
estádio em um lugar onde as pessoas moram?” – “Sim, é só tirar as casas de lá”
– “Mas e as pessoas que moram nas casas?” – “É só dar outra casa para elas
morarem, já fizeram isso aqui” – “Mas você gostaria que isso acontecesse com a
sua casa?” – “Oxe, eu não, mas é assim que acontece”. Depois que fizemos
essas perguntas, alguns começaram a colocar os ícones nas áreas verdes, o
que também suscitou uma discussão, pois dissemos que apesar disso ser feito
sempre, não é bom destruir o que sobrou da natureza para construir outras
coisas. Levantamos também uma discussão sobre os lugares onde não era
possível construir, exemplificando com o caso do Kimera e de outros
simuladores, onde não podemos levantar estruturas em cima de montanhas, rios,
lagos, etc.
A última fase desse conjunto de oficinas foi à demonstração dos mapas nos
games, apresentando alguns jogos, seus mapas e as características que os
mesmos seguem, falando sobre a mensagem que eles desejam passar, além do
tempo cronológico que se passa o jogo. Essas imagens serviram para introduzir
o mapa do jogo-simulador Kimera, enfatizando que o mesmo ainda está em
construção, mas busca uma associação com o mapa de Salvador, além de servir
como a grande área onde o jogo será desenvolvido, criado e modificado pelos
jogadores. Segue abaixo o mapa parcial do Jogo-simulador Kimera e alguns dos
mapas de jogos utilizados na turma:
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Figura 52 - Mapa, ainda não finalizado, do Kimera.
Fonte: Gabriele Duque.

A

C

B

D

Figura 53 - mapas dos jogos apresentados na turma: (A) Le Veridian; (B) Roma Total
War; (C) GTA e (D) Harry Potter.
Fonte: http://cartografiaescolar.wordpress.com/cartografia-fantastica-dos-games/
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A utilização desses mapas de jogos possibilitou que fizéssemos várias relações
com os mapas convencionais e com os próprios elementos cartográficos
contidos nos diferentes tipos de mapas, demonstrando que assim como um
mapa de uma localidade real pode apresentar características e comunicar
determinada informação sobre a mesma, os mapas dos jogos explicitam sua
identidade visual, assim como questões do seu roteiro, objetivos que o mesmo
deseja alcançar, além de conteúdos essenciais como orientação, direção,
convenções cartográficas, vegetação, relevo, questões sociais, econômicas,
políticas, habitacionais, ecológicas e históricas.
Para elucidar a conversa, além de demonstrar de forma mais atrativa como os
mapas contam e fazem a história, passamos a abertura do seriado 29 americano
Game of Trones (Jogo dos Tronos) que através do mapa do continente fictício
onde passa a série “Westeros” vai demonstrando em 3D o enredo central da
trama, fazendo uma viagem pelo mapa e explorando as características, os
símbolos (brasões) e um pouco da história dos (4) reinos principais entre os 7
que compõem o já citado continente.
A rodada de oficinas “Trabalhando com Mapas” se mostrou como uma das mais
proveitosas, pois possibilitou explorar um dos nossos principais objetivos que é
fazer a associação entre os jogos-simuladores e os mapas convencionais e as
geotecnologias, relação esta estabelecida através das noções cartográficas e
espaciais impressas nesses jogos.
Compreendemos que os jogos-simuladores são ambientes que agregam, por um lado, os
princípios dos games como a narrativa, quests30, personagens, interfaces gráficas entre
outros elementos comumente encontrados nos jogos comerciais e, por outro, os princípios
dos simuladores, quando associados à ideia da liberdade do jogador “querer ou não” imergir
no ambiente; o espaço como um "virtus" que potencializa a atividade voluntária - nele não
há intenções de representar a vida real – e pode funcionar como "simulacro" de um mundo
imaginário e; o jogador (criança neste caso) pode criar uma ordem própria sobre
entendimento do espaço da cidade.
29

Abertura disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=s7L2PVdrb_8

30

São as missões ou tarefas que o jogador precisa cumprir no jogo.
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O trabalho desenvolvido a partir das diversas atividades, realizadas por meio de
blocos temáticos de oficinas, permitiu que fossem (e continuem sendo) explorados
elementos centrais no que diz respeito ao aprofundamento dos saberes relativos ao
nosso objeto de estudo (a Educação Cartográfica e o Espaço) que são ampliados
cotidianamente, recebendo um sentido outro, traçado pelas práticas oriundas do
trabalho direto e aberto com a escola, as ideias e o fazer dos sujeitos-alunos-jogadoresparticipantes dessa dinâmica que não busca como resultado o produto jogo-simulador,
mas sim o processo, as potencialidades, as práticas inovadoras que podem ser
afloradas através de sua construção colaborativa. Por esse motivo, não se buscou com
esse texto investigar ou simplesmente analisar as ações dos fazedores da pesquisa,
mas tentar demonstrar como essas ações podem impulsionar outras práticas e
possibilitar que cada leitor desvende seu próprio contexto e dê a ele o “tom, as cores e
som” que a cada obra (prática educativa e formativa) em sua particularidade necessita.
Ademais, dentre as ações pertinentes ao Kimera Pedagógico, ressalvamos a
elaboração das orientações do jogo, chamadas de Pistas Pedagógicas, a criação do
material de divulgação a ser distribuído nas escolas envolvidas e a validação e análise
de jogabilidade, como procedimentos posteriores a essa dissertação, pois os mesmos
necessitam do jogo-simulador finalizado, processo esse que está em andamento.

4.1.2. O Cruzamento das Vias potencializadoras das práticas e processos
formativos

O que é um cruzamento se não um ponto de encontro? Um entroncamento de
vias, um alinhar de perspectivas, um intercruzamento de ações, desejos e sentidos?
Durante a pesquisa, as vias percorridas são entretecidas e permeadas por práticas do
espaço, desenvolvidas pelos sujeitos partícipes através das suas demarcações, pontos
de referências e passos e descompassos nos diferentes lugares.
As vias criadas e transitadas no movimento participativo e colaborativo da
pesquisa entrelaçaram conhecimentos, possibilitaram a potencialização do processo de
Educação Cartográfica e de entendimento do espaço por parte dos alunos. Esse fato foi
percebido durante as conversas, as observações, as atividades realizadas, as falas dos
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sujeitos,
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(pesquisadores/alunos), que acabam extrapolando as questões conceituais e se
transformando em afinidades alinhadas pelos saberes da vida. Contudo, as vias
trajetadas na pesquisa não são lineares. Assim como na vida, o conhecimento vai se
(entre)cruzando e ganhando nexo a partir das sistematizações feitas pelos sujeitos e
instituições.
Diante disso, destacamos as práticas cotidianas, que aparecem implícita e
explicitamente na sala de aula, e nos outros espaços do dia-a-dia, onde ao caminhar,
observar, criar laços e praticar a existência, os sujeitos experimentam e apreendem o
mundo de forma plena. Plena, por que o cotidiano permite hesitar a fragmentação e
instituir formas outras de ver o mundo, seja ele sentido e experimentado pela vivência
(física, tateável, simbólica) ou pelos tantos meios tecnológicos e digitais disponíveis
(virtual, tácita, simbólica).

É preciso que haja concepções teórico-metodológicas capazes de
permitir o reconhecimento do saber do outro, a capacidade de ler o
mundo da vida e reconhecer a sua dinamicidade, superando o que está
posto como verdade absoluta. É preciso trabalhar com a possibilidade
de encontrar formas de compreender o mundo, produzindo um
conhecimento que é legítimo. (CALLAI, 2005, p. 231).

Corroboramos com Callai (2005) sobre a necessidade de concepções teóricometodológicas que enfatizem os saberes e práticas do cotidiano, possibilitando que os
sujeitos pensem e atuem sobre a realidade de forma crítica. Quando trabalhamos com
mapas, por exemplo, precisamos pensar esse elemento como algo que extrapola uma
folha de papel, ou uma imagem no computador. Os mapas, imagens de satélite e
fotografias aéreas são instrumentos que nos permitem ler a vida, interpretar os fatos e
repensar o que está posto, mas isso somente ganha real significado quando
visualizarmos de forma crítica, somando as informações fornecidas com aquilo que não
é representado, mas percebido pelos sujeitos no dia-a-dia.
Durante a utilização de mapas e imagens de satélite nas atividades com os
alunos, notamos o quanto essa possibilidade de ler o mundo os encanta, pois os
mesmos passam a entender que um mapa não é só um recipiente de informações
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sobre uma determinada área, ele é, na verdade, a representação do lugar onde a vida
(dele e dos outros) acontece.
Nesse tipo de trabalho, os relatos dos lugares e histórias de vida, assim como o
imaginário das crianças, são os passos para chegar à compreensão das noções
cartográficas, que possibilitam a seleção, relação e análise dos diferentes níveis de
informação da terra, contidos nos mapas (políticos, temáticos, relevo, clima, etc). Por
outro lado, propicia o entendimento do espaço, como uma instância que engloba
conhecimentos da natureza, cultura, sociedade, política, economia, elementos
essenciais na percepção de um mundo complexo.
Diante dessas sentenças, percebemos que a escola tem um papel fundamental
na formação de sujeitos que consigam correlacionar os conhecimentos numa dimensão
teórica e aplicável, contudo, sabemos que, muitas vezes, as práticas desenvolvidas
entre aluno e professor desatrelam a vida cotidiana das significâncias sobre o conteúdo
formal e obrigatório, negando as práticas do espaço efetivadas na dinâmica social/
coletiva e artificializando as noções e os conteúdos que são da vivência. O avanço das
TIC, tem tornado, aparentemente, o mundo cada vez menor, supervalorizando o global
em detrimento do local, o que, muitas vezes, acaba por não enfatizar as relações mais
finas, o contato direto e o saber praticado.
Paralelo a isso, as TIC causaram uma revolução nos ambientes escolares, pois
“a sala de aula torna-se um ambiente de possibilidades de acesso às novas
aprendizagens, com as quais os estudantes e professores possam interagir e aprender,
modificando a dinâmica das relações de ensino – aprendizagem” (ROSA, 2008, p. 72).
Nesse sentido, a escola foi inserida na “trilha das informações” em grande escala e
velocidade, não por ter em suas dependências recursos de alto padrão tecnológico,
afinal, essa não é a realidade da maioria das instituições, mas pelo fato de ser formada
por alunos que já nasceram imersos no mundo do acesso a comunicação e trazem,
diariamente, esse mundo para dentro da escola.
Destarte, trataremos da busca pelo redimensionamento do aprendizado das
noções cartográficas, propondo a exploração do entrelaçamento entre as práticas
cotidianas e as práticas escolares que podem ser ampliadas a partir de ações simples,
que agucem a percepção e o aprendizado dos sujeitos. Nesse movimento, destacamos,
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assim como no início desse trabalho, a cidade como instância fundamental à
compreensão do espaço, ao aprendizado da cartografia e às TIC como elemento que
possibilita o alinhamento desses pontos.
Em todos os momentos do trabalho desenvolvido nos lócus dessa pesquisa, a
cidade foi o palco para a discussão e desdobramentos de inúmeros conceitos.
Podemos dizer que essa escolha foi proposital, afinal, tratamos de um jogo-simulador
de cidades, mas ao mesmo tempo afirmamos que a designação foi estratégica, pois a
cidade reverbera viabilidades, principalmente, por que os sujeitos da pesquisa são
citadinos e vivem a cidade em suas vicissitudes.
Isto posto, podemos dizer que na cidade, o global e o lugar se fundem, pois esse
é o espaço da produção, do consumo, das possibilidades e da informação, ao mesmo
tempo que é o lugar das relações, do convívio e do pertencimento. Esses fatores são
experienciados no limiar da prática (concreta e simbólica) de cada sujeito.
A cidade é um espaço geográfico, é um conjunto de objetos e ações,
mas entendendo que ela expressa esse espaço como lugar de
existência das pessoas, não apenas como um arranjo de objetos...
(Cavalcanti 2001, p.15).

Por esse motivo, através da cidade, foi possível trabalhar durante a pesquisa
com roteiros, mostrando que os caminhos percorridos contam e concebem a história do
lugar, das pessoas e das práticas sociais, fazendo sempre uma relação com o jogo.
Além disso, discutimos sobre os personagens/ sujeitos e como suas características/
narrativas influenciam no lugar.
A paisagem, e sua composição na cidade, também foi discutida como um ponto
crucial, pois nela também estão expressas os modos de vida, a organização espacial,
as desigualdades, os arranjos sociais, políticos e econômicos de um espaço urbano,
onde as histórias vividas e o meio físico se tornam uma trama indivisível. “Perceber a
paisagem que nos rodeia significa considerar o espaço vivido composto pelas pessoas,
ruas, calçadas, cores, movimentos do cotidiano, sons, enfim o espaço habitado por
todos os elementos geográficos”. (ROSA, 2008, p. 85).
E são esses fatores que possibilitam a leitura do mundo (Callai, 2005) e do
espaço, pois não somente as palavras que nos dizem algo, o espaço e suas
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interpolações nos permitem ler com todos os sentidos, visualizando os limites, ruas,
vielas, sentindo o cheiro das árvores e dos gases emitidos pelos automóveis,
degustando os sabores da vida que são representações “comestíveis” da cultura,
ouvindo os sons do urbano (buzinas, construções, pássaros, chuva, músicas), tateando
as construções, as pessoas, os abraços. Todas essas oportunidades de leitura do
mundo são encontradas nos “pergaminhos” da cidade.
Ao trabalhar com a cidade, em associação com o jogo-simulador Kimera, foram
consideradas algumas características baseadas em Rosa (2008), são elas: (a)
Características Físicas: qual a sua cidade? Quais as características e a história da sua
cidade? Como são as ruas, caminhos, o que tem de mais legal na sua cidade? Quais
os pontos turísticos que vocês conhecem? Qual a relação que podemos fazer entre a
nossa cidade e a cidade do jogo? As respostas a essas questões nos mostrou que,
apesar de conhecer muitas características da cidade, o bairro é o ponto de partida e a
referência para qualificá-la. “Essa cidade tem muitos buracos e é bem violenta”, “As
casa são todas juntas, olhe nossa escola é colada naquela casa”. Além disso,
percebemos que os alunos, em sua maioria, não conhecem a história da cidade, tendo
os pontos turísticos apenas como lugares de lazer, sem associá-los a concepção
histórica e geográfica de Salvador (BA), a exemplo dos fortes, igrejas, mercados, etc.
Esse fato pode ser sanado pela realização programada de Estudos do Meio, onde os
alunos terão contato direto com o patrimônio, a história, a arquitetura e a estrutura de
determinados pontos que auxiliarão na formação de saberes mais coerentes e críticos
sobre os lugares, além da valorização cultural, social, entre outros aspectos do mesmo;
(b) Características Naturais: questões como relevo, vegetação, clima e áreas de risco
permearam diversas atividades como no trabalho com os ícones de jogo, discutindo
sobre paisagem, o trabalho com mapas e o reconhecimento da cidade através de
imagens de satélite. Durante essas ações percebemos que os partícipes reconhecem o
desmatamento como um problema grave da cidade, ressaltando que gostariam de ter
mais árvores e flores nos ambientes, o que suscitou uma discussão sobre vegetação e
relevo, além das mudanças climáticas e; (c) Distribuição Espacial: o jogo-simulador
Kimera é organizado por setores como educação, lazer, segurança, infraestrutura, entre
outros. Essa distribuição foi trabalhada durante algumas atividades, enlaçadas com a
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moradia, comércio, transportes, indústria, áreas de lazer e distribuição da população no
bairro e na cidade.
Essas atividades e conceitos, planejados com o intuito de desenvolver as etapas
que compreendem o Kimera, demonstram que o jogo pode suscitar muitos debates
acerca da cidade, influenciando inclusive, no imaginário sobre a mesma, mas que estes
são apenas algumas das possibilidades, dentre inúmeras outras, que podem ser
empreendidas com a agregação e emprego de diferentes recursos no processo de
Educação Cartográfica.
Queremos destacar a utilização, em várias atividades ao longo da pesquisa, do
desenho como representação gráfica e simbólica (Rosa, 2008), basilar no
desenvolvimento do sujeito, pois possibilita inúmeras expressões advindas da
percepção da realidade, por meio de marcas criativas, imaginárias, reproduções do
espaço físico, das ações humanas, interpretações dos lugares vividos e demonstração
dos desejos e aspirações. “O desenho é o traço no papel ou em qualquer superfície,
mas também a maneira como a criança concebe seu espaço de jogo com os materiais
de que dispõe.” (MOREIRA, 1991, p.160).
O ato de desenhar permite a elaboração de diferentes tipos de representação do
espaço, como mapas mentais, mapas dos desejos, mapas do corpo. A criança pode
mapear o que almejar e a partir desse mapeamento “livre”, são geradas as associações
com os mapas e suas convenções, além de possibilitar trabalhar, de maneira lúdica,
diferentes noções cartográficas.
Os desenhos desenvolvidos com os alunos não objetivavam, simplesmente,
elaborar coletivamente um jogo, mas permitir que os mesmos desenhassem e
colorissem suas vidas, através dos traços de sua percepção, demonstrando sua forma
de organizar a paisagem, revelar os anseios e a realidade, aguçar os processos
imaginários e perceber que a cada estrutura inserida no desenho, e em consequência,
no jogo, alterar a forma como se joga. Essas ações são reflexos da vida, pois cada
novo componente geográfico inserido no meio físico, modifica direta e indiretamente a
dinâmica social, o lugar que o cerceia e a forma como as pessoas agem sobre ele,
física ou subjetivamente.
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Diante disso, trabalhamos o corpo nas atividades como relação com o espaço,
que ocorre por intermédio da porção experienciável e vivenciável que é o lugar.
É da atitude do corpo constituir-se como substância da ação. Andar e
ver; comer e dormir; trabalhar e descansar; correr e comprazer; gritar e
silenciar; falar e encontrar; beijar e fugir – eis o corpo em ação se
fundindo ao lugar para, em devires sociais, históricos, culturais, torna-se
corporeidade. A ação constante das corporeidades no lugar corresponde
às diversas experiências de existir. É pela ação, também, que se pratica
o lugar pela vivência, desenvolvendo símbolos, manuseando coisas,
deferindo representações que alimentam o devir. (CHAVEIRO, 2012, p.
251).

As ações do corpo que tornam o lugar factível, possível e conectado, por este
motivo, o corpo é possibilidade, é via para as práticas espaciais e pode ser elemento
associativo no aprendizado da cartografia.
Nas atividades desenvolvidas na pesquisa, partimos, muitas vezes do Eu como
ponto de referência no espaço, utilizando questões que ressaltassem a necessidade
dessa demarcação: “Qual o caminho que você faz da escola até a sua casa?”, “O que
você gostaria que tivesse na sua cidade”, “Belle é um personagem do jogo Kimera e
você é um personagem da vida real”. Além dessa relação, entendemos que as
brincadeiras, o operar sobre os objetos, o andar pela sala, o tocar os mapas, o
manusear os jogos, a ação mental conectada com a ação corporal permitem perceber e
manipular o espaço, em um movimento complementar, sem hierarquizações, na
verdade, os momentos é que estabelecem se é a mente ou o corpo o que agirá primeiro
sobre/no lugar. “Os contatos com o mundo pela via da alimentação, da moradia, do
trabalho (...) sentimentos interditados, expressos ou repulsados, demonstram que o
corpo é, de fato, um guardador de lugares”. (CHAVEIRO, 2012, p. 253).
Outro elemento que podemos vincular ao processo de Educação Cartográfica e
que está diariamente no nosso contexto é a escrita. Em todas as atividades realizadas,
a escrita foi um importante meio de conversação entre sujeito-pesquisador-recurso. As
ações culminam na escrita, o mapa requer essa linguagem, a comunicação espacial
também é dialogada através da escrita, pois além de mentais, simbólicos, físicos e
gráficos, os trajetos são como textos, escritos e potencialmente, biográficos.
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Ao escrever sobre a imagem, o momento, o percurso, a estratégia relaciona a
linguagem escrita com a linguagem cartográfica, passando a compreender que ambas
são formas de comunicar informações/ conhecimentos. Existem muito jogos, a exemplo
dos disponíveis nos sites Escola Games31 e Divertido32, que trabalham noções de
escrita, ortografia, gramática, específicas para cada faixa etária através de games.
No caso do jogo-simulador Kimera, a escrita é trabalhada, diretamente, a partir
de um recurso chamado “carta voadora”, destinada ao Rei Kimera, onde o jogador
narrará as aventuras e estratégias empreendidas por ele para chegar ao final do jogo.
Indiretamente, existem ações que podem suscitar a escrita por meio do jogo Kimera, ou
por vários outros jogos comerciais e educativos, são elas a construção de textos a partir
da narrativa dos jogos, a criação de roteiros de jogos, possibilitando que o alunos sejam
os Roteiristas de um jogo inventado por eles, ou “O roteiro na velocidade da batida” que
desenvolvemos com os alunos para que os mesmos continuassem a história a partir do
sinal dado pela “batida” do pesquisador. Nessa atividade, os alunos representaram a
história por intermédio de desenhos, mas podemos substituir pela expressão escrita. A
nosso ver, todo jogo tem um potencial à escrita e também à leitura, dependendo da
forma como o professor utilizará esse recurso em suas aulas.
Para finalizar essa sessão, traremos com base em Rosa (2008) alguns
conhecimentos cartográficos mais específicos, e de basilar importância no processo de
Educação Cartográfica. Algumas dessas noções foram procedidas no desenrolar dos
encontros, as vezes sem um planejamento antecipado, mas desenvolvidas a partir da
demanda, na medida que o trabalho era realizado. Outras são sugestões para o
trabalho na escola:
1. Representações Bidimensionais: Os objetos reais são tridimensionais (altura,
largura e comprimento), enquanto suas representações são bidimensionais
(largura e comprimento). O desaparecimento da altura nas representações é um
fator que causa um estranhamento as crianças, pois elam precisam decodificar
uma informação que é diferente da realidade visualizada rotineiramente. Por
31

http://www.escolagames.com.br/

32

http://www.divertudo.com.br/
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esse motivo, Passini (1990) apud Rosa (2008, p. 103) afirma que: “o trabalho
com maquetes, prédios da escola, fotos ou modelos melhoram a coordenação de
pontos de vista, auxiliando a criança a libertar-se do egocentrismo espacial,
descentrando-se”. Essa afirmativa nos leva a entender que, ao iniciar as
explorações, a partir do objeto real pode facilitar o entendimento, da criança,
sobre o processo de planificação e representação dos objetos.
2. Visão Obliqua e Vertical: Esses conceitos são essenciais ao trabalho com
mapas, pois os objetos reais são vistos no ângulo obliquo, com volume e
tridimensionalmente, enquanto os mapas, imagens de satélite e fotografias
(convencionais e aéreas) são vistos verticalmente, planificados e com
informações bidimensionais.

Desenvolvemos esses conceitos durante as

oficinas para elaboração de mapas mentais “Qual o caminho da sua casa até a
escola”, assim como através de imagens de satélite impressas e/ ou
manuseadas através do Google Maps. Alguns alunos relataram sobre suas
representações, a presença de elementos “vistos de cima”, que no caso significa
a visão vertical. Uma forma interessante de trabalhar esses conceitos em sala é
a partir do uso de mapas, numa relação com imagens de satélite e maquetes, ou
ainda a navegação em softwares como o Google Earth que contem modelagens
geométricas tridimensionais, criadas pelos usuários para representar objetos
reais, como no exemplo abaixo:

Figura 54 – Representação/ modelo tridimensional da Catedral Basílica de
Salvador.
Fonte: Google Earth, criado e postado por Iuri Peixoto.

127

3. Orientação e Localização: A orientação é uma noção fundamental na vida dos
sujeitos, pois é através dela que nos situamos e nos deslocamos no espaço,
enquanto a localização permite nos situarmos no reconhecimento dos locais,
baseados em pontos de referência, nos lugares cotidianos. Durante a pesquisa,
utilizamos lugares do dia-a-dia, como a escola e casa, para buscar uma
localização e, consequente, deslocamento desse sujeito no seu bairro. Tanto o
ato de decodificar (ler e observar), como o fato de codificar (mapear e desenhar)
percursos auxiliam na construção dessas noções. Elementos como a Rosa dos
Ventos, a Bússola, utilizados na pesquisa, assim como o Navegador GPS,
quando utilizados em sala aguçam a capacidade de orientação pela criança,
podendo ser agregados a diferentes atividades, como a própria orientação, tendo
como ponto de partida a escola, como também através de atividades mais
elaboradas como “Caça ao Tesouro”33, entre outras, onde esses conceitos
podem ser inseridos de forma criativa.
4. Alfabeto Cartográfico: os mapas tem uma linguagem própria, chamada de
alfabeto cartográfico, onde os principais símbolos representativos são os pontos,
linhas e áreas ou polígonos. O ponto é utilizado para indicar a localização de um
objeto/ construção real no mapa, como uma delegacia ou banco. A linha,indica
objetos unidimensionais, como estradas, avenidas, ruas. Enquanto a área ou
polígono

é

utilizado

para

representar

áreas

mais

extensas,

objetos

bidimensionais como regiões agrícolas, florestas, etc.
5. Noção de Legenda: A legenda é o conjunto de símbolos utilizados no mapa,
como cores e figuras. Esses símbolos são utilizados para representar fenômenos
e atribuir informações. As convenções cartográficas são essenciais para que
esses símbolos sejam formalizados, o que faz que consigamos identificar, por
exemplo, que a figura de uma cruz está ali para representar a presença de um
hospital na localidade expressada pelo mapa. No jogo Kimera ícones, seguindo
as convenções cartográficas para representar as construções que serão
inseridas na simulação.

33

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23825
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6. Proporção e Escala: essas noções cartográficas são muito complexas, pois
necessitam de conhecimentos matemáticos para serem entendidas. Inicialmente,
podemos trabalhar a escola, sem adentrar nas medidas, mas a considerando
como uma redução proporcional do elemento real (Castrogiovanni e Costella,
2006). Esse entendimento, pode ser inferido através da utilização de objetos
idênticos em forma e cor, mas diferentes em tamanho, podemos então passar
para as diferentes unidades de medidas, desde a palma das mãos para medir
uma mesa e os passos para medir a sala, até a utilização de medidas numéricas.

As noções e conteúdos expressos acima, de maneira resumida, são
imprescindíveis para o processo de Educação Cartográfica, pois é através da relação
entre a teoria e as práticas cotidianas do espaço que os sujeitos poderão construir
gradativamente esses conceitos e vivenciar o mundo de maneira crítica, dando sentido
ao ato de aprender e ensinar. Existem inúmeras atividades e métodos que podem ser
agregados as aulas, a depender do contexto em que se está. Nenhuma prática, método
ou recurso é invalido, todos tem o seu valor, podem ser potencializados pela
criatividade e vontade de produzir e, ampliar seus conhecimentos. O espaço e a vida
são dinâmicos e a escola precisa se perceber como “vias” em movimento.
No decorrer desta escrita, buscamos apresentar, a você leitor, as ações e
experiências vivenciadas na relação entre sujeitos da pesquisa/ pesquisadores para a
elaboração ao Jogo-simulador Kimera e, potencializar a Educação Cartográfica nos
saberes e fazeres do Ensino Fundamental I. Salientamos que o processo da pesquisa é
permeado pela incerteza, incompletude e questionamentos, os quais não se esgotam e
não é nosso intuito exaurir. O que buscamos, através dessas linhas, é uma reflexão
para tornar possível o caminhar do caminhante, buscando não apenas leitores, mas
interlocutores e multiplicadores potenciais às pegadas iniciais, as quais clamam ser
palco de outros percursos, outras narrativas, outras perspectivas e pretensões.
Enfim, as ações aqui apresentadas são frutos de muito trabalho e, apenas uma
parte da grandiosidade do Projeto Kimera: cidades imaginárias aparece nestas linhas,
as quais almejam a apropriação, incorporação e exploração da Educação Cartográfica
e das suas possibilidades no entendimento do espaço, no fazer pedagógico e no saber-
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fazer dos alunos, gerando a compreensão de que o espaço, nas suas instâncias e
entranhas, proporciona a construção de novos processos educativos e a solidariedade
e ética como elemento basilar a qualquer ser humano.
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5. (IN)CONCLUSÕES REFLEXIVAS: UM PENSAR SOBRE A PRÁTICA

Vou andando feliz pelas ruas sem nome...
Que vento bom sopra do Mar Oceano!
Meu amor eu nem sei como se chama,
Nem sei se é muito longe o Mar Oceano...
Mas há vasos cobertos de conchinhas
Sobre as mesas... e moças na janelas
Com brincos e pulseiras de coral...
Búzios calçando portas... caravelas
Sonhando imóveis sobre velhos pianos...
Nisto,
Na vitrina do bric o teu sorriso, Antínous,
E eu me lembrei do pobre imperador Adriano,
De su'alma perdida e vaga na neblina...
Mas como sopra o vento sobre o Mar Oceano!
Se eu morresse amanhã, só deixaria, só,
Uma caixa de música
Uma bússola
Um mapa figurado
Uns poemas cheios de beleza única
De estarem inconclusos...
Mas como sopra
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o vento nestas ruas de outono!

E eu nem sei, eu nem sei como te chamas...
Mas nos encontramos sobre o Mar Oceano,
Quando eu também já não tiver mais nome.

Mario Quintana
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Obsessão do Mar do Oceano. In: QUINTANA, Mario. O Aprendiz de Feiticeiro, Editora Nova
Fronteira: Porto Alegre, 1950.
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Alcançamos, neste percurso, a parte mais complexa do trabalho, a conclusão!
Sim, essa é uma afirmação, sem embasamento teórico, sem interlocução com autores,
apenas uma certeza minha, talvez compartilhada com muitos pesquisadores, mas
nesse momento assumo essa posição. Por que tamanha dificuldade no ato de finalizar
um ciclo? Por que tantas incertezas? Parece que nesse momento, todas as palavras
escritas se transformam em meras folhas em branco. Todo esforço empreendido parece
não ser suficiente para chegar ao fim. No entanto, para muitos, o fim é apenas um novo
começo... Então, vamos iniciá-lo dizendo que aqui não teremos conclusões ou
consideração finais - Esse pensamento já me deixa mais tranquila! -, mas
(in)conclusões, reflexões “finais” que suscitam novas estreias nesse palco da vida, fora
e dentro da academia. Essas estreias promoverão um pensar sobre as práticas,
instaurando proposições para o surgimento de processos formativos. O que existe na
coxia deste espetáculo? Muitas coisas... muitos percursos ainda poderão imergir dessa
curiosidade que permeia a latência vivida, forazmente no e com o espaço.
Durante a pesquisa, sofremos inúmeras modificações... isso mesmo! Não é
somente os caminhos da pesquisa que mudam, mas nós pesquisadores nos
transformamos, como diz Raul Seixas: em metamorfoses ambulantes35. Essa mutação
contínua é ocasionada, primeiramente, pela necessidade de fazer escolhas: do tema,
título, trajetos metodológicos, convidados para o banquete teórico... Tudo em uma
pesquisa demanda uma decisão, uma opção. “Tomar decisões é escolher e excluir.
Excluir dói! No outro e também em si. Faz sentir culpa e gera recuo” (MACHADO, 2008,
p. 11). No desenrolar do tempo, o processo vai mudando, pois passamos a ser os
selecionados: pelos sujeitos, pelo campo teórico, pelos procedimentos, pelas vias da
pesquisa.
Essas vicissitudes acarretaram em angústias, incertezas, pânico. Afinal, a escrita
é algo muito sério, pois geramos o texto, mas não o acompanhamos em suas viagens.
Por outro lado, também passamos a perceber que surgiram saberes, conhecimentos e
certezas à respeito da relevância do tema tratado, fator que foi e vem sendo
providencial no mergulho participante e colaborativo no lócus da pesquisa, assim como
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Música Metamorfose Ambulante. Autor: Raul Seixa, 1973.
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nas formações deslanchadas a partir desse trabalho, ricas e repletas de detalhes,
sentimentos e desejos que, com toda certeza, não conseguiram ser expressos
plenamente nessas folhas.
No que concerne os objetivos propostos nessa pesquisa, acentuamos que os
mesmos foram cumpridos em parte, pois apesar de contemplá-los na escrita desse
trabalho, entendemos que muito há para ser desenvolvido em relação aos
procedimentos pedagógicos relativos ao Projeto Kimera: cidades imaginárias.
Nesse ínterim, salientamos que algumas etapas importantes precisam ser
alcançadas, como a finalização da Versão Beta do jogo-simulador, a elaboração das
Pistas Pedagógicas que serão constituídas por orientações para a utilização e
desempenho do Kimera, bem como procedimentos, ideias e estratégias que podem ser
alinhadas ao jogo para a exploração dos conteúdos, e agregadas às práticas do
professor à potencialização da Educação Cartográfica.
Por conseguinte, também precisamos findar o material de divulgação do jogo
para distribuição nas Escolas envolvidas no projeto, que contemplará as informações
gerais e a apresentação da proposta do mesmo. A elaboração desses dois
instrumentos está ligada diretamente a finalização do jogo-simulador, pois depende de
elementos da mecânica, interface e modos de jogabilidade, respeitando sua construção
gráfica e visual.
No que diz respeito às práticas desenvolvidas, durante o processo de elaboração
do jogo, acreditamos que as mesmas forneceram os elementos necessários para
compô-lo, contudo, afirmamos que poderiam ser mais densas, contemplando outros
elementos da Educação Cartográfica, permitindo a saída da sala de aula e exploração
de outros espaços de aprendizagem. Toda via, essas ampliações são vedadas pelos
esquemas curriculares que, nem sempre, permitem a superação de disciplinas e a
articulação de áreas do saber, bem como pelas próprias demandas do dia-a-dia da
pesquisa, que minimizaram algumas ações em detrimento de outras.
Ainda assim, aprendemos sobre o valor da escuta sensível, o respeito a
singularidade dos sujeitos, percebendo que os contextos diferenciam o objeto, o que
torna ainda mais rico e desafiador. O agregar de um novo Lócus a pesquisa também
influencia na forma como enxergamos o objeto, afinal, no CPM tínhamos uma realidade
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“quase perfeita”, formada por alunos dentro da mesma faixa etária, com excelentes
notas e um desempenho alto em relação às escolas públicas de Salvador/ BA, advindos
de famílias aparentemente estruturadas e com acesso aos recursos que nosso projeto
oferecia. Por outro lado, na Escola Álvaro da Franca Rocha, enfrentamos desafios,
desde a oscilação na faixa etária dos alunos da turma, até os problemas de indisciplina,
repetência e violência familiar que influenciam, direta e indiretamente, na forma como
esses sujeitos vivem o ambiente escolar.
Apesar de não ser nossa pretensão introduzir comparações, durante a prática,
essa acaba sendo uma sentença frequente, mas que ao mesmo tempo nos faz
entender como foi importante “atravessar itinerários”, pois são esses desafios,
presentes na realidade educacional brasileira que nos move a buscar outras
possibilidades para empreender mudanças, especialmente, na Educação Básica.
Essa realidade nos incitou a criar alternativas para as dificuldades que nos
deparamos, desde o âmbito estrutural, como falta de laboratórios e espaços para
desenvolver as atividades, até as questões relacionadas às dificuldades no
entendimento de conceitos mais abstratos. Esse fato nos fez vislumbrar proposições
(vias) do cotidiano, como forma de envolver os sujeitos a explorar as práticas espaciais
através de elementos e formas que o espaço nos oferece. O saber da vivência.
Através da relação contínua com os sujeitos, o contato com o mundo dos jogos,
as histórias contadas (personagens e pessoas), as trocas de informação, o trabalho
com a casa, escola, bairro, a cidade, os conceitos cartográficos esboçados, os mapas
dos percursos e as instâncias da sociedade trazidas para dentro da sala de aula,
buscamos associar questões físicas e sociais.
Portanto, essa é a Educação Cartográfica que propomos e buscamos introduzir
nesta pesquisa, sabemos que esse não é um processo fácil, pois a Educação
Cartográfica não é um conteúdo que pode ser aprendido. É um conjunto de conceitos
teóricos e saberes cotidianos que formam no desenrolar de toda vida dos sujeitos, as
práticas do espaço.
É sabido que os conhecimentos específicos são tratados no Ensino Fundamental
I de maneira incipiente. Esse fato não é de total responsabilidade do professor, pois
deságuam, diretamente, na sua formação e na estrutura curricular dos cursos de
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Pedagogia, os quais não contemplam conhecimentos necessários as especificidades e
os entrelaces das áreas de Geografia, História, Português, Matemática, Biologia. Isso
se caracteriza como um grande problema, afinal, esses conhecimentos, quando
trabalhados de forma potencial, nesse ciclo de estudos das crianças, geram a base
para o desenvolvimento de habilidades e de conceitos mais complexos.
Nesse sentido, apresentamos uma proposição, sobre a Educação Cartográfica
nos ambientes escolares, a partir de uma demanda formativa que surgiu entre e pelos
professores do CPM, à necessidade de aprofundamento dos conceitos elucidados no
projeto Kimera: cidades imaginárias. Tal pretensão gerou a criação e oferecimento do
Curso de Aperfeiçoamento em Educação Cartográfica, denominado “O espaço da
cidade do Salvador: explorando práticas e processos tecnológicos na Educação
Cartográfica”. O referido curso nasceu pelo pleito da escola, desejo dos docentes, com
a participação de 42 professores do CPM e, mediada pela Equipe Pedagógica do
Projeto Kimera: cidades imaginárias, através dos pesquisadores do GEOTEC/UNEB em
parceria com o LELIC/UFGRS. O curso teve uma carga-horária de 200 horas e foi
realizado na modalidade semipresencial, utilizando como Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) o Moodle - UNEB.
A organização foi estruturada em três módulos que trataram de temas como
Educação Cartográfica, Espaço e Cidades, História Oral e Memória, Geotecnologias,
Jogos e Educação e Ludicidade. A oferta do mesmo (público e gratuito) proporcionou
aos participantes um contato direto com o projeto, além da ampliação de
conhecimentos relacionados à temática, visto que esse foi um ambiente de permuta de
experiências, saberes e ideias entre a academia e a escola pública, onde os
professores puderam tirar dúvidas, apresentar suas propostas e discutir sobre as
possibilidades da Educação Cartográfica na sala de aula.
A experiência aqui esboçada, resumidamente, foi oriunda da turma piloto do
curso, contudo, o mesmo será realizado esse ano com os professores da Escola Álvaro
da Franca Rocha, abrangendo a Educação Cartográfica e o Espaço como temáticas
centrais, mas agregando outros temas sugeridos pela primeira turma, como estratégias
de ensino através de jogos educativos e o imaginário no entendimento do espaço.
Não podemos deixar de citar os processos formativos e as trocas de
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experiências com o LELIC/ UFRGS, onde temos tido a possibilidade de apresentar os
resultados parciais do projeto Kimera, debater sobre os conceitos que norteiam ambos
os grupos e aprender, coletivamente, através do entrelaçamento entre a teoria e a
prática.
Essas formações estão desabrochando a partir da ida/vinda permuta/intercâmbio
entre os componentes dos grupos. Esse processo tem proporcionado ricas experiências
dos grupos, entretecimento de saberes teóricos e ampliação de práticas constitutivas de
processos, para além dos muros da academia.
Além disso, buscamos, continuamente, rememorar a história da parceria, os
frutos colhidos e outros em vigoroso crescimento, apresentando alguns conceitos
(Convergência Cartográfica, Geotecnologias, Educação Cartográfica, Imaginário,
Realidade Ampliada, Cidades Virtuais, Estratégias no uso de jogos educativos, entre
outros), realizando oficinas e atividades, visitando as escolas e instituições (Bahia e Rio
Grande do Sul) onde são desenvolvidos os projetos de ambos os grupos e, participando
conjuntamente de ações (entre)cruzadas, com a finalidade de construir os
imbricamentos e inclinações possíveis entre as discussões dos grupos.
As ações elucidadas demonstram iniciativas pedagógicas relacionadas ao
processo de ensinar e aprender cartografia que envolve discussões acerca das
dinâmicas da aprendizagem, tecendo transversalidades na exploração e entendimento
do espaço.
Portanto, afirmamos que pesquisas como essa, rodeadas por ações e
intervenções contínuas, não garantirão, sozinhas, mudanças na forma como o Espaço
e a Educação Cartográfica vem sendo tratados na escola. No entanto, temos a certeza
que pode suscitar movimentos e ações por sujeitos que acreditam nas possibilidades
de transformar o fazer pedagógico, somar recursos e conceitos, valorizar o lugar dos
outros sujeitos da escola, experienciar outros contextos e, compor novos processos
formativos.
Convém, ainda, dizer que essa trama suscita outras tantas possibilidades
investigativas e, que este percurso nos impulsiona a lançar aos leitores, interlocutores e
transeuntes do tema os seguintes questionamentos: quais os limites experienciados
pelos sujeitos do espaço? Como transversalizar as práticas espaciais nas aulas do
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Ensino Fundamental I? Como a Educação Cartográfica pode potencializar os saberes
que insurgem da escola? Os jogos-simuladores oferecem, aos seus sujeitos-alunos,
práticas espaciais críticas? Estas perguntas e outras tantas que desejam aflorar,
emergem interpelações e nós, sujeitos da relação com outros sujeitos, dividimos esta
busca constante, as quais delinearão novas vias e novas vidas no espaço.
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