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RESUMO
Os estudos refentes à construção e reflexão das práticas da geografia escolar estão
ganhando cada vez mais notoriedade e espaço no meio acadêmico, principalmente
quando se referem ao Ensino Fundamental. Dentre as diversas discussões,
encontram-se ações em busca de uma concepção de Educação Geografica,
baseada na valorização das experiências dos sujeitos à elaboração de um “olhar
geográfico” sobre as dinâmicas socioespaciais. Este fato coloca em destaque a
valorização do Lugar como proposição basilar para a composição de estratégias e
práticas à estruturação de um conhecimento geográfico. Neste contexto, é crescente
também, os estudos sobre as Geogtecnologias na articulação de práticas de
ensino, destacando suas potencialidades ao entendimento das dinâmicas
socioespaciais. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo analisar como os
princípios geotecnológicos articulados a construção de estratégias de ensino, no
desenvolvimento do Projeto Kimera: cidades imaginárias, podem possibilitar o
entendimento do Lugar à potencialização da Educação Geográfica junto aos
estudantes do 5º e 4º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Salvador/BA
– Escola Álvaro da Franca Rocha. Para isso, os pressupostos metodológicos
perpassam pelos aspectos da pesquisa qualitativa, subsidiados pela Pesquisa
Participante, no qual destacamos a peculiaridade dos processos de colaboração que
a constitui. Assim, os processos que resultam dessa pesquisa, são expressados nos
encontros formativos com os estudantes, assim como nas dinâmicas na rede de
ações junto à escola, no contexto de desenvolvimento do jogo-simulador e nas
demais atividades do projeto Kimera, os quais possibilitaram a construção de
estratégias articuladas com as potencialidades das geotecnologias e seus princípios
(a exemplo de mapas mentais, roteiros, imagens de satélites, jogos-simuladores,
mapas, etc.), constituindo um entrelaçamento entre as discussões teóricas e a
prática, ampliando os conceitos e as redes de interlocução dessa proposta de
pesquisa. A partir dessas proposições, construíram-se possibilidades em busca de
outras perspectivas à Educação Geográfica, bem como às potencialidades das
geotecnologias nesse processo.

Palavras-chave: Educação Geográfica, Geotecnologias, Compreensão do Lugar.
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ABTRACT
The refentes studies to construction and reflection of the school geography practices
are gaining more and more notoriety and space in academia, especially when
referring to the elementary school. Among the various discussions, actions are in
search of a Geographic Education conception, based on valuing the experiences of
the subjects to prepare a "geographical look" on the socio-spatial dynamics. This fact
highlights the appreciation of the place as a basic proposal for the composition
strategies and practices to the structure of a geographical knowledge. In this context,
it is also growing, studies of the Geotecnologies the articulation of teaching practices,
highlighting their potential to the understanding of socio-spatial dynamics. In this
sense, this study aims to analyze how geotecnologies principles articulated the
construction of teaching strategies in the development of Kimera Project: imaginary
cities, may enable the understanding of the Seat potentiation of Geographic
Education with students of the 5th and 4th year Elementary school Public Network of
Salvador / BA - School of France Álvaro Rocha. For this, the methodological
assumptions underlie the aspects of qualitative research, subsidized by the Research
Participant, in which we highlight the uniqueness of the collaboration processes that
is. Thus, the processes that result from this research are expressed in the formative
meetings with students, as well as the dynamics in the network shares with the
school in the development context of the game-simulator and in other activities of the
Kimera project, which enabled the building strategies articulated with the potential of
geo-technologies and principles (such mental maps, road maps, satellite images,
games, simulators, maps, etc.), constituting an interweaving of theoretical discussion
and practice, expanding the concepts and the dialogue networks this research
proposal. From these propositions, search for possibilities were built from other
perspectives on Geographic Education, as well as to the potential of geotechnologies in this process.

Keywords: Geographic Education, Geotechnologies, Place of Understanding.
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1. INTRODUÇÃO
Trago dentro do meu coração,
Como um cofre que não pode fechar de cheio,
Todos os lugares onde estive,
Todos os portos a que cheguei,
Todas as paisagens que eu vi através de janela ou vigias,
Ou dos tombadilhos, sonhando,
E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero
(PESSOA, 2014).

Por quantos lugares passamos durante nossas vidas? E quantas pessoas
encontramos nas diversas trajetórias por nós trilhadas? Ao lembrarmos dos lugares
da nossa infância, da juventude, das realizações e relações nelas constituídas, os
sentimentos afloram em tom nostálgico, nos ligando aos espaços de outrora, que em
nós permanecem vivos. As ruas, praças, as cidades, avenidas, praias, parques ou
qualquer diminuta dimensão do espaço com os quais estabelecemos e criamos
vínculos, compondo histórias e memórias, permanecerão conosco por toda nossa
vida, serão nossos constituintes como pessoas, tornando-nos sujeitos de um lugar
ou de diversos lugares.
Nestas
construímos

experiências
e

perpassam

desconstruímos

em

processos

movimentos

nos
onde,

quais

aprendemos,

delineamos

nossas

expectativas, desejos, imaginações e vamos construindo nossas vidas, a partir dos
encontros que estabelecemos, nas relações com diferentes pessoas, situados em
diferentes lugares. Desta forma, gostaria de apresentá-los este trabalho como mais
um desses encontros, um convite de juntos conhecermos os caminhos percorridos
para chegarmos aqui.
E por onde iremos começar? Um questionamento recorrente ao iniciarmos a
apresentação de um trabalho, a partir do qual procuramos encontrar um ponto para
estabelecermos o primeiro “nó” na construção de uma rede, permitida inicialmente
pela ação da leitura. E ao iniciar essa reflexão sobre minhas memórias, é inevitável
falar dos lugares da minha infância, e da influência familiar para formação e opção

18

de vida profissional e acadêmica por mim escolhida. Assim, volto aos Antigos
Alagados1 da cidade de Salvador - BA, mas especificamente ao bairro da
Massaranduba, com seus becos, ruas, vielas e avenidas, onde junto às demais
crianças e colegas, experimentava a sensação de desvelar a cidade na atividade
lúdica e prazerosa das brincadeiras, através dos quais percebíamos e sentíamos a
cidade em suas nuances, cheiros e com esses espaços estabelecia vínculos e
sentimento de pertença.
O bairro se concretizava assim, como o espaço imediato da vida, das relações
cotidianas mais finas, representados nas relações de vizinhança, no ir às compras,
no caminhar, no encontro dos conhecidos, “uma prática vivida/reconhecida em
pequenos atos corriqueiros, e aparentemente sem sentido que criam laços
profundos de identidade, habitante-habitante, habitante-lugar” (CARLOS, 2007,
p.18). E por que falar do bairro? Ao comentar as vivências no bairro, quero destacar
a relevância do Lugar, o espaço da construção de experiências pelos sujeitos, no
qual constituem suas relações de identidade e pertencimento, na influência de
nossos percursos e trajetórias de vida.
Desta forma, na minha trajetória, o bairro demarca o lugar no qual as
primeiras experiências como citadino e as influências familiares, compuseram o
ambiente que delinearam minha opção em ser educador e geógrafo. Meu pai, ExIrmão Marista, professor e educador desde os 18 anos, abandonou a vida religiosa
para se engajar nos trabalhos comunitários desenvolvidos, há 44 anos, com a
população carente do bairro da Massaranduba. Minha mãe, professora de Geografia
da Rede Estadual de Educação da Bahia, também se dedicou ao trabalho
comunitário desde jovem e desenvolveu ações como dirigente escolar por 20 anos
no mesmo bairro. Através das experiências em família, tive a oportunidade de
conviver em espaços de Educação Popular, construídos na Associação de

1

Alagados refere-se à uma conjunto de ocupações espontâneas, originadas entre as décadas de
1940 e 1950 sob as águas da Enseada dos Tainheiros (subúrbio de Salvador – BA), caracterizada
pelas construção de habitações conhecidas como “palafitas” (casas de madeira construídas sobre as
águas). O processo de aterramento das águas da enseada, intensificado a partir da década de 1970,
feito inicialmente por seus moradores e depois por intervenções urbanísticas do governo, propiciou a
consolidação de diversos bairros que compõem a Península Itapagipana (Cidade Baixa), dentre eles
a Massaranduba, Mangueira, Uruguai, Jardim Cruzeiro, dentre outros.
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Moradores de Mangueira – ALMM, Escola Educar para Libertar – ECEL2 e o Centro
Educacional Vivendo e Aprendendo – CEVA.
As experiências acompanhadas e compartilhadas nas escolas e a
aprendizagem nos “Grupos de Convivência”3 (atividades construídas na ALMM)
foram de extrema relevância na minha formação, paralelos ao ambiente “escolar
formal”, fundamentais na descoberta da afinidade pela educação e na reflexão sobre
as questões sociais. Além disto, nesta porção do espaço, nos Alagados, podia
perceber o lugar como espaço do hibridismo, no qual se concretizavam os conflitos e
contradições, característicos de uma sociedade capitalista, onde residia uma
população pobre, que lutava pela sobrevivência e direito à cidade. Ao mesmo tempo
em que convergiam e permeavam por estes espaços, os desejos, fantasias, relações
de vizinhança, amizade, solidariedade, prazer e alegria à composição da difícil luta e
realidade perversa de seus moradores.
As histórias dos moradores de Alagados, sobre a vida nas “palafitas” e a luta
pela garantia e direitos à cidade, as relações construídas em família com aquela
comunidade, reforçavam as minhas ligações, sentidos e sentimentos por aquele
lugar. Assim, estas vivências faziam do lugar o espaço propulsor de desejos e de
ambições, potencializador das vontades de conhecer e se debruçar melhor sobre a
cidade e às dinâmicas que a constituíam. Com isso, as influências destas relações,
sempre foram de grande relevância em minhas aspirações, permeando sempre o
meu desejo e interesse desde adolescência, bem como minhas escolhas na vida
acadêmica, dentre elas a opção de cursar a graduação em Geografia.
Desde a infância sempre tive afinidade com a “Área de Humanas” e o
encantamento com a Geografia começou muito cedo, os mapas e atlas (materiais de
trabalho de minha mãe, professora de Geografia) eram, para mim, fascinantes e
sobre eles me debruçava por horas. Os atlas, seus mapas, fotos de diferentes
paisagens, informações dos diversos países e seus povos, demonstravam uma
capacidade de nos “conectar” e sermos levados para diferentes espaços,
potencializando a essencial curiosidade de conhecer novos lugares. Quantas vezes
já não tivemos a interessante e curiosa reação de procurarmos no mapa a nossa
2

PEREIRA, A. S. Mangueira: História, luta, resistência, uma vida, uma proposta. CARTOGRAF:
Salvador, 2012. 320p.

3

Metodologia de trabalho utilizada na ALMM, na qual eram devolvidos grupos de formação com
jovens e crianças.
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cidade, bairro e rua? A possibilidade de imaginar, comparar, relacionar as
características de outros lugares com os nosso lugar? Ou de imaginar como seria
nosso lugar com as características de outros lugares? Desta forma, o lugar é
propulsor da imaginação, a partir do qual temos a possibilidade de imaginar,
representar ou construir imagens e sonhos.
Assim, esta retrospectiva aos espaços da minha infância, em um
encadeamento lógico que a narrativa desta escrita pressupõe, não significa que os
fatos, as dinâmicas, as escolhas em minha vida, trilhas e experiências obedeçam tal
“linearidade”, mas provavelmente possuam uma lógica hipertextual, em que as
experiências se superpõem, combinam-se, passando pelo sujeito e levando-o a se
transformar. Trata-se, então, de um olhar sobre algumas, uma pequena parcela, das
dinâmicas em minha vida, para expressar o hibridismo peculiar ao Lugar, pois a ele
confluem dinâmicas globais, locais e pessoais, dentro dos conflitos e contradições
da sociedade. Sendo, também um espaço dos desejos e imaginação4, através das
relações com o outro, criamos e recriamos nossas aspirações, ambições,
construímos imagens e sonhos, demarcando nossas ações e nossos sentimentos e
identidade. Neste ínterim, que destacamos o Lugar como espaço do Hibridismo,
Imaginação e Desejo, uma tríade para fazer alusão às dinâmicas que compõem
estes espaços, os sujeitos e perpassam nossas ações concebendo sentidos e
compondo as nossas vidas.
Neste momento você pode estar se perguntando, por que o destaque no inicio
desta conversa à dimensão do Lugar? Apesar de não ser a temática central nesse
trabalho, o Lugar, aparece como categoria basilar para as discussões que
pretendemos tecer acerca dos processos formativos que permeiam a Educação
Geográfica. Pois compreendemos que análise do espaço geográfico a partir do lugar
nos aproxima das coisas da vida e tendem a tornar mais pertinente a compreensão
das dinâmicas espaciais. Como afirma Callai (2000, p.86), estudar o lugar é
fundamental “pois ao mesmo tempo em que o mundo é global, as coisas da vida, as
relações sociais se concretizam nos lugares [...] compreender o lugar em que vivem,
permite ao sujeito conhecer a sua história e conseguir entender as coisas que ali
acontecem”.
4

Neste trabalho, não temos a intenção de aprofundar os estudos referentes a estes conceitos, os
mesmos faze parte do “conceito” o jogo, e estão contemplados em alguns estudos do projeto Kimera.
Ver Garrido (2013).
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Antes de iniciarmos, de forma direta, as discussões sobre a temática desse
trabalho, gostaríamos de convidá-los para continuar a “passear” pelos lugares onde
passei e que me levaram à delimitação desse estudo. E esse desejo em estudar a
temática da Educação Geográfica, começou ainda na graduação de Licenciatura em
Geografia na Universidade Federal da Bahia – UFBA, na qual fui estudante entre
2006 e 2010. Neste período, mais especificamente em 2008, tive a oportunidade de
ingressar na Iniciação Científica - IC participando com outros pesquisadores5 do
Projeto ‘’Tecnologias da Informação e da Comunicação e Geoprocessamento:
explorando novas metodologias de ensino’’, da Universidade do Estado da Bahia –
UNEB, coordenado pela Profa. Dra. Tânia Maria Hetkowski, o qual teve como
objetivo o aprofundamento dos conhecimentos práticos, teóricos e metodológicos
sobre o ensino de Geografia (nas séries iniciais), utilizando as potencialidades das
geotecnologias na construção de metodologias de ensino e aprendizagem do
espaço geográfico.
Nesse movimento de pesquisa realizamos as atividades junto aos professores
da Rede Pública de Ensino (Escola Nova do Bairro da Paz, Escola Municipal Nova
do Bairro da Paz, Escola Estadual Governador Roberto Santos, Escola Estadual
Getúlio Vargas), nas quais desenvolvemos reuniões, cursos, oficinas, com o intuito
de refletir sobre a importância do estudo sobre o espaço geográfico nas Séries
Iniciais, partindo da dimensão do lugar, ressaltando neste processo a Educação
Cartográfica, potencializada pelas geotecnologias.
Neste projeto, tivemos a possibilidade de construir um aprofundamento
teórico sobre o espaço, baseado nas obras de Milton Santos, bem como aprofundar
nossos estudos a respeito do Geoprocessamento, Metodologias de Ensino de
Geografia, Educação Cartográfica, dentre outros assuntos que foram agregados e
necessários ao entendimento do objeto de estudo. Para tanto, os pressupostos
teóricos foram baseados em autores como: (a) Santos (2012, 2008, 2000, 1997,
1996, 1985) que através de sua vasta obra nos permitiu entender a gênese do
espaço geográfico; (b) Almeida (2008), Passini (1994) e Almeida e Passini (1994)
que tratam em seus escritos da importância da representação do espaço, esboçando
de maneira didática os elementos cartográficos e o processo de apreensão do
espaço; (c) Callai (2005) que traz as categorias de análise da Geografia e a
5

Os outros pesquisadores partícipes do projeto foram: Fabiana Nascimento e Tauana Dias.
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referência destas com o ensino da geografia escolar, ressaltando a importância do
estudo do espaço desde as séries iniciais; (d) Carlos (2007) trabalha, principalmente,
com a Geografia Urbana, enfatizando o estudo do espaço e do lugar e; (e) Rosa
(2005) e Rosa e Brito (1996) que apresenta diversos estudos sobre as
Geotecnologias, Sistemas de Informação Geográfica, Sensoriamento Remoto,
dentre outros.
Paralelo aos trabalhos com os docentes, construímos um estudo sobre os
livros didáticos de Geografia no Ensino Fundamental, com intuito de enriquecer
nossas reflexões sobre o Ensino de Geografia nas Séries Iniciais. Deste modo, a
pesquisa dos livros teve como perspectiva analisar como as obras abordavam
temáticas específicas ao estudo do espaço geográfico e suas categorias de análise,
da cartografia e da utilização de geotecnologias na representação dos lugares6.
Essa pesquisa ocorreu a partir da apreciação de 3 (três) coleções7, considerando o
Conteúdo e a Metodologia como categorias fundamentais, a partir dos quais foram
construídos alguns resultados, tais como: as obras têm 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; grande quantidade de
desenhos,

plantas,

mapas

e

algumas

imagens

de

satélite,

mas

pouco

aprofundamento e relação desses elementos com o espaço, sua relevância e sua
representação e; percebemos que a utilização das geotecnologias, é quase
inexistente, onde as imagens usadas são puramente ilustrativas e esvaziadas de
significados.
A partir da ampliação das discussões elaboradas nesse processo de
pesquisa, formalizamos no ano de 2009, o Grupo de Geotecnologias, Educação e
Contemporaneidade – GEOTEC8, vinculado à Linha de Pesquisa 4 (Educação

6

Os resultados desta pesquisa foram publicados em: PEREIRA, I. B.; NASCIMENTO, F. S.;
HETKOWSKI, T. M.; PEREIRA, T. R. D. S. As Geotecnologias nos livros didáticos de geografia: o
espaço no contexto das TIC. In: X Congresso Nacional de Educação (EDUCERE) E I Seminário
Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação (SIRSSE), 2011, Curitiba.
Anais... Curitiba, PR: PUC, 2011.

7

(a) CIGOLINI, A. A.; LOPES, N.; MOREIRA, J. L. Geografia em construção. 2ed. SãoPaulo:
Atual, 2001. (1 ª à 4ª Série); (b) FURLAN, S. Â.; SCARLATO, F. C.; CARVALHO, A. F. de.
Verso e reverso. São Paulo, 2005. (1 ª à 4ª Série) e, (c) SANT’ANNA, E.; SALES, M.; DIAS, R.
Terra, gente e companhia. Belo Horizonte: Dimensão, 2006. (1 ª à 4ª Série).

8

Grupo gerado em 2007, consolidado e registrado no CNPq em 2009. Sites relacionados ao grupo:
www.uneb.br/geotec;
https://www.facebook.com/pages/Grupo-de-GeotecnologiasEduca%C3%A7%C3%A3o-e-Contemporaneidade/1403484209868605?ref=hl.
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Currículo e Processos Tecnológicos) do Programa de Pós-Graduação em Educação
e Contemporaneidade – PPGEduC e, atualmente, à Área de Concentração
(Processos Tecnológicos e Redes Sociais) do Programa de Pós Graduação em
Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação, reunindo pesquisadores de IC,
técnicos,

voluntários,

especialistas,

alunos

de

Especialização,

mestrandos,

doutorandos, pós-doutorandos e professores da UNEB.
Dentre os diversos percursos traçados pelo Grupo de Pesquisa, destacamos
a ampliação das reflexões e agregação de outras discussões e pesquisas. Neste
movimento, iniciamos uma parceria com o Colégio da Polícia Militar do Estado da
Bahia – CPM, na consolidação de um Projeto de Iniciação Científica Júnior com
estudantes do Ensino Médio, intitulado “Geotecnologias: conhecendo o lugar para
entender o mundo”, com intuito de estimular a pesquisa à exploração das
potencialidades das geotecnologias para o entendimento do espaço geográfico,
focando como lócus da pesquisa a cidade de Salvador- BA. Desta forma, os alunos
desenvolveram trabalhos de pesquisas sobre quatro bairros da cidade de Salvador,
analisando as transformações do espaço urbano, abrangendo temáticas como:
impactos ambientais, especulação imobiliária e registro da memória e história das
localidades.
As atividades com os alunos do CPM na Iniciação Científica geraram bons
frutos e inesquecíveis momentos de aprendizagem. Através dessa parceria,
conseguimos financiamento da FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia) para o desenvolvimento do projeto “A Rádio na Escola na Escola
da Rádio: resgate e difusão de conhecimentos sobre os espaços da cidade de
Salvador/BA9”, com objetivo principal de mobilizar a revitalização da Rádio Escolar
do Colégio da Polícia Militar - Unidades Dendezeiros e Lobato, bem como criar uma
rádio web junto aos alunos da Educação Básica. Delineando um movimento de
pesquisas desenvolvidas pelos estudantes, a partir do uso das potencialidades das
TIC e Geotecnologias no mapeamento e registro das histórias e memórias da cidade
de Salvador/BA.

9

O “Projeto da Rádio” continua em andamento e agora agrega 5 trabalhos de pesquisa
desenvolvidos por Mestrandos e Doutorandos vinculados ao PPGEduC e GESTEC.
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No ano de 2012, inserido na dinâmica do grupo de pesquisa e participante do
Projeto “Kimera: cidade imaginárias”10, desenvolvido pelo GEOTEC - UNEB em
parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Empresa
CONEXUM, investimos na construção colaborativa de um jogo-simulador de
cidades, com objetivo de criar possibilidades para o redimensionamento dos
pressupostos da cartografia, a fim de redimensionar a compreensão do espaço, a
partir da simulação de cidades imaginárias. Sendo assim, ao proporcionar uma
intensa atividade imaginária nas crianças, através de suas representações e
entendimentos do espaço, o jogo possibilita pensar o lugar onde vivem suas
relações sociais, políticas e culturais (HETKOWSKI et. al, 2012a).
O Projeto Kimera possui uma dinâmica catalisadora, que através de uma
equipe formada por profissionais de diferentes áreas, constrói diversas ações em
parceria com as escolas, bem como possui uma dimensão que não se resume na
construção e utilização do jogo-simulador, mas abarca uma gama de práticas
pedagógicas, desencadeadas pelas atividades de seus partícipes: professores,
pesquisadores e estudantes. Desta forma, a partir da imersão nas pesquisas e
atividades desenvolvidas no processo de construção do jogo-simulador Kimera,
percebemos o potencial do mesmo quanto ao redimensionamento dos pressupostos
que constituem a compreensão do espaço, consequentemente para as práticas da
geografia escolar, em especial nos anos iniciais, pois é na infância que iniciamos a
constituição das bases de nossa espacialidade e entendimento do espaço. Com
base na dinâmica do projeto, foram suscitadas muitas perguntas sobre as
possibilidades para compreensão do espaço, a partir do qual delimitamos o seguinte
questionamento: Como os princípios geotecnológicos articulados à construção de
estratégias de ensino, no desenvolvimento do Projeto Kimera: cidades imaginárias
podem possibilitar o entendimento do lugar à potencialização da Educação
Geográfica no Ensino Fundamental I?
Deste modo, começamos a confluir as ações e desejos que nos levaram a
delimitar esta pesquisa e as categorias que a compõe: Lugar como categoria
elementar para compreensão do espaço nos anos iniciais, convergindo para uma
10

No projeto Kimera, atuo como pesquisador da Equipe Pedagógica, responsável pela construção e
articulação dos pressupostos teóricos que constituem a base da elaboração do jogo-simulador, bem
como no planejamento e mobilização de atividades, oficinas e cursos com alunos e professores das
escolas parceiras.
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das propostas do “Projeto Kimera”, que consiste na valorização das praticas,
experiências e vivências dos sujeitos, construídas com/no espaço; Geotecnologias
(dentre elas o jogos-simuladores), entendidas aqui como capacidade criativa dos
sujeitos em representar situações espaciais e de localização, a fim de compreender
melhor sua condição humana; Educação Geográfica, compreendida como
necessidade humana cujos conhecimentos foram resultados da criatividade dos
sujeitos em busca compreensão do seu espaço, para a qual convergem os
processos de ensino e aprendizagem no contexto escolar, bem como as práticas e
experiência dos sujeitos no/com espaço.
Deste modo, a partir do entrelaçamento destas categorias e do percurso que
até aqui delineadas, constituímos a proposta desta pesquisa intitulada, Educação
Geográfica e Geotecnologias: construindo estratégias à compreensão do Lugar no
Ensino Fundamental, destacando como objetivo principal analisar como os princípios
geotecnológicos

articulados

a

construção

de

estratégias

de

ensino,

no

desenvolvimento do Projeto Kimera: cidades imaginárias, podem possibilitar o
entendimento do lugar à potencialização da Educação Geográfica junto aos
estudantes do 5º e 4º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Salvador/BA.
Neste sentido, com intuito de construirmos a proposta dessa pesquisa,
desmembramos os seguintes objetivos específicos:


Discutir a proposição do Lugar como categoria basilar para a Educação
Geográfica no Ensino Fundamental.



Compreender como as geotecnologias articuladas às estratégias de
ensino podem contribuir para o redimensionamento de conceitos e
categorias referentes ao entendimento do espaço geográfico nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental.



Explorar as potencialidades das geotecnologias para a compreensão do
espaço geográfico, com os alunos do Ensino Fundamental, envolvidos no
desenvolvimento do Projeto Kimera: cidades imaginárias.



Construir estratégias de ensino que potencializem a compreensão do
espaço geográfico, a partir da dimensão do Lugar, junto aos estudantes
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, envolvidos no desenvolvimento
do Projeto Kimera: cidades imaginárias.
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A partir desses objetivos específicos, delinearemos o processo de
investigação, com base em uma abordagem qualitativa, que ocorrerá por meio da
Pesquisa Participante. Esta abordagem de pesquisa compreende a construção
imbricada entre os partícipes dos processos, desconstruindo as perspectivas de
investigação, na qual pressupõe uma separação em pesquisador/objeto de estudo. A
referida opção metodológica surge, principalmente, devido à dinâmica construída
dentro do Projeto Kimera, ao qual este trabalho está vinculado, onde as ações são
constituídas com a participação de pesquisadores, estudantes, voluntários e
professores de forma integrada.
Esta dinâmica de pesquisa repercute nos percursos deste trabalho, cujo à
composição de estratégias para compreensão do espaço envolve a participação dos
demais partícipes do projeto, num movimento colaborativo, com objetivo de construir
o jogo-simulador e de compor práticas pedagógicas no ambiente escolar. Assim, a
pesquisa possui como lócus a Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha, na qual
desenvolvemos atividades com os 60 alunos do 5º e 4º ano do Ensino Fundamental,
sujeitos-partícipes dessa pesquisa.
Neste ínterim, gostaríamos de ressaltar a relevância da temática aqui
esboçada, ao nos referir ao potencial das geotecnologias, bem como todas as
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), com destaque nos jogossimuladores, em proporcionar formas diferenciadas de compreensão e relação com
o espaço, e constituir possibilidades para os processos formativos contemporâneos.
Assim, estas tecnologias se constituem como latências à possibilidade para
redimensionar os conteúdos e as noções atinentes ao espaço geográfico,
potencializando as práticas de Educação Geográfica.
Desta forma, o trabalho aqui apresentado demonstrará as construções,
experiências e reflexões construídas no processo de pesquisa. Sendo assim, será
constituído de três capítulos principais, delineando os passos e percursos de uma
pesquisa construída colaborativamente, na união das singularidades dos indivíduos
que compõe em conjunto os movimentos no qual esta proposta está imersa.
O

primeiro

capítulo

Educação

Geográfica

e

Lugar:

delineando

perspectivas para compreensão do espaço, faremos uma contextualização sobre
as perspectivas que envolvem a geografia escolar nos anos iniciais, com intuito de
delinear a nossa concepção quanto à Educação Geográfica, destacando a categoria
do Lugar como dimensão fundamental para constituição de práticas escolares e à
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compreensão do espaço. Com este intuito, utilizamos interlocutores relevantes para
subsidiar as discussões sobre Educação Geográfica e Lugar, tais como: Santos
(2012, 2008), Faria (2012), Callai (2005), Cavalcanti (2008), Araújo (2012),
Pontuschka, Paganelli, Cacete (2007), Pessoa (2007), Carvalho (2007), Arendt
(2013), dentre outros.
No segundo capítulo As potencialidades das geotecnologias para
compreensão do espaço: tecendo caminhos em busca de uma abordagem
antropológica, discute-se, a partir de uma abordagem antropológica das
tecnologias, as geotecnologias como processos criativos utilizados pelo ser humano
para se localizar e melhor compreender os seus espaços, bem como suas
potencialidades para o entendimento do espaço a partir do lugar e aos processos
que compõem a Educação Geográfica. Com base nesta discussão, o capítulo
aborda os primeiros passos no processo de imersão da pesquisa e os percursos
metodológicos trilhados no/pelo Projeto Kimera à constituição deste trabalho.
Por fim, chegamos ao capítulo intitulado Construção de estratégias para
compreensão do Lugar: explorando as geotecnologias à potencialização da
Educação Geográfica no Projeto Kimera, o qual trará discussões, reflexões,
possibilidades das estratégias construídas pelos sujeitos-fazedores, envolvidos no
desenvolvimento do Projeto Kimera: cidades imaginárias, ao entendimento do Lugar
e à potencialização da Educação Geográfica, onde destacaremos a articulação de
estratégias com os potenciais das geotecnologias (processo que denominaremos de
convergências geotecnológicas).
Deste modo, esperamos contribuir no aprofundamento dos conhecimentos
referentes ao entendimento do Lugar, como categoria fundamental para o
entendimento

das

dinâmicas

socioespaciais

no

Ensino

Fundamental,

às

possibilidades das geotecnologias, à relevância da Educação Geográfica nos
processos formativos contemporâneos, bem como, ampliar o debate referente aos
processos que envolvem a educação na contemporaneidade, com intenção de
engendrar contribuições no contexto escolar, sendo esta uma das principais
proposições almejadas nesse trabalho.
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2. EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E LUGAR: delineando perspectivas
para compreensão das dinâmicas socioespaciais

A Geografia é uma desses negócios chatos que
inventaram para ser a palmatória intelectual
das crianças. Não dá prazer nenhum brincar de
ser recipiente de nomes difíceis e ainda ter que
repetir tudo certinho na hora das provas.
(FERNANDES, 2003, p.29).

Quantas vezes nos questionamos em nossa trajetória escolar por que estudar
Geografia? Qual sentido existe no ato de decorar nomes, formas de relevos, capitais
dentre tantas outras informações que parecem desconectadas na nossa “realidade”?
A afirmação do geógrafo Manuel Fernandes (2008) ao iniciar seu texto “Das coisas
sem serventia uma delas é a Geografia” nos motiva a questionar os caminhos da
Geografia nos espaços escolares, nos quais ainda podemos encontrar, em alguns
casos, uma abordagem descritiva desse espaço geográfico que nos circunda. Os
caminhos pela busca dessa pertinência e o sentido do conhecimento geográfico em
nossas vidas, talvez esteja na atitude de relembrar que a Geografia é vida! E que
todo ser humano possui em sua essência “geografias” constituídas na interação
sujeito-mundo, ou melhor, sujeitos-lugares.
Ao fazermos referência à geografia descritiva, que por décadas ou mesmo
séculos, perdurou como suprema e, de certa forma ainda permanece nos estudos
escolares dessa disciplina, surgiram às primeiras indagações que nortearão nossas
reflexões iniciais sobre a geografia escolar. Por que a geografia apresenta ainda
nuances de uma perspectiva descritiva?

A geografia escolar está de fato

contribuindo para que os estudantes construam um entendimento do mundo?
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Questionamentos que nos leva a perceber que existe uma diferença entre a
geografia que se ensina (papel exercido pela geografia escolar) e os caminhos que
possam levar a construção de uma Educação Geográfica (como uma possibilidade
de compreensão do mundo e produção de sentido pelos sujeitos).
Nessa perspectiva, procuraremos nesse capítulo, delinear discussões que
possibilitem compreender as perspectivas que circundam a geografia escolar, no
que se refere, especialmente, aos Anos Iniciais a fim de demarcar a concepção da
Educação Geográfica, um olhar geográfico próximo às dinâmicas cotidianas e
entrelaçadas com as nossas experiências no/com o lugar.

2.1 A GEOGRAFIA ESCOLAR E A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA: concepções,
abordagens e perspectivas

A reprodução massiva dos conteúdos corresponde a uma realidade que
envolve todas as áreas do conhecimento escolar, com diversos aspectos e
dimensões que perpassam desde as práticas docentes às concepções ideológicas
da sociedade, não sendo assim apenas privilégio da Geografia. No âmbito da
geografia escolar no Brasil, entretanto, diversas foram as influências acadêmicas,
teóricas e metodológicas que transformaram as suas práticas, considerando seus
diferentes contextos, cujos processos históricos,

de cada

período, foram

fundamentais para sua estruturação. Muitos trabalhos acadêmicos contribuíram com
análises para compreensão do processo e implantação da Geografia nos currículos
escolares brasileiros, dentre os quais podemos destacar trabalhos recentes como
Faria (2012), Araújo (2012), Pontuschka, Paganelli, Cacete (2007), dentre outros.
No âmbito escolar dessa área do conhecimento, o objetivo desta disciplina
encontra-se impreciso para muitos professores e alunos, concretizado nos
questionamentos sobre a real necessidade de estudar Geografia e em relação ao
sentido dos seus estudos em nossas vidas. Vale ressaltar que a busca por uma
aprendizagem significativa e contextualizada com a vida do aluno, é um desafio que
não se resume somente à geografia, mas é uma realidade para área de educação e
envolve uma complexidade de outros fatores.
Mas então o que estudamos na Geografia? Mapas, território, lugares,
natureza, economia dos países, cidades? Voltamos assim à questão inicial do
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capítulo deste trabalho, a qual pode ser respondida a partir de uma categoria
elementar e complexa: o espaço geográfico. Com esta afirmação, diversos outros
questionamentos voltam a surgir, tais como: Como estudar este espaço geográfico e
sua complexidade no contexto escolar? Como aproximar a geografia acadêmica e a
geografia que se estuda na escola? Autores como Almeida (2008), Passini (1994),
Almeida e Passini (1994), Callai (2005), Cavalcanti (2008), dentre outros, há
décadas, buscam contribuir para o desenvolvimento da geografia escolar, e
enumeram as dificuldades encontradas e possibilidades para seu desenvolvimento.
As incertezas e questionamentos são ainda maiores quando nos referimos à
geografia nos anos iniciais de escolarização.
Diante de tantos questionamentos recorrentes e na busca por uma Geografia
mais próxima do cotidiano e das experiências dos sujeitos, nos parece então
pertinente, iniciarmos as nossas discussões, com base em outras duas indagações:
existe uma diferença entre ensino de Geografia e a Educação Geográfica? O que
seria a Educação Geográfica? Assim, a diferenciação entre Ensino de Geografia e
Educação Geográfica, perpassa pela superação da construção de um conhecimento
geográfico, baseado no ensino e na transmissão massiva de conteúdos e na
concepção de que a construção de um olhar geográfico se constitui por processos
formativos que transcendem os muros da escola.
Tal perspectiva nos leva a considerar que pensar a Educação Geográfica,
subtende-se partir de um entendimento de educação, como um processo constante,
onde,
Os homens educam-se em comunhão, ajudados pelo mundo. Quanto
mais se questiona o educando como ser do mundo e com o mundo,
mais se sentirá desafiado. É na ação refletida do seu relacionamento
com o mundo e nos novos desafios que o educando vai sendo,
suscitado por essa dinâmica, crescendo no espírito crítico, em toda
dimensão humana [...] Educação é, pois, um processo de uma ação
que não se limita à família, à escola, mas invade a rua, a sociedade e
a vida. (PEREIRA, 2012, p.151)

Assim, praticar a Educação Geográfica implica na valorização dos
conhecimentos, saberes e experiências de vida dos sujeitos. Tais experiências que
são construídas, em diversos espaços, nas ruas, nos lugares, nas relações
estabelecidas com as outras pessoas, sendo estruturantes dentro do processo de
educação que o sujeito cria nas relações com “o mundo”. Desta forma, o próprio ato
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de ensinar, nos espaços escolares, pode ser redimensionado, construindo atitudes,
que valorizem o educando como sujeito repleto de experiências de vida, construídas
nas relações com/no mundo, com curiosidades sobre o mesmo e capacidade criativa
e portador de um olhar inquieto sobre a vida (CASTROGIOVANNI et. al. 2007) .
Nesse sentido, que delineamos inicialmente as diferenciações entre o Ensino
de Geografia e Educação Geográfica. A primeira com dinâmicas em que
predominante os atos de transmitir os conhecimentos de uma ciência, disciplina, e
suas origens essencialmente modernas, na tentativa de explicação do mundo, nem
sempre articuladas com a realidade desses sujeitos e buscando auxiliá-los em seu
papel dentro dessa realidade social e espacial. E a segunda, partindo de uma
perspectiva geográfica, para entendimento e construção de um olhar espacial,
partindo da perspectiva de uma abordagem contextualizada dos conteúdos, próxima
da realidade do estudante, procurando com que estes “consigam fazer as suas
aprendizagens tornando significativos para as suas vidas estes mesmos conteúdos.”
(CALLAI, 2011a, p.15).
Desta maneira, partimos para uma compreensão de uma Geografia que está
no cotidiano, sendo produzida diariamente, em nossas práticas socioespaciais, no
qual já construímos um “olhar espacial” e geográfico sobre o mundo. Nesta
perspectiva, Souza e Queiroz (2012), contextualiza de forma interessante essa
relação da Geografia e o cotidiano, ao afirmar que,
A geografia está no cotidiano, bem como o cotidiano está inserido na
geografia, pois produzimos geografia diariamente, mesmo que de
forma inconsciente, em cada atividade efetuada no espaço
geográfico: ir ao trabalho ou à escola, mapeando mentalmente o
caminho (mapas mentais/localização/orientação); fazer compras na
feira livre ou supermercado e perguntar/olhar o rótulo sobre a origem
dos produtos (agricultura/indústria/comércio/circulação e transporte);
assistindo a um telejornal e observando os mapas apresentados nas
reportagens ou na previsão do tempo (escala/clima); [...] dentre
outras atividades cotidianas que a geografia se faz presente e
pode/deve nos auxiliar na apreensão da realidade. (SOUZA E
QUEIROZ, 2012, p.114).

Desta maneira, a Educação Geográfica emerge dentro das nossas práticas
socioespaciais, nas ações construídas no dia-a-dia e nas macro e microdinâmicas
em que estamos inseridas. Assim, constituem-se na essência dessa perspectiva de
construção conhecimentos geográficos, os processos e dinâmicas sociais que
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constituem o espaço geográfico, das quais fazemos parte. Destarte, o espaço
geográfico e o seu entendimento esta base da constituição do conhecimento
geográfico, na verdade a constituição de uma forma de olhar para esse espaço,
considerando a tradição deste conhecimento produzido a milhares de anos.
Neste sentido, ao destacarmos o espaço como essência da concepção de
Educação Geográfica, consideramos pertinente continuar nossas discussões a partir
dos pressupostos que compões o nosso entendimento acerca do espaço geográfico.
Assim, antes de qualquer coisa, falar sobre o espaço é falar do ser humano, de sua
capacidade de transformação e sobrevivência em um planeta, transformando-o a fim
de atender suas necessidades. Nesse processo, a sociedade constrói um complexo
de sistemas de objetos que compõem esse espaço e ao mesmo tempo são
construções

humanas,

estão

diretamente

relacionadas

às

nossas

vidas,

influenciando-as, ora condicionando nossas ações, ora sendo produzidas,
modificadas e transformadas por elas.
Tal reflexão nos remete à essência desse processo de ação do ser humano
sobre a sua necessidade de sobrevivência, que o leva a construir e transformar o
mundo que o cerca. Isso que nos remete ao conceito de vita activa, abordado por
Hannah Arendt em sua obra A Condição Humana, na qual designa três atividades
humanas fundamentais (trabalho, obra e ação) correspondentes às condições
básicas da vida do homem e seu estabelecimento na Terra.
O trabalho corresponde à atividade dos processos biológicos do corpo
humano, cujo desenvolvimento do ciclo da vida (nascimento à morte) estão ligados
às necessidades vitais produzidas e fornecidas ao processo vital pelo trabalho, a
condição humana do trabalho, corresponde então à própria vida. A obra é a atividade
correspondente à não naturalidade da existência humana, proporciona um mundo
“artificial” de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural, assim a
condição humana da obra é a mundanidade (conjunto de coisas que compõem esse
mundo material). E a ação é a atividade que ocorre diretamente entre os homens,
sem a mediação das coisas e da matéria, corresponde à capacidade humana de
interferir no mundo por meio dos atos e palavras, a partir do qual se constitui a vida
social e política, das quais a pluralidade11 é sua a condição (ARENDT, 2013).
11

Para Arendt (2013) A pluralidade é a condição da ação humana porque somos todos iguais,
considerando que somos humanos, entretanto ninguém jamais é igual a qualquer outro que viveu,
vive ou viverá.
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Ao desenvolver suas atividades de trabalho, obra e ação o ser humano
constitui o mundo, ao mesmo tempo em que é se constitui ao se inserir nesse
mundo humano. Neste sentido,
A condição humana compreende mais que as condições sob as
quais a vida foi dada ao homem. Os homens são seres
condicionados, por que tudo aquilo com que eles entram em contato,
torna-se imediatamente uma condição de sua existência. O mundo
no qual transcorre a vita activa consiste em coisas produzidas pelas
atividades humana, mas as coisas que devem sua existência
exclusivamente aos homens constantemente condicionam, no
entanto, os seus produtores humano. Além das condições sob as
quais a vida é dada ao homem na Terra e, em parte delas, os
homens constantemente criam suas próprias condições, produzidas
por eles mesmos, que, a despeito de sua origem humana e de sua
variabilidade, possuem o mesmo poder condicionante das coisas
naturais. (ARENDT, 2013, p. 10-11).

Assim, o mundo humano é transformado a todo o momento, à medida que o
ser humano cria e o recria através de suas dinâmicas, de tal forma que sempre
habitaremos um mundo construído em outros períodos, sendo esse mundo artificial
um registro de um contexto histórico. Em um processo no qual cada novo ser
humano será também influenciado e transformador desse mundo, recriando-o ao
mesmo tempo em que é recriado. Tais reflexões nos levam a relacionar diretamente
o principio da via ativa como princípio constitutivo à composição do espaço, uma vez
que na busca por suprir suas necessidades, o ser humano, organizado socialmente,
constrói e transforma o seu espaço.
Essas reflexões nos aproximam da compreensão do espaço geográfico como
um constructo humano, sendo essencialmente social, uma vez que é produzido e
transformado pela ação dos homens sobre o próprio espaço. Assim, através de suas
ações, intermediadas pelas técnicas, o ser humano produz um sistema de objetos
que são criados e transformados a todo o momento. Nesta concepção, o espaço
pode ser compreendido em sua gênese por processos imbricados que envolvem um
sistema de objetos e de ações. Como afirma Santos (2012, p.63),
O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e
também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações,
não considerado isoladamente, mas como o quadro único no qual a
história se dá. [...] interagem, de um lado, os objetos que
condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o
sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre
objetos preexistentes. (SANTOS, 2012, p. 63).
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O sistema de objetos é formado por tudo que existe na superfície terrestre, ou
seja, os elementos naturais e os elementos culturais (resultantes da ação humana),
além das forças produtivas. Enquanto o sistema de ações é o resultado da
necessidade do ser humano de construir e agir sobre os objetos, consiste nas
relações humanas, responsáveis por atribuir funcionalidade e significado aos
objetos, fazendo com que estes se tornem instrumentos inseridos na vida humana.
Deste modo, o espaço traz consigo as diversas dimensões das sociedades
(aspectos políticas, sociais, culturais, econômicas) que uma vez estudadas refletem
as peculiaridades dos homens e suas técnicas em diferentes contextos,
concretizadas nos objetos e nas formas deste espaço.
Assim, caberia a Geografia, para o referido autor, “estudar o conjunto
indissociável dos sistemas de objetos e de ações que constituem esse espaço”
(SANTOS, 2012, p. 63), numa relação imbricada, em que as relações sociais
engendram dinâmicas através de suas técnicas, constituindo novos sistemas de
objetos, em diferentes contextos geo-históricos.

Deste modo, considerando as

especificidades da conceituação de espaço geográfico, apresentada por Santos
(2012) e de Mundo Humano (via ativa) construído por Arendt, queremos destacar
que nós seres humanos nos constituímos a partir da vivência e experiência, seja
com a mundanidade ou através das dinâmicas do espaço. É no meio social que
estruturamos nossas teias de relações sociais, nos constituímos como seres
humanos, criando condições para a transformação do mundo ou do espaço.
Com base nessas afirmações, considerando o espaço geográfico e as
dinâmicas socioespaciais, como essências dos estudos geográficos, gostaríamos de
continuar a delinear nossas perspectivas acerca da Educação Geográfica. É mister
ressaltar, inicialmente, que a função da escola como “instrumento” de humanização
e socialização do sujeito, possui um papel fundamental na construção de uma visão
crítica para compreensão da complexidade das relações sociais. Neste ínterim, cabe
destacar que a geografia escolar possui um papel fundamental para a compreensão
do espaço e, consequentemente, para a sociedade. Nos Anos Iniciais, entretanto,
sabemos que a atenção aos conhecimentos geográficos é muitas vezes
negligenciada ou mesmo esbarram em dificuldades que perpassam desde a
formação do professor (geralmente pedagogos devido sua formação generalista,
apresentam grandes dificuldades para trabalhar com os conteúdos), bem como a
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estrutura curricular da escola, com carga horária que privilegia os estudos de língua
portuguesa e matemática.
A partir dessa constatação, nos questionamos qual o espaço da geografia nos
Anos Iniciais? Qual a sua importância para contribuir na compreensão da leitura e
entendimento de mundo? Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN
ressaltam a importância da Geografia no Ensino Fundamental à formação da
cidadania e compreensão da sociedade, ao afirmar que:
O estudo de Geografia possibilita, aos alunos, a compreensão de sua
posição no conjunto das relações da sociedade com a natureza;
como e porque suas ações, individuais ou coletivas, em relação aos
valores humanos ou à natureza, têm consequências — tanto para si
como para a sociedade. Permite também que adquiram
conhecimentos para compreender as diferentes relações que são
estabelecidas na construção do espaço geográfico, no qual se
encontram inseridos, tanto em nível local como mundial, e perceber a
importância de uma atitude de solidariedade e de comprometimento
com o destino das futuras gerações. (BRASIL, 2001, p. 113).

Destarte, o estudo da geografia nos Anos Iniciais constitui-se como essencial
à compreensão dessa dinâmica do espaço que estamos inseridos, considerando
suas especificidades nos diferentes níveis e escalas, globais ou locais. Ademais, é
preciso destacar a relevância de construir esse conhecimento e potencializar uma
noção espacial que já é constitutiva do sujeito, construída na sua interação com o
mundo, pois sabemos que nossa espacialidade é desenvolvida desde o momento do
nascimento, no qual iniciamos uma construção simbólica do espaço em que
vivemos, a partir da interação e da percepção.
Neste sentido, podemos dizer que a construção da nossa experiência
com o espaço em que vivemos, se dá desde os primeiros anos de
vida e que na infância vivenciamos a base da construção simbólica
que levaremos por toda a vida, a ser lembrada de forma
nostalgicamente, constituindo assim a nossa essência. Partindo
deste princípio, podemos pensar o espaço a partir do sujeito, das
interações que estabelecemos e das transformações que
provocamos nessa relação recíproca entre o homem e meio em que
habita. (GARRIDO et al, 2014, p. 14).

É na infância, portanto, que as relações no/com espaço se tornam,
gradativamente, mais complexas, ao mesmo tempo em que constitui o momento no
qual começamos com o processo de alfabetização, sendo assim relevante fazê-lo a
partir da leitura do mundo, ou melhor, “ler” o espaço para compreender o mundo.
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Desenvolvemos assim uma noção espacial, uma noção social, cultural e icônica,
constituídas a partir do contexto que os sujeitos estão inseridos, em um processo
constante de aprendizagem, onde são/estão no espaço. Como afirma Lopes (2011,
p.102) “as crianças não estão simplesmente passando pelo espaço, elas são/estão
no próprio espaço.[...] o experienciam não como superfície, mas como interação,
aprendendo e refazendo suas histórias e geografias pessoais e coletivas”.
Com isso, pode-se tomar como fundamental potencializar esse pensar o
espaço, tornando-o possibilidades de ler o mundo,
Uma forma de fazer a leitura do mundo é por meio da leitura do
espaço, o qual traz em si todas as marcas da vida dos homens.
Desse modo, ler o mundo vai muito além da leitura cartográfica,
cujas representações refletem as realidades territoriais, por vezes
distorcidas por conta das projeções cartográficas adotadas. Fazer a
leitura do mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa, ou pelo
mapa, embora ele seja muito importante. É fazer a leitura do mundo
da vida, construído cotidianamente e que expressa tanto as nossas
utopias, como os limites que nos são postos, sejam eles do âmbito
da natureza, sejam do âmbito da sociedade (culturais, políticos,
econômicos). (CALLAI, 2005, p. 228).

As possibilidades de ler esse espaço, e com isso compreender o mundo,
extrapolam os limites que geralmente atribuímos aos pressupostos geográficos. Os
mapas, a cartografia e os percursos estão inseridos na nossa compreensão de
espaço constituída cotidianamente nas dinâmicas das cidades, subvertendo ordens
na desordem citadina, nas estratégias de sobrevivência construídas pelos sujeitos
em seus lugares e nas dinâmicas com os espaços em que vivem. Assim, ao lermos
o espaço, carregados e marcados pelas ações das sociedades, constituídas ao
longo do tempo, interpretamos também o mundo, suas nuances e transformações.
Ao

considerar

que

nosso

conhecimento

geográfico

é

constituído,

cotidianamente, em sociedade e nas relações com/no espaço, pode-se traçar
caminhos à superação do ensino pautado somente na transposição dos conteúdos,
procurando torná-los significativos à vida do aluno. Nesta perspectiva, Cavalcanti
(2008) ressalta o desenvolvimento dos modos de pensamento geográfico nas
práticas sociais cotidianas, e a importância dos métodos e procedimentos da
Educação Geográfica que contribuem para os sujeitos captar a sua realidade,
criando consciência da sua espacialidade. Assim,
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Esse modo de pensar geográfico é importante para a realização de
práticas sociais variadas, já que essas práticas são sempre práticas
socioespaciais. A materialização dessas práticas que se realizam
num movimento entre pessoas e os espaços vão se tornando cada
vez mais complexa, e sua compreensão cada vez mais difícil, o que
requer referências conceituais sistematizadas, para além de suas
referências espaciais cotidianas, carregadas de sentidos, de
histórias, de imagens, de representações. (CAVALVANTI, 2008, p.
35-36).

Neste sentido, ressaltamos que o entendimento da Educação Geográfica não
se restringe, às práticas e metodologias de ensino da Geografia, mas engloba
estratégias elaboradas pelos sujeitos, resultando na construção da noção espacial e
constitui o seu conhecimento geográfico, elaborações essas advindas de suas
experiências com/no espaço. A constituição da Educação Geográfica pode ser
entendida pela existência de uma dimensão relacionada às práticas socioespaciais
dos sujeitos e, por outra dimensão que envolve as referências conceituais,
metodológicas

concernentes

aos

movimentos

de

ensino

e

aprendizagem,

construídos no contexto da geografia escolar, imbricando ambas as perspectivas, à
transgressão de uma concepção reduzida à transmissão de conteúdos.
Dentro destas dimensões, quais categorias, conceitos, são essenciais para a
Educação Geográfica nos Anos Iniciais? Qual dimensão se torna mais pertinente
para a compreensão do espaço geográfico no Ensino Fundamental? Essas
indagações são recorrentes ao nos depararmos com o desafio de construir a
Geografia com as crianças. Um ponto de partida é considerar que a construção da
Educação Geográfica, perpassa pelo conhecimento e entendimento das dinâmicas
socioespaciais, fundamentadas em suas principais categoriais: espaço, paisagem,
lugar, território e região. Categorias estas que, como toda constelação, sistema e
família de conceitos, se cruzam, se interpenetram e se sobrepõem, compondo
ambivalências necessárias à medida que estas são encontradas nas relações
sociais e com a natureza. (HASBAERT, 2011).
Diante desta constelação de categorias e conceitos que compõem os
conhecimentos geográficos, considerando suas sobreposições e ambivalências,
destacamos o lugar como categoria basilar para a compreensão das dinâmicas
socioespaciais nos Anos Iniciais. Ao enfatizar a importância do lugar, não queremos
diminuir a relevância das outras categorias (paisagem, território, região e o próprio
espaço), mas ressaltar esta dimensão como propulsora para compreender o Espaço
Geográfico, considerando seu potencial no desenvolvimento do olhar a partir do
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vivido e das experiências dos sujeitos, por meio das diferentes “lentes”, permitidas
pelo “caleidoscópio” conceitual do pensamento geográfico.

2.2. O LUGAR COMO CATEGORIA ELEMENTAR PARA A EDUCAÇÃO
GEOGRÁFICA: o estudo das dinâmicas socioespaciais a partir das vivências e
experiências

O homem é um ser histórico. Está no espaço, no
tempo vital, vivendo o drama do dia a dia. Somos
gente que enfrenta o cotidiano da vida.
Transformamo-nos a cada dia. Progredimos,
somos força criadora que transforma o mundo e
somos ao mesmo tempo marcados pelo mundo.
O homem é um ser de diálogo, um ser capaz de se
comunicar e de se relacionar com outros homens e
com Deus. (PEREIRA, 2012, p. 192 - 193).

Somos força criadora, marcamos, construímos nossos espaços e neles
somos constituídos. Nos espaços vividos, enfrentamos o drama do dia-a-dia,
experienciado as tramas e conflitos do cotidiano, sobrevivendo e vivendo, criando
estratégias e subvertendo ordens, ora causando desordem, ora sendo mais um a
compor a própria ordem. Sujeitos em permanente conflito, nas relações com o outro,
e com o outro no “mundo”, compondo processos que constituem seus espaços
vividos, permeados por todos os processos de uma dinâmica social externa e
contundente, que deixa de ser externa ao ser internalizada e reproduzida em nossas
práticas socioespaciais, cotidianas ou não.
O Lugar se traduz assim, num espaço, organizado, estruturado pelo ser
humano e para onde convergem as dinâmicas de uma sociedade, aonde vamos nos
constituir como pessoas ou seres humanos, criadores da mundanidade e por ela
também transformada. O lugar é assim, a confluência entre os desejos humanos,
suas astúcias, estratégias, sentimentos, projeções, imaginações e suas ações
relacionadas às necessidades intimas, mas também ao contato desses elementos
com as “coisas do mundo”, expressadas no seu espaço vivido, compondo o típico
hibridismo composto pelo contato do “eu” no/com o mundo.
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Desta maneira, iniciamos essa seção, ressaltando a importância do lugar
como a dimensão rica e viva, na qual constituímos grande parte das referências
como “seres humanos” e das dinâmicas no mundo, sendo assim a referência basilar
na construção dos conhecimentos geográficos.

2.2.1 O Hibridismo do Lugar: considerações sobre o espaço vivido e das
experiências

O primeiro excedente agrícola mudou tudo isso de uma tacada. A
natureza era agora reprodutível, podia ser cortada e controlada à
vontade [...] Pela primeira vez, graças aos “fazedores de machados”,
estávamos a ponto de viver em “lugares” dos quais alguns de nós
nunca sairia. Iríamos pensar em nós mesmos como sendo “de tais”
lugares. Na forma de grandes povoações, esses lugares se tornariam
nosso “lar”. De agora em diante, iríamos nos identificar com um lugar
e com as pessoas com quem compartilhávamos. Juntos,
passaríamos a ser “deste ou daquele” lugar, e os outros, por sua vez
seriam de “seus lugares”. Os muros de nossas cidades iriam
demarcar o espaço dentro do qual éramos o que éramos fazendo as
coisas de maneira diferente dos indivíduos que viviam dentro de
outros muros. (BURKE E ORNSTEIN, 1998, p.59).

O trecho da obra O Presente do Fazedor de Machados: os dois gumes da
história da cultura humana, dos escritores James Burke e Robert Ornstein, remonta
à essência para compreensão do conceito de Lugar. Ao utilizar da metáfora dos
“fazedores de machados”, em alusão aos seres humanos que por meio de suas
técnicas foram capazes de transformar o mundo e a condição cognitiva dos sujeitos.
Os autores nos remetem ao período pré-histórico, quando em um processo de
milhares de anos, a vida nômade era abandonada e os homens passaram a se fixar
em um lugar, constituir comunidades e cidades, devido, principalmente, ao
desenvolvimento e domínio da agricultura, uma das técnicas que constituiu um
grande “presente machado” que interferiu no curso da história humana. Foi a partir
deste processo que passamos a ser sujeitos de um lugar, de diferentes lugares, com
culturas, hábitos, peculiaridades construídas nas diferentes relações sociais
estabelecidas no/com os diferentes espaços, escolhidos como moradas e que
diferenciaram as civilizações, compondo a diversidade de povos no mundo.
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Somos, hoje, povos de diferentes lugares, carregamos os vínculos, laços de
amizade, vida em comunidade, lar, casa, pertencimentos, sentidos, ser ou não ser
de algum lugar. Levamos as peculiaridades que carregamos em nossa identidade,
construídas

nas

relações

em

comunidade,

na

experienciados por meio das práticas socioespaciais.

família,

ou

nos

espaços

Nesse movimento, vamos

compondo nossos espaços, construindo nossa percepção e noção espacial e,
principalmente, tecendo a rede de relações que nos remetem a estes lugares por
toda vida.
Assim, gostaríamos de iniciar nossa conversa sobre essa dimensão do
espaço, fundamental para nossas vidas e no âmbito deste trabalho, uma categoria
basilar na construção de um entendimento a respeito da Educação Geográfica.
Primeiramente, ao abordarmos o Lugar devemos considerar a existência de uma
diversidade de conceitos e acepções a respeito dessa palavra, relacionada
intimamente às nossas práticas cotidianas e muitas vezes confundida com a própria
categoria de espaço. Na Geografia, diversas são as compreensões e entendimentos
a respeito da categoria lugar, do qual podemos destacar duas importantes correntes:
à Geografia Humanista e a Geografia Radical ou Marxista.
A construção do conceito de lugar dentro da Geografia Humanista foi
constituída a partir dos estudos fenomenológicos, abordagem que possui como
ponto basilar as experiências subjetivas dos sujeitos com o espaço. Dentre os
diversos autores que permeiam essa abordagem, podemos destacar Edward
Relph,Yi Fu Tuan e Anna Buttimer, os quais possuem em comum nas suas
construções teóricas, a associação do lugar à concepção de lar, numa relação direta
do sujeito com o meio em que vive. Nesta perspectiva, na interação dos sujeitos
com o “lar” que é constituída a identidade, ou uma identidade do lugar. Essa
abordagem aparece bem consolidada nos primeiros estudos de Relph, nas décadas
de 70 e 80 a respeito do conceito de lugar, em um momento em que tais discussões
ainda não ocupavam uma posição central dentro da Geografia. Ao se referir a estes
trabalhos, Ferreira (2000) afirma que,
O processo de desenvolvimento de identidade de um lugar seria,
para Relph, uma combinação de observação, de contato direto com o
lugar e de expectativas estabelecidas antes deste contato. A
identidade de um lugar seria deste modo, a expressão da adaptação,
da assimilação, da acomodação e da socialização do conhecimento.
O lugar seria um centro de significações insubstituível para a
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fundação de nossa identidade como indivíduos e como membros de
uma comunidade, associando-se dessa forma a um conceito de lar.
(p.68).

O conceito de lugar, então, estaria vinculado diretamente às experiências
subjetivas do sujeito com esses espaços e a ideia de um recôndito, no qual
estabeleceríamos nossos vínculos e identidades. Nesta perspectiva, eram comuns
às concepções humanistas deste período, delimitações teóricas de uma diminuição
da importância do lugar, frente aos processos de homogeneização e padronização,
decorrentes da globalização, que provocariam uma dissolução dos símbolos e
sentidos abarcados pelo lugar. Em contraponto a referida perspectiva há geógrafos
de base marxista, tais como David Harvey e Doren Massey (com estudos findados
na perspectiva do materialismo histórico e dialético), que defendem a importância do
lugar diante aos processos de globalização, como integrante dos processos globais.
Nesta perspectiva, congregando nas concepções de considerar o lugar e suas
articulações com os processos globais, a perspectiva miltoniana estabelece uma
contribuição valiosa, ao considera que os lugares, mesmo na dinâmica da
globalização, mantém suas peculiaridades, “Cada lugar é, a sua maneira o, mundo
[...] Mas, também, cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão com o
mundo, torna-se exponencialmente diferente dos demais”. (SANTOS, 2012, p. 314).
Sendo assim, o lugar no processo de globalização assume um papel de
extrema importância, pois ao mesmo tempo em que nestes espaços constituímos
nossas práticas socioespaciais, na dinâmica do cotidiano, também estamos em
constante contato com as dinâmicas de ordem global.

Ao analisar o lugar,

considerando os processos de mundialização, Santos, contribui para esse
entendimento do lugar ao afirmar que,
No lugar - um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas,
firmas e instituições -cooperação e conflito são a base da vida em
comum. Porque cada qual exerce uma ação própria, a vida social se
individualiza; e porque a contiguidade é criadora de comunhão, a
política se territorializa, com o confronto entre organização e
espontaneidade. O lugar é o quadro de uma referência pragmática
ao mundo do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações
condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões
humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais
diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade.
(SANTOS, 2012, p. 322).
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Desta forma, seria difícil compreendermos o lugar, como espaços marcados
apenas por processos identitários, construídos por uma população ao longo da
história. Essa afirmação não seria condizente com a dinamicidade contemporânea.
O lugar representa, também, um espaço de resistência na globalização, no qual se
constroem

estratégias

para

subverter

as

tentativas

de

padronização

e

homogeneização, onde se estabelece o confronto imposto pela racionalidade
advinda das verticalidades12, típicas do processo de globalização atual.
Deste modo, é evidente a complexidade de nuances que permeiam o conceito
de Lugar em meio ao processo de mundialização, acelerado pela dinamicidade das
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), que apresentam desafios no
delineamento e redesenho das compreensões a respeito desta categoria. Nesta
perspectiva, Massey (2000) contribui para um entendimento desta dinâmica ao
abordar uma concepção de lugar extrovertido, um sentido global de lugar, que
integra o global e o local e que inclui, ao considerar a dinâmica das relações
constituídas “em rede”, uma consciência de suas ligações com o mundo mais amplo,
integrando de forma positiva o global e o local, em que os lugares assemelham-se a
pontos de encontros das redes de relações sociais, dos movimentos de
comunicações que são constituídas em um sistema mais amplo.
Ao evidenciarmos essas afirmações sobre o lugar, temos a intenção de
demonstrar parte das dinâmicas e confluências conceituais que envolvem a referida
categoria. As diversas acepções a respeito do lugar nos fazem refletir sobre o que
devemos considerar para sua compreensão: Partirmos para uma ideia de lugar
pautado na experiência, proveniente de uma perspectiva fenomenológica? Ou
consideramos o lugar na sua dimensão da relação global-local e as macrodinâmicas
que ao mesmo convergem? Relph (2012, p. 31), ao tecer considerações sobre os
aspectos e essência do lugar, expõe uma discussão, a nosso ver, pertinentes ao seu
12

Ao analisar o processo de globalização, Milton Santos afirma que as verticalidades podem ser
entendidas como um conjunto de pontos formando um espaço de fluxos num território. Assim, são
portadoras de uma ordem e lógica própria, que correspondem aos interesses das grandes empresas,
estando em contraposição à lógica dos lugares. Enquanto que as horizontalidades, [...] pois, além
das racionalidades típicas das verticalidades que atravessam, admitem a presença de outras
racionalidades (chamadas de irracionalidades pelos que desejariam ver como única a racionalidade
hegemônica). Na verdade, são contrarracionalidades, isto é, formas de convivências e de regulação
criadas a partir do próprio território e que se mantêm nesse território a despeito da vontade de
unificação e homogeneização, características da racionalidade hegemônica típica das verticalidades.
(SANTOS, 2000, p. 110).
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entendimento:
Lugar não é meramente aquilo que possui raízes, conhecer e ser
conhecido no bairro; não é apenas a distinção e apreciação de
fragmentos da geografia. O núcleo do significado de lugar se
estende, penso eu, em suas ligações inextricáveis com o ser, com a
nossa própria existência. Lugar é um microcosmos. É onde cada um
de nós se relaciona com o mundo e onde o mundo se relaciona
conosco. O que acontece aqui, neste lugar, é parte de um processo
em que o mundo inteiro está de alguma forma implicado. Isso é muito
existencial e ontológico. Mas é também econômico e social, pois em
toda parte estamos presos em maior ou menor grau presos as forças
neoliberais e da globalização. (RELPH, 2012, p. 31).

Sendo assim, continuamos compondo nossos links e conexões, vias ao
entendimento do lugar como o espaço repleto de hibridismo. E ao considerarmos
esse caráter híbrido, reconhecemos essa dimensão do lugar como “microcosmos”,
na qual estão presentes os conflitos, as contradições típicas das sociedades
capitalistas, expressadas nas forças neoliberais da globalização, longe de ser
apenas o casulo ou abrigo das nossas relações mais íntimas, mas como dimensão
das relações dos sujeitos com o mundo.

Nessa relação com o mundo, ora

conflituosa, ora parcimoniosa, que construímos nossas experiências, vínculos,
sentimentos de pertença, relações de vizinhança, laços de solidariedade, potencias
para traçar estratégias de sobrevivência, compondo nossos desejos e imaginações,
permeados pelos conflitos próprios de uma sociedade onde vivemos.
O “microcosmo” do qual se refere Relph (2012), pode ser observado na
dimensão da cidade, espaços no qual construímos nosso sentido de lugar, estamos
a todo o momento submetido às lógicas que compõe o urbano, que em suas
macrodinâmicas expressam as “forças” do capitalismo. É nessa dimensão, na qual
compomos estratégias e subvertemos as ordens impostas pelo capitalismo,
expressadas nas astúcias do sujeito, que em busca da sobrevivência se reinventa
no lugar, neste caso nos referimos à cidade.
É preciso considerar que os sujeitos, em seus “microcosmos” estão
interligados a outros “microcosmos”, e nesta perspectiva corroboramos com a
concepção de Massey (2000) ao inferir que, não é somente as forças econômicas do
capital que perpassam e consolidam as dinâmicas do lugar, supera o sentido de um
lugar enraizado, composto somente por uma identidade produzida historicamente,
pois é preciso considerar que as compressões de espaço-tempo do “mundo
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globalizado”, permite a articulação entre os lugares, sem anular as singularidades
dos mesmos.
Há a especificidade do lugar que deriva do fato de cada lugar é o
centro de uma mistura distinta das relações mais amplas com as
mais locais. Há o fato de que essa mistura em um lugar pode
produzir efeitos que não poderiam ocorrer de outra maneira.
Finalmente, todas essas relações interagem com a história
acumulada de um lugar e ganham um elemento a mais na
especificidade de sua história, além de interagir com essa própria
história imaginada como o produto de camadas superpostas de
diferentes conjuntos de ligações tanto locais como com o mundo
mais amplo. (MASSEY, 2000, p. 185).

As considerações da autora, ao expressar em suas reflexões um sentido
global do lugar, acentuam ainda mais o caráter híbrido do lugar que estamos
destacando nesse trabalho. Um elemento, entretanto, importante para nosso
entendimento de lugar e, principalmente, para as relações que nela são compostas
nessa dimensão espacial, é a experiência. A experiência que concebe sentido ao
lugar, construída na relação do eu com o outro, e de ambos com o mundo,
dinâmicas na qual os lugares passam adquirir significado através da intenção
humana, das relações existentes entre aquelas intenções e os atributos objetivos do
lugar, ou seja, o cenário físico e as atividades ali desenvolvidas. Sobre essa relação
da experiência, Relph (1979) afirma que o lugar significa muito mais que o sentido
geográfico de localização, não se refere a objetos e atributos das localizações, mas
sim à tipos de experiência e envolvimento com o mundo.
Assim, os tipos de experiência que se constituem no Lugar, dotado de seu
hibridismo, são fundantes ao pensarmos que nessa dimensão interagimos com o
mundo e nos constituímos como sujeitos. Processo em que as experiências vividas
e construídas nos transformam ao mesmo tempo em que constroem significados.
Desta maneira, a experiência passa ser um dos elementos principais na
compreensão deste espaço vivido, estando assim na base da Educação Geográfica,
na qual partimos do princípio de valorização das experiências de vida dos sujeitos.
Neste ínterim, surge uma indagação: Qual o potencial do lugar à constituição
de uma concepção de Educação Geográfica? Certamente não delinearemos
respostas ou críticas estanques à essa indagação, mas objetivamos contribuir para a
discussão de uma Educação Geográfica, baseada na valorização das experiências
da dimensão do vivido e das práticas dos sujeitos, imersos no cotidiano. Um
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entendimento do Lugar como base para propulsão de mudanças e busca por uma
pertinência da Geografia na escola e nos currículos vividos pelos sujeitos.

2.2.2 A Educação Geográfica e o Lugar: latências ao entendimento do “mundo”

Que espaço é esse que possibilita ao sujeito sentir-se
pertencente e integrante de uma dinâmica intrínseca a
ele? Eis que surge o lugar, um espaço suscetível de
ser significado, onde se dá a própria existência, onde
se constrói aquela já dita relação de pertença e
integração, é um sentir-se parte de um espaço que faz
parte de si. (HETKOWSKI et. al, 2012, p.249).

A dimensão do Lugar emerge cada vez mais como uma categoria de análise
do espaço, fundamental a ser trabalhada no contexto da Educação Geográfica,
principalmente quando se traça uma busca por uma geografia escolar próxima às
“realidades” dos seus estudantes. Compreender o Lugar é trabalhar com a relação
de pertença e de integração, lançar olhares sobre os espaços que estão no nosso
cotidiano, é reconhecer que o espaço onde vivemos e que incorporamos nas nossas
vidas, envolve sentimento de pertença. Na criança, a construção de uma noção
espacial está atrelada aos espaços de sua vivência e experiência, pois o lugar pode
ser a escola, bairro, casa, rua, espaços com os quais mantêm contato e vive suas
práticas socioespaciais.
Ao referir-se ao lugar como uma categoria importante, pela qual se pode
compreender o mundo, Callai (2011a) destaca a relevância de refletir sobre o lugar e
sua importância para a vida das pessoas e das sociedades, aceitando como
princípio que o espaço é o resultado de toda vida que existe, seja vida decorrente
apenas da natureza ou das formas de organização dos homens e das relações
destes com a natureza. E qual a importância do lugar em nossas vidas? Ao longo
deste trabalho, discutimos aspectos que destacam a relevância deste espaço, base
de reprodução da vida. Na dimensão do lugar que construímos nossa compreensão
do mundo, entramos em contato e compreendermos a tal mundanidade, ou melhor,
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o Mundo Humano (ARENDT, 2013) e passamos fazer parte de uma dinâmica já
construída antes mesmo de nascermos. Ao analisar este Mundo Humano, Faria
(2012) afirma que,
Esse mundo humano é sempre mais antigo que qualquer um de nós,
que nele habitamos e produzimos nossas vidas. Cada um de nós, ao
nascer, representa um fato novo no mundo, mas nossa presença, por
si só, não muda diretamente a ordem do mundo. É através da teia
de relações que tecemos no mundo, e com o mundo, que vamos,
aos poucos, dele nos apropriando, interferindo nele, e participando
de seu destino (p.153).

É no Lugar que iniciamos o ato de tecer teias de relações que nos ligam ao
mundo e aos poucos nos apropriamos e transformamos este, e consequentemente,
compomos nossos espaços. Assim, a construção de um olhar espacial, tomando
como ponto de partida o lugar, permite identificar elementos que estão intimamente
ligados à identidade e à vivência do sujeito-aluno, possibilitando redimensionar a
valoração e a relação dos conceitos e conteúdos explorados em sala de aula com a
vida cotidiana. Tais referências são mais pertinentes, quando nos referimos aos
Anos Iniciais de escolarização, momento em que as “referências do mundo” estão
sendo construídas e a dinâmica nos espaços vividos pode possuir uma dimensão
mais contundente e significativa no “tear do mundo”.
O Lugar pode ser utilizado como uma categoria basilar para a construção de
estratégias à compreensão das dinâmicas socioespaciais, dentro das práticas da
geografia escolar. Por considerar os conhecimentos geográficos construídos pelos
alunos em sua vivencia no/com o espaço e explorar o hibridismo inerente ao lugar,
possibilitando mesclar os significados e sentimentos de pertença construídos pelos
sujeitos (potenciais a construção de uma pertinência aos estudos geográficos
escolares) e as dinâmicas que se concretizam nos lugares, articulados pelos sujeitos
e dinamizado neste período marcado pela mundialização, de ordens globais. Além
disso, é preciso considerar a possibilidade de, a partir do lugar, redimensionarmos a
compreensão da constelação de categorias (HASBAERT, 2011) que envolvem o
entendimento das dinâmicas socioespaciais, explorando potencialidades na
construção de abordagens diferenciadas a partir de outras categorias de análise do
espaço.
O estudo das paisagens, por exemplo, pode ser redimensionado a partir da
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valorização de suas experiências, construídas no/com o lugar, atribuindo significado
e sentido ao seu aprofundamento até chegar à compreensão das paisagens em
outros recortes espaciais, permitindo que o aluno estabeleça relações cada vez mais
elaboradas entre o seu cotidiano, sua vivência e outras realidades mais amplas
(BOFETE e FACHINI, 2012).
Deste modo, o lugar adquire relevância no estudo do espaço, pois é nesta
dimensão que podemos identificar a espontaneidade e a criatividade, inerentes ao
ser humano. Cabe ressaltar, entretanto, que a atenção à utilização do conceito de
Lugar, como base para estudos geográficos nos Anos Iniciais, encontra-se muito
presente como uma das principais proposições para encaminhar o desenvolvimento
de habilidades no Ensino Fundamental, estando presente nas orientações
apresentadas pelos PCN, bem como trabalhadas em livros didáticos. Diante disto,
os questionamentos recorrentes são: Como o Lugar está presente nos Anos Iniciais
de escolarização? De que forma acontece esta abordagem nos livros didáticos? O
professor tem o domínio conceitual da referida categoria e das dinâmicas que
perpassam esses “microcosmos”?
Ao analisar e comentar a abordagem do Lugar, com base na análise, breve,
dos livros didáticos do Ensino Fundamental I, Callai (2011b) ressalta a associações
de práticas centradas no “Eu”, tipicamente utilizadas nos processo de alfabetização.
Salienta ainda que as orientações dos livros didáticos, em grande parte, trabalham
com noções de identidade, localização, lateralidade, direção, cultura, tempo,
organização espacial, habilidades de comparação, paisagem, aspectos que dizem
respeito à vida do aluno e a história da comunidade, dentre outras. Muitas
orientações estão postas “burocraticamente” e fragmentadas com o aporte teórico
da disciplina, mas se esbarram, muitas vezes, nas dificuldades, dos professores, em
trabalhar tais questões.
Por vezes, é usado como um recorte espacial de onde devem ter
início as aprendizagens, sempre partindo do lugar e avançando nas
demais dimensões espaciais e recortes espaciais possíveis. Essa
proposição demonstra uma forma de interpretação em que o perto
deve ser o que direciona o desencadear do estudo. Corre-se o risco
de supor, assim, que os espaços são sequenciais e lineares, o que
impede a compreensão da complexidade da espacialidade dos
fenômenos e da construção do espaço; inclusive, reafirma-se a
noção de espaço absoluto, como o lugar em si e por si só. (CALLAI,
2011b, p.33).
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As considerações da autora suscitam uma reflexão sobre as possibilidades de
explorar o conceito do Lugar, com estratégias que consolidem a constituição de um
“olhar" espacial. Entendemos que o lugar, possui um potencial para compreender as
dinâmicas socioespaciais, servindo de base para construção de estratégias do
Ensino Fundamental, bem como não podemos negar que se constitui, ainda, como
um grande desafio. Neste trabalho, temos a intenção de discutir possibilidades
existentes e tentativas à constituição de estratégias que visem uma Educação
Geográfica, pautada na dimensão do lugar, explorando as potencialidades das TIC e
das Geotecnologias na construção de processos formativos no “espaço escolar”.
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3.

AS

POTENCIALIDADES

DAS

GEOTECNOLOGIAS

PARA

COMPREENSÃO DO ESPAÇO: tecendo caminhos em busca de uma
abordagem antropológica

Você está louca, dizem-me, um mapa é 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.
(PRADO, 1991).

A frase “O mapa é a certeza de que existe lugar” do poema de Adélia Prado
nos faz refletir sobre as possibilidades do mapa, e sobre a relação deles com o
lugar. Será que os lugares precisam dos mapas para termos certeza de que eles
existem? Ou o mapa existe, somente por que o lugar existe? As pessoas que
dinamizam e compõem o lugar, sempre procuraram formas de construir seus
“mapas”?

Certamente, os mapas existem, devido ao ser humano, por sua

necessidade de conhecer, se localizar, compreender os espaços que viviam,
procurou formas de se expressar, constituindo processos criativos de estar no
mundo e tecer sentidos e inferir significados a estes espaços.
Quantos mapas compomos em nossas mentes, durante as diversas
experiências, percursos e itinerários por nós percorridos na dinâmica do cotidiano?
Diversos! Principalmente, se analisarmos quantos percursos construímos, traçamos
e desenhamos sem precisarmos de um simples rabisco no papel.

Ao falar sobre a

relação dos “percursos” e dos “mapas”, inseridos no movimento cotidiano, Certeau
(2008) ressalta a íntima ligação entre estes e os itinerários dos sujeitos. Ao referir-se
à composição dos antigos mapas (mapas medievais, astecas), os quais
expressavam as referências do caminho a se fazer, com demarcações que remetiam
aos “tempos de marcha”. Além disto,
Pode-se comparar a combinação dos “percursos” e dos “mapas” nos
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relatos cotidianos com a maneira como são, há quinhentos anos,
imbricados, e depois lentamente dissociados nas representações
literárias e científicas do espaço. Em particular, tomando-se o “mapa”
sob sua forma geográfica atual, parece que no decurso do período
marcado pelo nascimento do discurso cientifico moderno (séculos
XV-XVII), ele se foi aos poucos separando itinerários que constituíam
a sua condição de possibilidade. (CERTEAU, 2008, p.205).

A fábula do pensamento moderno, que impregnou nos mapas a rigidez e o
pragmatismo, configurando-os como documentos que legitimam o “instrumento de
poder”, não se sustenta como perspectiva única ou principal compreensão. Os
mapas estão impregnados pelos desejos humanos, sendo assim resultados dos
mais intensos processos criativos e tecnológicos, empreendidos ao longo do tempo,
com o intuito de suprir as necessidades dos mesmos. Logo, estão bem próximos em
sua essência às dinâmicas que os sujeitos, em seus lugares, sempre construíram e
de todos os princípios, criados por estes, à compreensão no/do mundo.
Assim, queremos iniciar esse capítulo ressaltando a importância dos mapas,
bem como todos os princípios geotecnológicos, destacando-os como inerentes a
capacidade criativa humana, bem como as suas potencialidades ao entendimento
das dinâmicas socioespaciais a partir do Lugar e, consequentemente, para os
processos que compõem a Educação Geográfica.

3.1 A CADA PRESENTE MACHADO, NOVOS PROCESSOS TECNOLÓGICOS
DESENCADEADOS: a essência das geotecnologias

Pessoas que nos deram o mundo em troca de nossas mente. São os
fazedores de machados, cujas descobertas e inovações vêm, há
milhares de anos, presenteando poder sob inúmeras formas. Eles
deram aos imperadores o poder da morte, aos cirurgiões o poder da
vida. Toda vez que os fazedores de machados ofereciam uma nova
maneira de nos tonar ricos, seguros, inteligentes ou invencíveis, nos
aceitávamos e utilizávamos para mudar o mundo. E ao mudar o
mundo, mudávamos nossas mentes, porque cada presente redefinia
nosso modo de pensar, os valores e as verdades por que vivíamos e
morríamos”. (BURKE e ORNSTEIN,1998, p.15).

Outra vez nos referimos à “fábula” dos “fazedores de machados” para
iniciarmos nossas “viagens” sobre a essência das práticas humanas. Quantas
descobertas e inovações não foram responsáveis por mudar nossas vidas ou
mesmo mudar o rumo da história humana? Quantas técnicas foram criadas para
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que, hoje, pudéssemos viver esse “mundo tecnológico”? Com certeza foram
inúmeras, e a cada nova técnica criada ou processo tecnológico construído, os
“presentes machados” e seu uso pelo ser humano foram modificando o mundo,
criando e recriando o espaço, transformando nossas mentes.
Se fôssemos elencar as inúmeras técnicas, criadas para suprir as
necessidades dos sujeitos, “presentes machados” concedidos à humanidade, desde
os primeiros hominídeos (Homo Habilis e Erectus), os quais desenvolveram técnicas
de construção de instrumentos e de controle do fogo, passando pela constituição da
linguagem e do alfabeto, do domínio da agricultura até os modernos computadores,
construiríamos

certamente

um

conjunto

de

processos

que

contariam,

gradativamente, a história humana. Portanto, a cada “inovação” criada, novos
processos tecnológicos são desencadeados, gerando transformações sociais,
repercutindo também em nossas maneiras de pensar e agir.

Figura 5: Esquema representativo dos processos tecnológicos baseado na obra o “Fazedor
de Machados”.
Fonte: O autor.

Nesta dinâmica, Burke e Ornestein (1998) demonstram a essência do
processo criativo e tecnológico, um processo humano que configura a sua própria
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condição de existência. A composição deste ciclo composto por instrumentos,
organização social e desenvolvimento da linguagem, demonstra a dimensão
ontológica inerente ao processo tecnológico, construído desde os primórdios da sua
existência. Este ciclo se repete em diferentes contextos históricos, onde os seus
componentes podem ser alterados, com “novas técnicas” e outras configurações
sociais, mantendo, entretanto, essa relação de reciprocidade em que o ser humano,
ao transformar o seu espaço através de suas técnicas, desencadeia processos que
alteram sua forma de pensar e agir.
Essa relação se explícita quando os autores, supracitados, destacam a
composição desse ciclo, no momento em que se referem ao período da história
humana no qual a fixação aos lugares (devido a fatores como a agricultura) permitiu
esse processo de transformação, ou seja, a gênese da diversidade cultural e
linguística entre as civilizações. Assim,
À medida que os instrumentos se tornaram mais específicos de cada
meio ambiente, e que os ruídos usados para descrevê-los (e tudo
que ele tornara possível) se tornaram mais ligados à localidade,
perdermos nossa identidade única e original em babel de novos
dialetos que com o tempo se transformaram em línguas diferentes
operando em cérebros diferentemente organizados. Os presentes
dos fazedores de machados nos haviam dado distintas maneiras de
expressar distintas realidades e distintas visões do mundo baseado
em distintos sistemas de valores gerados em conformidade com o
meio ambiente. (BURKE E ORNSTEIN, 1998, p.51).

A constituição desse ciclo nos remete, novamente, ao princípio humano da
via ativa (ARENDT, 2013), por meio do qual o ser humano constitui o mundo, ao
desenvolver o trabalho, obra e a ação, constituindo também a si mesmo. Neste
sentido, para Hetkowski e Lima Jr (2006) compreender a base elementar da técnica
e da tecnologia, é necessário considerar essa relação com a instituição do mundo e
da própria condição humana, no qual o corpo e a linguagem foram “ferramentas”
desencadeadoras do processo de composição do mundo e do modo humano de ser.
Ao partir desse pensamento, caminhamos via a desmistificação de uma concepção
tecnicista e instrumental, na qual se construiu, sob a égide do pensamento moderno,
a compreensão referente à técnica e a tecnologia, para entender que,
A tecnologia tem uma gênese histórica, e como tal, é inerente ao ser
humano que a cria dentro de um complexo humano-coisas-
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instituições-sociedades, de modo que não se restringe aos suportes
materiais nem aos métodos (formas) de consecução de finalidades e
objetivos produtivos, muito menos ainda, não se limita à assimilação
de e à reprodução de modos de fazer (saber fazer) predeterminados,
estanques e definitivos, mas ao contrário, podemos dizer que
consiste em: um processo criativo através do qual o ser humano
utiliza-se de recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que
está disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de
encontrar respostas para os problemas de seu contexto, superandoos [...]. Técnica tem a ver com arte, criação, intervenção humana e
com transformação. Tecnologia, em decorrência refere-se a esse
processo produtivo, criativo e transformativo. (LIMA JR, 2005, p. 15).

Nesta perspectiva, destacamos as tecnologias como esses processos
criativos, que possuem uma dimensão simbólica e cognitiva (os elementos
imateriais) e outra relacionada às técnicas e instrumentos (os elementos materiais),
relacionados à capacidade inventiva inerente à condição humana de existência.
Desta forma, compreender as tecnologias é compreender o ser humano em sua
essência e, ao mesmo tempo, compreender a composição da história humana. Esta
composta por inúmeros processos criativos e transformativos, os quais foram
desencadeados em diferentes contextos históricos e refletem a capacidade humana
em determinada época.
E o que falar dos processos criados pelos sujeitos para compreender os seus
espaços e se localizar? Partindo do princípio da tecnologia como processo humano,
criativo e transformativo, entendemos também à essência das geotecnologias, ao
pensarmos nas inúmeras estratégias criadas pelos sujeitos ao longo da história em
busca de expressar suas percepções do espaço vivido, se orientar e se localizar.
Senso esse de orientação e localização presente nos próprios relatos dos viajantes,
que ao narrarem os seus percursos, demonstravam princípios de orientação,
tomando como referência à própria dinâmica da natureza, a partir de técnicas
cotejadas pelos astros e a descrição dos lugares nos mapas de viagem,
repercutindo nos roteiros dos itinerantes.
Nesta perspectiva, ao referir-se aos antigos mapas medievais e discutir o
imbricamento entre os “percursos” e “mapas”, Certeau (2008) faz uma referência às
suas características e as nossas dinâmicas no cotidiano, ao afirmar que:
Cada mapa desse, é um memorando que prescreve ações. Aí
domina o percurso a fazer. Engloba os elementos do mapa, bem
como a descrição de um caminho a efetuar é acompanhada hoje de
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um desenho apressado que traça já no papel, em citações de
lugares, uma dança de passos através da cidade: “vinte passos bem
em frente, depois dobre a esquerda, e depois ainda quarenta
passos...” O desenho articula práticas espacializantes, como os
planos itinerários urbanos, artes de gestos e relatos de passos, que
servem para os japoneses como “caderninhos de endereços”, ou
como o admirável mapa asteca (século XV) que descreve o êxodo
dos Totomihuacas em um traçado que não segue o relevo de uma
estrada (ainda não havia) mais “um diário de marcha” – traçado
escalonado por marcas de passos com distâncias regulares entre
eles e pelas figuras de acontecimentos sucessivos no decorrer da
viagem. (CERTAU, 2008, p. 206).

As geotecnologias pressupõem assim, uma ligação direta dos sujeitos com
seus lugares, nos percursos traçados e na construção simbólica dos mesmos.
Desde a antiguidade, as vicissitudes de expressão do espaço vivido fizeram dos
mapas, formas de representar os lugares onde criávamos nossas relações de
identidade e pertencimento, a princípio em uma concepção de “representar” o “lar”,
mas depois com a necessidade de conhecer e ocupar territórios e outros lugares.
Pensar nos princípios geotecnológicos é pensar também antropologia histórica do
ser humano, onde a expressão dos espaços sempre esteve presente.
Assim retornamos a nossa questão inicial de que os mapas, bem como os
princípios geotecnológicos, construídos pelos sujeitos, são elaborados no cotidiano
e, principalmente, na sua relação com o lugar. Processo esse presente desde os
períodos que antecedem o próprio desenvolvimento da escrita, momento no qual as
pinturas rupestres representavam práticas socioespaciais dos sujeitos em suas
comunidades primitivas, relacionadas aos seus cotidianos, rituais e informações
importantes sobre orientação e localização dos espaços em que estes viviam. O
Mapa de Ga Sur (figura 2), por exemplo, encontrado na região onde se
desenvolveram as civilizações da Mesopotâmia (local que corresponde ao atual
Iraque), demonstra bem essa relação do mapa como a expressão do lugar por esses
povos.
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Figura 6: Mapa de Ga Sur – Mesopotâmia (3.800 a 2.500 AC) / Interpretação – representação do
Rio Eufrates e seus aspectos geográficos.
Fonte: http://geoguia.blogspot.com.br/2010/02/historia-da-cartografia.html

Nesta

perspectiva,

podemos

considerar

uma

abordagem

outra

das

geotecnologias, a que não esteja vinculada somente a uma abordagem tecnicista13,
mas considerá-las como adventos da capacidade criativa do homem de registrar o
seu percurso e, ao mesmo tempo agir como potencializador de sua criatividade. Os
mapas mentais, desenhos de um lugar, croquis, referências de localização
construídas a partir da experiência no/com espaço, a orientação pelos astros
(utilizadas pelas civilizações antigas, em suas aventuras no inicio das navegações e
ainda constituem técnicas de referências nos dias atuais), como o quadrante, o
astrolábio, octante, balestilha e a bússola, dentre tantas outras técnicas e processos
cognitivos criados pelo ser humano, constituem a perspectiva de uma abordagem
antropológica das geotecnologias. Neste sentido, Hetkowski (2010, p.6) afirma,
[...]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. Assim, potencializar as tecnologias, significa ampliar as
possibilidades criativas do homem, bem como ampliar os “olhares” à
exploração de situações cotidianas relacionadas ao espaço
geográfico, ao lugar da política, a representação de instancias
conhecidas e/ou desconhecidas, a ampliação das experiências e a
condição de identificação com o espaço vivido (rua, bairro, cidade,
estado, país). (p.6).

Com base nessa concepção, compreender as geotecnologias significa
considerá-las

uma

construção

humana,

fruto

transformativos constituídos ao logo da história.

de

processos

criativos

e

As imagens de satélites, os

avançados sistemas de geolocalização e os mapas digitais, entre inúmeras outras
13

De acordo com Brito (2013, p.21) “O termo geotecnologia, na perspectiva tecnicista, denota a área
do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação
geográfica e que vem influenciando, de maneira crescente, as áreas de cartografia, planejamentoe
gestão territorial urbana e regional, de recursos naturais, entre outras. As ferramentas
computacionais para geotecnologias, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica - SIG,
permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos
de dados georreferenciados”.
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técnicas, são resultados desses processos criativos e tecnológicos constituídos ao
longo dessa história, perpassando pelas primeiras pinturas rupestres, os mapas
construídos em placas de argila na Mesopotâmia, o cálculo da circunferência da
Terra feita por Erastóstenes (276-194 a.C)e todo conhecimento cartográfico
desenvolvidos pelos gregos, até o desenvolvimento das “tecnologias digitais”. Desta
forma, consideramos que as geotecnologias, agregam a dimensão material,
relacionada às técnicas e instrumentos geotecnológicos (Mapas, Imagens de
Satélites, Croquis, SIG, Fotografias Aéreas, etc.) e, a dimensão imaterial, concebida
pelos processos cognitivos e simbólicos, os quais constituem o que denominamos
de princípios geotecnológicos.
No contexto contemporâneo, as delimitações e compreensões sobre as
geotecnologias se ampliam, no que tange às transformações aceleradas de suas
técnicas, principalmente com o desenvolvimento da microeletrônica e da tecnologia
digital, os quais agregaram outras possibilidades aos princípios geotecnológicos
constituídos ao longo do tempo.

A dinâmica, as transformações alcançadas no

aprimoramento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), por exemplo,
também

se constituíram

como

potencializadores

às

geotecnologias e ao

redimensionamento das relações com o tempo e o espaço. Nesta perspectiva, cabe
considerar o conjunto destas transformações para compreensão do espaço, na
ressignificação e construção de outras relações do sujeito com o espaço vivido e, da
latência destes processos com as práticas que compõem a Educação Geográfica.

3.2 GEOTECNOLOGIAS, TIC E SUAS POTENCIALIDADES À COMPREENSÃO
DO LUGAR

As transformações técnico-científicas alcançadas durante a segunda metade
do século XX, Pós-Segunda Guerra Mundial, propiciou o surgimento de um período
na história recente da nossa sociedade, marcada pelos avanços tecnológicos,
principalmente no que se refere às TIC.

Desta forma, caminhamos para a

consolidação de uma sociedade informatizada, com transformações culturais e
sociais, influenciadas e potencializadas pela união entre técnica e ciência. As
perspectivas futurológicas apontadas por Schaff (2007) no início dos anos noventa,
na qual afirmava que a ciência assumiria o papel de força produtiva, tornam-se cada
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vez mais evidentes, além da confirmação das bases de seu argumento referente à
tríade revolucionária responsável pelo surgimento da “Sociedade Informática”,
formada pela microeletrônica, microbiologia e energia nuclear.
Nas ultimas décadas, a microeletrônica destacou-se como um dos grandes
meios de transformação tecnológica, consolidando a sociedade técnico-científicoinformacional. Neste conjunto, o aprimoramento dos computadores e sistemas
digitais possibilitou avanços das TIC, das quais podemos destacar o potencial da
Internet, para mudanças nas dinâmicas das nossas relações, através da constituição
de uma rede que modificou a interação e a relação entre os sujeitos, o tempo e o
espaço. Sendo assim, baseado nas potencialidades das TIC, principalmente da
sinergia entre técnica, ciência e informação, Santos (2012) anuncia a presença de
um período que é técnico, científico e informacional, no qual
[...] os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e
informacionais, já que, graças à extrema intencionalidade de sua
produção e de sua localização, eles já surgem como informação; e,
na verdade, a energia principal de seu funcionamento é também a
informação. Já hoje, quando nos referimos às manifestações
geográficas decorrentes dos novos progressos, não é mais de meio
técnico que se trata. Estamos diante da produção de algo novo, a
que estamos chamando de meio técnico-científico-informacional. (p.
238).

Assim, a partir desse meio intensificam-se os processos de uma globalização,
caracterizada pelo intenso fluxo de informações, que se dinamiza pelas diferentes
zonas da superfície terrestre e permeiam transformações numa velocidade jamais
vista em outro período histórico. Sendo assim, as mudanças nas formas de vida da
sociedade, com raízes e essências fundadas na modernidade, são aprofundadas em
um ritmo de instabilidade, incerteza e os avanços cada vez mais avassaladores, são
elementos constituintes dessa sociedade cada vez mais líquida, onde,
São todos movidos, ao mesmo tempo, pelo desejo de mudança - de
autotransformação e de transformação do mundo em redor – e pelo
terror da desorientação e da desintegração, o terror da vida que se
desfaz em pedaços. Todos conhecem a vertigem e o terror de um
mundo no qual “tudo que é sólido se desmancha no ar.” (BERMAN,
1987, p. 13).

Essa dinamicidade e velocidade refletem em transformações socioculturais,
aceleradas, redimensionadas ou potencializadas por esse período informacional.
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Segundo

Hall

(2006),

as

sociedades

modernas

são

caracterizadas,

fundamentalmente, pela mudança sucessiva, além da reflexão da vida, sendo assim,
as informações que circulam alteram o caráter das práticas sociais. Essas
mudanças, típicas da sociedade tardia, causam grandes impactos na identidade
cultural dos sujeitos, o que gera sua “descentração” e instabilidade, tanto no que diz
respeito ao indivíduo no mundo social e cultural, como a si mesmo. As mudanças
ocorridas na sociedade moderna demonstram que os sujeitos coadunam das
mesmas ideias e conceitos, assim se constituem como seres humanos em constante
mudança, conflitos, divergências e peculiaridades.
Todos

esses

aspectos

característicos

das

sociedades

modernas

e

potencializados pelo processo da globalização impulsionado pelas TIC apontam,
muitas vezes, para um pessimismo à medida que caminhamos para uma
homogeneização cultural.

Assim, partimos para uma ideia simplista e unilateral,

quando se consolida nesta dinâmica, novas articulações entre o “global” e o “local”,
no qual a globalização não substitui o local, mas estabelece novas articulações com
o mesmo, em um movimento que retém alguns aspectos da dominação global
ocidental, mas relativiza as identidades culturais, devido ao impacto da compressão
espaço e tempo. (HALL, 2006).
Neste

contexto,

destacamos

os

movimentos

de

subversão

e

redimensionamento empreendido pelos sujeitos, quanto ao uso das TIC no contexto
da globalização. A tecnologia digital utilizada como meio, pelo qual a modernidade
impôs modelos culturais, formas de vida e massificação das informações, passou a
ser utilizada como plataforma para liberdade e articulação entre os indivíduos no
mundo. Surgem assim, cada vez mais, outros circuitos de informação e
comunicação entre os sujeitos, articulando diferentes lugares (independentemente
das grandes corporações das telecomunicações), em um movimento em que a
informação é comunicada a inúmeros indivíduos, lançada por variadas línguas,
reproduzida por diferentes mídias e ressignificada por diversos sujeitos.
Diante disso, esta dinâmica marcada pelas TIC que estimula e potencializa a
autoria e criatividade dos sujeitos na contemporaneidade, podem ser plataformas
para a construção de práticas instituintes no contexto educacional. Além de tornar
necessária, a ampliação da concepção quanto à constituição de processos de
ensino e aprendizagem, compreendendo que os mesmos, são constituídos para
além dos espaços escolares.
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Nessa perspectiva, podemos destacar que as TIC são potenciais no
redimensionamento da maneira de viver dos indivíduos, traçando novas formas de
pensar, conceber e alterar a realidade constituída. Segundo Lima Jr (2007), essas
tecnologias são caracterizadas pelas redes de interface imprevisíveis que imprimem
outras dinâmicas à vida humana, ou seja, essas tecnologias permitem que o homem
se conecte a um grande número de informações, ideias e instrumentos que
modificam o próprio aspecto vivencial. Nesse sentido, Hetkowski (2004) afirma que
há possibilidade de instituir novas práticas pedagógicas a partir do uso crítico,
colaborativo, solidário, criativo e transformativo e, os educadores podem realizar a
partir das TIC e da generalização da informação e comunicação.
Neste contexto, o desenvolvimento das geotecnologias agregadas as
tecnologias digitais possibilitou a inserção de novas ferramentas no cotidiano das
pessoas.

Os

meios

de

comunicação

e

a

internet

contribuíram

para

o

redimensionamento da utilização de suas técnicas, evidenciadas no cotidiano das
experiências dos sujeitos, a exemplo de “ferramentas” como o Google Maps e o
Google Earth para diversos fins, sejam eles para análise de aspectos do espaço em
que se vive ou, visando atender às necessidades de geolocalização. Afetados por
estas dinâmicas, reconstruímos e construímos nossos princípios geotecnológicos,
estabelecendo formas outras de nos localizar, nos relacionar com os espaços e com
outros sujeitos14.
As intenções quanto à disponibilização dos recursos pela empresa, não
constitui foco deste trabalho, apesar de ser conhecida a lógica de “propagandas” e
marketing que a estes produtos convergem, gerando grandes lucros para a Google.
Não se pode negar a inovação tecnológica aplicada ao cotidiano, bem como os
desencadeamentos ocasionados pelo “Efeito Google” na vida das pessoas, pois é
latente à ressignificação das formas de agir e se localizar no tempo-espaço. Ao
14

Sobre isto Brito (2013, p, 43-44), afirma que tais fatos se apresentam como “uma outra demanda
por mapas que, surpreendentemente, se apresenta, são os aplicativos disponibilizados na rede
mundial de computadores que manipulam imagens de satélite, mapas e outras informações
cartográficas.” A popularização destes aplicativos evidencia o apelo que os mapas e suas
informações, explícitas e implícitas, impõem aos usuários. Denomina-se esta demanda como "Efeito
Google", uma vez que esta corporação mantém os dois principais aplicativos; o Google Earth e o
Google Maps, que em computadores portáteis, aparelhos celulares e outros equipamentos
permitem que seus usuários, com a utilização de mapas, registrem seus percursos, localizem seus
destinos, calculem suas rotas, entre tantas outras possibilidades, e, ainda, possam compartilhar
estas informações com suas conexões nas redes sociais.
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delinearmos percursos, trajetos, rotas através destes programas, potencializamos
nossos princípios geotecnológicos que sempre existiram, ao mesmo tempo em que,
transformamos as formas de interagirmos com os lugares e com os espaços vividos.
Vale ressaltar que o uso das possibilidades dessas geotecnologias, não
implica, necessariamente, em mudanças nas nossas formas de compreender o
espaço geográfico, uma vez que estão relacionadas a ações corriqueiras e ligadas
ao imediatismo à resolução de nossos problemas. Os potenciais das geotecnologias
usadas na Educação, entretanto, são diversos, pois possibilitam uma dinâmica que
permite trabalhar com conceitos cartográficos, aproximando-os de elementos que
compõem a paisagem e o espaço vivido e, refletir sobre suas dinâmicas. Sobre
esses potenciais, Brito (2013), destaca o fascínio, sobretudo das imagens de
satélites de alta resolução, que permitem uma visão com “totalidade e inteireza”,
concretizando uma compreensão antes impossível no campo da abstração, além de
“materializar” noções abstratas.
Ainda no que se refere aos processos que compõem o próprio conhecimento
cartográfico, por meio do qual se constroem uma das formas de entendimento e
análise do espaço dentro dos estudos geográficos (não restrito a essa área do
conhecimento), estas geotecnologias podem ser utilizadas a potencializá-los. Ao
agregar aos simbolismos dos mapas, outras possibilidades de observação dos
elementos, neles representados, facilitando até mesmo à própria compreensão do
processo de constituição do mapa como uma expressão do espaço geográfico.
Assim, pode potencializar processos já latentes à utilização dos recursos
cartográficos como,
[...] a apreensão da realidade, aproximando o espaço vivido das
teorizações discutidas, bem como motivando uma relação de
aproximação entre os sujeitos e os mapas, uma vez que estes
fascinam os seus leitores através de seu simbolismo e de seus
aspectos retóricos, mas também pelo processo de comunicação
estabelecido, no qual os conhecimentos prévios dos alunos podem
ampliar a carga informacional do mapa e, ainda, numa possibilidade
mais avançada, outras inferências e conhecimentos podem ser
levantados. (BRITO, 2013, p.27).

Neste ínterim, queremos destacar outras possibilidades, nos quais as
geotecnologias e seus princípios podem ser potenciais à compreensão do espaço.
Uma delas se refere aos jogos digitais, em especial os jogos-simuladorescartográficos, os quais agregam outras possibilidades ao redimensionamento dos
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pressupostos

cartográficos,

bem

como

à

compreensão

dos

conceitos

e

entendimentos à Educação Geográfica.

3.3

OS

JOGOS-SIMULADORES-CARTOGRÁFICOS

GEOTECNOLÓGICO:

caminhos

trilhados

no

E

Projeto

SEU

POTENCIAL

Kimera:

cidades

imaginárias

A temática referente à relevância dos jogos digitais nos processos educativos,
são temas de diversas pesquisas e construções acadêmicas, dentre os quais
podemos destacar os estudos Alves (2004) e Hetkowski e Alves (2012). Tais
reflexões nos apontam caminhos que elucidam o princípio criativo e transformativo,
inerentes à condição humana, que constituem a base do entendimento acerca do
desenvolvimento tecnológico e do processo de construção de práticas pedagógicas
inovadoras e instituintes (LIMA JR e HETKOWSKI, 2006).
Neste sentido, Alves (2004) afirma que a os jogos digitais:
[...] possibilitam a aprendizagem, a comunicação, o estabelecimento
de novos vínculos, relacionamento, desenvolvem habilidades
motoras, linguísticas e sociais e potencializam a construção de novos
olhares, significados e significantes para a sociedade no qual estão
inseridos. Essas múltiplas possibilidades dos games tornam possível
aprender diferentes conteúdos, caracterizando esse agenciamento
sociotécnico como um novo espaço do saber vivo, real, exigindo o
rompimento com a linearidade que ainda se institui na sala de aula
de aula convencional, com praticas pedagógicas pautadas no
paradigma moderno. (p. 371).

Assim, propicia-se a construção de uma lógica hipertextual, de um novo
agenciamento cognitivo em rede, considerando as dimensões sensoriais, lúdicas e
emocionais que fazem parte do ser humano (LIMA JR, 2007). Essas dimensões
quando mobilizadas pelas TIC, em especial os jogos digitais, permitem englobar a
dimensão do prazer, autoria, autonomia do sujeito e possibilitam a construção de
novas relações com o tempo e o espaço. Tais perspectivas vêem contribuir para o
rompimento da linearidade, baseado na universalidade e na objetividade, ainda
muito presente no contexto escolar, caminhando para uma desconstrução da
concepção cartesiana do conhecimento científico pertencente ao reino da certeza,
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para instituir o princípio da incerteza, no qual a ciência não é produtora de certezas e
a incerteza pode comandar o avanço da cultura e do saber (MORIN, 2001).
Diante das possibilidades dos jogos digitais na educação e com o desafio de
construir processos formativos instituintes no contexto escolar, propõe-se neste
trabalho uma olhar especial sobre os jogos-simuladores15 de cidades (SimCity,
LinCity-NG,Open City: game simulador de cidades, City Life 2008, MineCraft,
Imperia On-line, Salvador Ville, entre outros). O referido destaque justifica-se pelas
peculiaridades destes jogos - simuladores, uma vez que os mesmos permitem a
simulação e reconstrução das cidades e, potencializam o entendimento da dinâmica
do espaço16. Corroborando com estas ideias, Andrade et. al.(2012) ressalta que a
interação com estes jogos, permite às crianças, adolescentes e adultos a descoberta
de novas formas de conhecimentos, que ocorrem também por meio da simulação do
espaço, dos lugares e das paisagens, sejam elas baseadas em princípios de
realidades ou mesmo cidades imaginárias.
Destarte, Brito e Hetkowski (2012), contribuem para a elucidação das
potencialidades destes jogos, os quais denominam como jogos-simuladorescartográficos, destacando:
[...] 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. (p. 84).

Desta forma, os jogos-simuladores-cartográficos demonstram possibilidades
na construção de novas práticas no contexto escolar, principalmente no que se
15

De acordo com Andrade et al. (2012, p. 71), compreende-se que os jogos-simuladores “são
ambientes que agregam, por um lado, os princípios dos games como a narrativa, quests,
personagens, interfaces gráficas entre outros elementos comumente encontrados nos jogos
comerciais e por outro, os princípios dos simuladores, quando associados à ideia do jogador “quere
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 sobe o entendimento do espaço
da cidade”.
16
Vale-se ressaltar, como afirma Brito e Hetkowski (2012), que apesar destes jogos não terem a
finalidade principal de explorar conceitualmente o espaço, uma vez que deriva de uma lógica de
mercado, não se pode negar que potencializam o entendimento do mesmo.
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refere aos pressupostos que constituem a Educação Geográfica. Ao redimensionar
os pressupostos da cartografia, explicitados na possibilidade de ressignificação dos
mapas e das demais geotecnologias (considerando sua dimensão material,
relacionados à técnica, e imaterial, abrangendo os processos cognitivos ou
princípios geotecnológicos) os jogos-simuladores demonstram seu potencial
geotecnológico ao permitirem simulações e novos olhares que contribuem para a
compreensão do espaço. Os jogos podem assim, potencializar de práticas na
geografia escolar, pautadas na valorização do indivíduo e nas vivências construídas
com/no espaço, permitindo a ampliação dos conhecimentos acerca da paisagem,
lugar, territórios e, consequentemente, da dinâmica espacial.
Ao falarmos da cidade, e em especial aliadas a esses jogos-simuladores,
podemos nos indagar, por que o recorte nesta proposta, da cidade e de suas
simulações para potencialização da Educação Geográfica? Vale-se ressaltar,
primeiramente, a cidade como um espaço vivido, no qual grande parte de nossos
estudantes,e maior parte dos seres humanos, constituem suas referências de
mundo. A cidade é um espaço vivo e vivido por seus citadinos, a cidade é “teatro da
existência de todos os seus moradores” (SANTOS, 2008, p.45).
Além disto, Cardoso (2011) destaca as “dimensões pedagógicas”, ao
considerar as possibilidades de um espaço rico, sobre os quais estabelecemos
relações e construímos processos formativos.
Quadro 1– Trilogia da Didática da Cidade (para pensar a cidade)
Dimensão do
Conhecimento

Aprender na
Cidade

Dimensão
Pedagógica

Descrição

Ações

Cognição
(Informações
sobre a cidade)

Instituições, equipamentos,
acontecimentos (datas,
calendário) encontros,
experiências coletivas,
transporte, circulação
(normas).

Conhecer a cidade, Amar:
afeiçoar e sentimento de
pertencimento;
Ajustar-se à cidade (migrantes);
Usar a cidade, viver como
cidadão;
Representar o lugar social e os
poderes políticos (instituídos).

Aprender da
Cidade

Afetividade
(Relações)

Aprender a
Cidade

Psicomotricidade

Modos de vida, normas e
Circular na cidade,
atitudes sociais, valores,
compreender, desenhar a
tradições, costumes,
cidade, escala (tamanho urbano
expectativas, acontecimentos
– cidade);
individuais (festas,
aniversários).
Formas e ordenamento da
cidade, estruturação das
relações campo-cidade,

Gerir a cidade;
Aprender a aprender.

64

gênese da cidade.
Fonte: Cardoso (2011, p. 71).

A cidade é assim, o lócus para onde convergem as macrodinâmicas de uma
sociedade capitalista, expressas nas formas, prédios e dinâmicas que compõem sua
singularidade. Esta é constituída também pelos seus moradores, vida que nelas
constituem

suas

estratégias

de

subversão,

transgressão

e

sobrevivência,

contribuindo a compor o espaço citadino. Como não dizer que a cidade é um espaço
que suscita a aprendizagem? A trilogia, do Aprender na/da/a Cidade apresentada
por Cardoso (2011), demonstra algumas possibilidades que este espaço suscita e,
das dimensões que nós sujeitos, constituímos ou podemos constituir na relação com
ela.
A cidade, entendida assim como um espaço vivido por seus moradores, sob
os quais compomos nossas relações de pertencimento, representa a expressão do
hibridismo do Lugar. À medida que é o espaço de convergência entre as lógicas
urbanas externas que a compõe e os sujeitos que nelas vivem. Nesse processo de
interação compomos nossos modos de vida, que se diferenciam, tanto pelos
diferentes cotidianos nelas traçados, tanto quanto pelas pessoas que de maneiras
distintas se relacionam com suas cidades. Sobre esses modos de vida, Pereira
(2014) destaca estes modos de vida na cidade, que concernem à composição de
uma urbanidade, estabelecida na relação do sujeito com os demais citadinos e com
o espaço em que vivem. A autora demonstra essa relação, a partir do seguinte
esquema:
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Figura 3: Esquema imagético sobre Urbanidade.
Fonte: PEREIRA, 2014.

Ao destacarmos à composição da Urbanidade, a partir do esquema
apresentado pela autora, queremos na verdade, destacar este espaço citadino com
a dimensão do Lugar, considerando-o como o espaço do hibridismo. No lugar, neste
caso na cidade, vivenciamos os “microcosmos,” com os quais estabelecemos nossa
relação com o mundo. É o espaço no qual compomos nossos modos de vida,
experiências, memórias, identidade, relações e sentimentos de pertença, onde
compomos os nossos desejos. E no confrontamento desta dimensão com o lugar,
estrutura-se o hibridismo típico da sua compreensão, onde se misturam as lógicas
capitalistas, urbanas e também toda subjetividade que abarca o sujeito.
Neste ínterim, a autora destaca ainda as potencialidades das geotecnologias
para o estabelecimento de novos olhares sobre a cidade, à medida que podem
auxiliar os sujeitos a mergulharem nos espaços em que vivem. Ao destacar essas
potencialidades, discute à constituição de processos formativos que são latentes, e
pode ser redimensionado ao tomarmos a cidade, o bairro, o espaço vivido como
base de estudo. Ao delinearmos estas discussões, nossa a intenção é destacar a
importância

da

cidade

como

potencial

ao

entendimento

das

dinâmicas

socioespaciais, a partir da dimensão do Lugar.
No Lugar, as crianças compõem suas relações com o espaço, e a partir da
sua vivência, imaginam, desejam, criam suas fantasias e se constituem como seres
no/do mundo. Assim, as potencialidades dos jogos-simuladores e constituem em/no
processo de envolver as possibilidades de criar cidades, a partir dos elementos que
fazem parte do seu contexto vivencial, imaginar e fantasiar, ao mesmo tempo em
que podem refletir sobre as dinâmicas de seu cotidiano. Destarte, as composições
de cidades imaginárias confluem, justamente, com o período da infância e
potencializam o entendimento do Lugar, em uma dinâmica que as crianças já
compõem. Ao desenvolverem suas primeiras experiências no/com o espaço,
permeados por um processo, no qual a fantasia e a realidade se fundem ou são
separados por uma linha tênue.
Ao referir-se a este processo latente, em que as crianças partem da “cidade
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vivida” (o lugar) à criação do seu “mundo imaginário” e elaboração das suas noções
sobre o “espaço instituído”, que Nascimento (2013, p. 41) afirma,
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) [...] 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 elese 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 experiência do
sonho, do imaginário e a fantasia é algo específico do homem e da
sua participação/formação no/do mundo. (NASCIMENTO, 2013, p.
41).

Deste modo, essa relação que existe ente homem e espaço, imbricamento
constituinte do turbilhão de sensações que envolvem nossas relações no/com os
espaços, delineamos as ações que constituíram o “Projeto Kimera”, com o objetivo
principal de construir o jogo-simulador Kimera: cidades imaginárias, não se
limitando, entretanto, somente ao instrumento, mas envolvendo uma dinâmica junto
à comunidade escolar, com a qual são construídas diversas atividades, o que faz do
projeto um catalisador de ações, envolvendo sujeitos e pesquisadores. O processo
de construção do jogo possui como eixo basilar, o redimensionamento dos
pressupostos da cartografia, a fim de potencializar a compreensão dos espaços
vividos, a partir da simulação de cidades imaginárias. Assim, o jogo pretende criar
possibilidades que perpassam à construção de cidades híbridas, explorando
elementos reais, imaginários, fantasiosos, pretendidos e desejados a partir dos
recursos disponibilizados no ambiente; bem como, 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).
Destarte, com a intenção de explorar o potencial da simulação de cidades, o
jogo foi concebido a partir de três conceitos basilares: hibridismo, desejo e
imaginação. Sendo assim,
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O hibridismo possibilita a mistura de diferentes elementos, coisas,
objetos, palavras, línguas, modos e formas, ou seja, significa
desambiguação (des-ambíguo-ação), aquele que tem diferentes
sentidos. Ademais, a imaginação (do latim imaginatio e do grego
phantasía ou Anima) é um processo humano-criativo, que
potencializa a capacidade mental dos sujeitos de relacionar, criar,
inventar, representar, ou reconstruir imagens. Por último o desejo
está relacionado às aspirações humanas para preencher os
sentimentos de falta ou de incompletude, bem como as
possibilidades de representar um “querer” ou mesmo vontades,
ambições, pretensões e /ou propósitos (ANDRADE et. al, p. 61,
2012).

O hibridismo, desejo e a imaginação, constitui assim o tripé de articulação que
permeia todo processo de desenvolvimento do “Projeto Kimera”, estando na
essência do jogo-simulador, bem como em todas atividades envolvidas em seus
processos de construção, com a participação de estudantes e professores da rede
pública de ensino.

Nesta perspectiva, destacamos o Lugar como categoria

essencial na articulação entre os conceitos do projeto e os propósitos do jogo, pois
entendemos o espaço vivido como propulsor dos desejos e imaginação dos sujeitos,
um hibrido composto de dinâmicas pessoais em contraposição, ou não, às
demandas externas e inseridas às nossas vidas. Os desejos, ambições,
sentimentos, imaginação, são construídas ou estabelecidas no/com os espaços
vividos, nas atividades cotidianas e potenciais à ressignificação dos processos
formativos relacionados ao entendimento do espaço e, consequentemente, à própria
Educação Geográfica.
Ao referir-se aos pressupostos que compõe o jogo-simulador Kimera,
Nascimento (2013, p. 61), ressalta alguns dos potenciais para compreensão do
espaço e à composição da Educação Cartográfica, ao afirmar que,
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.
(NASCIMENTO, 2013, p. 61).
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Assim, apesar do jogo-simulador, bem como às dinâmicas construídas
durante o processo de construção do Projeto Kimera, não possuir diretamente a
intenção de trabalhar, explicitamente, conteúdos da Geografia, todo seu processo de
composição

envolve

pressupostos

do

conhecimento

geográfico.

Além

do

desenvolvimento de noções cartográficas e da utilização das geotecnologias, na
composição

de

estratégias,

conceitos

basilares

perpassam

os

conteúdos

pedagógicos do jogo, bem como as oficinas e demais ações que são construídas na
escola com os estudantes no decorrer do processo de desenvolvimento.
Os conteúdos pedagógicos17 do jogo foram avaliados e delineados com base
nos PCN de História e Geografia, bem como a partir dos primeiros trabalhos
realizados com os estudantes no início do projeto18.

Figura 4: conteúdos pedagógicos do jogo-simulador Kimera: cidades imaginárias.
Fonte: NASCIMENTO, 2013
17

Nascimento (2013) ressalta que os estudos realizados pelo grupo GEOTEC no ano de 2009,
referentes a 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, também foi fundamental para definição dos conteúdos que permeiam o jogo-simulador
Kimera. 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.

18

Para conhecer as primeiras atividades do projeto, bem como seu processo de elaboração ver os
trabalhos de Nascimentos (2013) e Garrido (2013).
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Deste modo, categorias chaves como a paisagem, lugar e os demais
conteúdos, foram incorporados na concepção do jogo-simulador, em sua dinâmica e
presentes em suas narrativas, bem como em outros elementos de sua estrutura.
Neste, trabalho, entretanto, temos a pretensão de destacar especialmente as
atividades desenvolvidas no contexto escolar, as quais foram potenciais à
construção de estratégias latentes à compreensão do espaço, ao mesmo tempo em
que foram essenciais para construção do jogo. Desta forma, iremos delinear a seguir
os processos e dinâmicas que compõem o “Projeto Kimera”, bem como os percursos
metodológicos da pesquisa proposta neste trabalho.

3.3.1 “O Projeto Kimera”: desvelando possibilidades à Educação Geográfica
Nos percursos de uma pesquisa participante
Os diferentes ressaltam os iguais;
os diferentes fortalecem os diferentes;
os diferentes se acumulam nas semelhanças;
As diferenças constroem a verdade.
Daqueles que são sensíveis a esses diferentes.
Daqueles que tratam os outros nas suas diferenças.
Daqueles que descobrem as diferenças e procuram
nelas as igualdades.
Daqueles que das diferenças multiplicam os iguais.
Daqueles que nas diferenças encontram semelhanças.
Daqueles que com os diferentes constroem a igualdade
na solidariedade.(PEREIRA, 2012, p. 310)

Muitas são as “diferentes” pessoas que encontramos, traçamos percursos e
constituímos os caminhos essenciais as dinâmicas de nossas vidas. Nas diferenças,
nos encontros do eu com o outro, buscamos semelhanças, ao mesmo tempo em
que descobrimos as diferenças e, juntos, nesse movimento vamos trançando
percursos no/e com o outro. Neste processo, vamos nos unindo, compondo ações,
construindo e desconstruindo, constituindo os percursos e nossas trajetórias de vida.
Ao fazer referência ao potencial de união que congrega os diferentes, bem como da
capacidade de, na diferença, nos complementamos e construirmos outros caminhos,
desejamos ressaltar a dinâmica que compõe os passos de uma pesquisa, como
mais um movimento pertencente ao “intercruzamento” de trajetórias e experiências,
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inerentes à nossa vivência.
Assim, ao ressaltarmos a diferença, iniciamos a discussão do processo no
qual essa pesquisa está imersa. Uma dinâmica de troca de experiências, na
colaboração, no pesquisar juntos, na coletividade que permite a descoberta do eu,
constituída na troca do “eu com o outro”. Como afirma Nascimento (2013, p. 50)
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”.

Nesse movimento, delineamos que pesquisar é senão esse mergulho e troca
com o outro. Um intenso processo que traz, a cada nova ação, outras experiências,
nos tornando diferentes, em uma dinâmica semelhante às transformações do
contexto que ajudamos a modificar. Assim, está pesquisa se constitui nos
mergulhos, ações, atividades, experiências construídas no desenvolvimento do
Projeto “Kimera: cidades imaginárias”, dinâmicas que congregam as potencialidades
das geotecnologias e as suas possibilidades à Educação Geográfica.

3.3.1.1 Na união e colaboração dos diferentes... Constrói-se a dinâmica da
pesquisa participante

Sabemos que o homem, na medida em que se
relaciona com os outros, deixa de ser “indivíduo”,
para ser “pessoa”. Este relacionamento faz
descarregar a angústia individual e permite que se
fortifique, na equipe a comunicação interpessoal,
abrindo caminho à comunicação comunitária.
Obra nenhuma pode ser realizada em comum,
se os membros não têm interesses comuns,
para atingir o objetivo que é a “alma de um
grupo” (grifos meus) (PEREIRA, 2012, p. 195196).

Nesses primeiros passos, onde delineamos os percursos metodológicos
dessa pesquisa, não há como pensar de forma separada, desconectada das
dinâmicas que emergem do dia-a-dia da pesquisa. Um contexto feito no
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relacionamento com o outro, no qual o coletivo e a articulação entre os seus pares,
em prol de um objetivo, constituíram-se como uma das bases para a composição
das ações do grupo, onde cada pessoa contribui com suas ações para o
desenvolvimento do trabalho do outro.
Assim, a proposta de estudar as potencialidades das geotecnologias
articulados à construção de estratégias para o entendimento do espaço vivido à
potencialização da Educação Geográfica, surgiu de um movimento de inserção no
processo de desenvolvimento do Projeto Kimera. Uma dinâmica que envolve um
grande

grupo

de

pesquisadores,

voluntários,

simpatizantes,

estudantes

e

professores, compondo um processo em que as diferenças se complementam e
constroem um trabalho tecido por vários percursos que se entrecruzam e se unem
em prol de um objetivo. Desta maneira, para se falar do percurso metodológico
deste trabalho, faz-se necessário, contextualizar os itinerários que nos levaram a
composição desta proposta de pesquisa, que perpassa em conhecer os passos do
projeto.
O percurso do “Kimera” teve inicio no ano de 2010, a partir de uma parceria
entre o grupo GEOTEC – UNEB, o Laboratório de Estudos em Linguagem, Interação
e Cognição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LELIC / UFRGS) e a
Empresa

Conexum,

por

meio

do

Edital

28/

2010

-

MEC/CAPES

e

MCT/CNPq/FINEP. O Projeto Kimera, vislumbrou possibilidades de ampliação da
exploração das potencialidades das Geotecnologias para compreensão do espaço,
agregando dinâmicas às atividades desenvolvidas pelo GEOTEC na Rede Pública
de Ensino da Bahia, agregando escolas do Rio Grande do Sul. As atividades do
projeto foram baseadas nos princípios de colaboração, envolvendo pesquisadores
dos grupos de pesquisa, no desenvolvimento do jogo, onde se estabelece uma
dinâmica que envolve as dimensões pedagógicas, com imersão na sala de aula,
agregando métodos à composição das estruturas e funcionamento do jogo.
A perspectiva multirreferencial se concretiza desta maneira, pela composição
de diferentes olhares sobre o mesmo objeto, como afirma Ardoino (1998, p.24),
A abordagem multirreferencial propõe-se a uma leitura plural de seus
objetos (práticos ou teóricos), sob diferentes pontos de vista, que
implicam tanto visões específicas quanto linguagens apropriadas às
descrições exigidas, em função de sistemas de referências distintos,
considerados, reconhecidos explicitamente como não-redutíveis uns
aos outros, ou seja, heterogêneos (p.24).
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Deste modo, compreendemos a dinâmica do Projeto Kimera, composto por
diferentes olhares e perspectivas, que ao se complementarem, possibilitam a
consolidação das atividades e toda mobilização necessária à construção do jogo.
No percurso de desenvolvimento do projeto, diversos pesquisadores (Mestrandos,
Pesquisadores de IC, Professores, dentre outros) trabalharam e colaboraram para
sua construção, inicialmente compondo sete equipes (Pedagógico, Design e
Transmídia, Programação, Designer de Áudio, Marketing e Roteiro), que atuam de
forma imbricada no processo de desenvolvimento. Atualmente, com a inserção de
novos pesquisadores e a constituição de novas demandas, principalmente no que se
refere às da comunidade escolar, o projeto passou a ser composto por sete equipes
(com a criação da equipe de Transmídia, que foi desmembrada da equipe de
Design), além dos colaboradores, conforme pode ser observado na Figura 5.

Figura 5: Composição da equipe do Projeto Kimera: cidades imaginárias.
Autor: Dias, 2014.

Desta forma, com pesquisadores vinculados aos programas de Pósgraduação (Gestec e PPGEduC), além de pesquisadores externos, o grupo se
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constitui a partir de uma perspectiva multirreferencial e colaborativa, no qual todas
as decisões são discutidas e articuladas em equipe. Neste sentido, as
peculiaridades do projeto, fizeram do processo de desenvolvimento do jogosimulador, um percurso de descobertas e de transgressões, na maneira de se
conceber e pensar a construção e elaboração. Sobre esta dinâmica, Andrade et al
(2012, p. 51) caracterizam da seguinte maneira:
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 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).

A transgressão do processo de construção do jogo-simulador, ao qual os
autores se referem, não está explícita somente na ação colaborativa entre os
diferentes pesquisadores, mas também na inserção dos estudantes e da
comunidade escolar no processo de construção do jogo-simulador, assim como
todas as ações formativas, discussões e produções vinculadas ao mesmo. Um
processo que demandou tempo, mas que gera dimensões diferenciadas, uma vez
que desde a sua construção, articulado com o contexto escolar, aumenta as
possibilidades de sua aceitação e pertinência aos desejos e realidade dos
estudantes.
Outra peculiaridade referente a esta dinâmica, consiste na articulação de
metodologias, pois cada processo investigativo, empreendido pelos pesquisadores
envolvidos no projeto, possui sua metodologia e “objeto” de pesquisa. Assim,
compõe-se um movimento de imbricamento entre perspectivas, as quais juntas se
complementam e constituem as ações de um “fazer solidário”, com sujeitos atuantes
que tecem assim bricolagens metodológicas (Figura 6), superando os métodos e
técnicas utilizadas e constituindo entrelaçamentos concretizados por conhecimentos,
saberes, ideias, percepções, desejos, experiências e caminhos, itinerários que
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juntos compõem a dinâmica dos “caminhantes” do Projeto Kimera19.

Figura 6: Representação da Metodologia Colaborativa no Projeto Kimera.
Fonte: Dias, 2013.

Nestes itinerários, a solidariedade, cooperação, colaboração, constituem a
essência do processo de desenvolvimento deste grupo.

Compondo assim uma

“rede” de relações interpessoais, em que seus “nós” constituem pontos de apoio e
sustentação para o agenciamento formado entre as pessoas, as quais no apoio
mútuo e na troca se fortalecem. Neste sentido, Pereira (2012) faz uma profícua
reflexão, ao se referir a essência do ser humano, delineando a importância de uma
ação cooperativa e o potencial desta em unir as individualidades, bem como o
natural “instinto” competitivo em prol do bem comum,
O Homem é um ser em relação. Ele tem a necessidade de apoiar-se
19

As temáticas das pesquisas desenvolvidas pelos integrantes do projeto podem ser visualizadas no
site: www.kimera.pro.br
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em outros, para uma ação comum. Não negamos que o homem
dispensando o seu próprio esforço, possa conseguir o seu objetivo,
independente dos outros. Essa ação a que chamamos, competitiva, é
até necessária para o seu próprio crescimento, principalmente em
idade e situações, especiais desse crescimento. Entretanto, no
sentido de obter um objetivo comum, ninguém pode atingi-lo, com a
exclusão dos outros, independentemente dos esforços destes
mesmos, nos quais todos se inter-apioam-se. É a chamada Ação
Cooperativa, indispensável par uma autentica realização do Bem
Comum. Só uma Ação Cooperativa une os indivíduos. (PEREIRA,
2012, p. 195)

Nesta perspectiva, gostaríamos de ressaltar o potencial da ação cooperativa,
e principalmente colaborativa (co-labor-ação) como essência desta proposta de
trabalho. Ao contextualizarmos a forma colaborativa que compõe as ações de
desenvolvimento do Projeto Kimera, queremos explicitar a dinâmica de uma
proposta que apesar de ser fruto de uma intenção “competitiva”, relacionada ao
esforço pessoal do pesquisador, que aqui escreve, está “inter-apoiada” na ação
colaborativa com os outros “pedestres”, demarcadores deste percurso. Os quais
compõem o caminho em que “esses pedestres não são solitários, eles precisam de
uma soma de passos para deixar grandes marcas no percurso.” (NASCIMENTO,
2013, p. 56).
Ao demarcamos os caminhos e peculiaridades do contexto no qual se
desenvolve essa pesquisa qualitativa, optamos por uma pesquisa centrada no
sujeito humano, que considera a subjetividade dos seus partícipes. Ao se referir à
natureza da pesquisa qualitativa, Galeffi (2009) estabelece uma crítica a
matematização e a geometrização na descrição da realidade e afirma que,
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 conceitual avançada, assim como suas
consequências éticas, no sentido da radical e inalienável liberdade
conjuntural. (p.16)

A partir das características que envolvem a pesquisa qualitativa, a Abordagem
Participante é a proposição metodológica deste trabalho. Demarcação feita,
principalmente, à própria dinâmica colaborativa que envolve as ações do projeto e
da pesquisa realizada, a qual constitui a essência de uma dinâmica que se propõe
participante, cujas delimitações se concretizaram no processo trilhado pela
pesquisa.

Assim, a pesquisa suscita uma saber colaborativo, bem como a
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constituição de um saber coletivo que demanda, ou delinear, suas peculiaridades.
O método se concretiza assim, como parte do movimento de pesquisa, no
qual o saber é partilhado, multiplicado, potencializado e redimensionado, ganhando
sentido à medida que são atribuídos sentidos às novas práticas, estratégias e
possibilidades (NASCIMENTO, 2013). Com isso, tomamos como pressuposto a
concepção dos passos e dos processos desenvolvidos na pesquisa, como
potenciais a definição, redefinição da investigação, principalmente em uma
perspectiva participante colaborativa, a qual se trilha este trabalho. Ao referir-se às
peculiaridades da pesquisa participante, Strek (2006, p. 273) tece reflexões acerca
do método em um processo investigativo, corroborando com nossa concepção ao
afirmar que,
O método, como a complexa trama composta da finalidade e dos
objetivos, da realidade e do objeto, dos sujeitos, do tempo e do
espaço, não é algo à parte da pesquisa, no sentido de que primeiro
se define o método e que, uma vez dominado determinado processo,
teríamos a chave mágica para a realidade. O método vai
reconfigurando-se constantemente no diálogo com e entre esses
fatores. (STREK, 2006, p. 273).

Desta forma, o método da pesquisa se reconfigura como os passos e
percursos dos transeuntes, que inseridos nas dinâmicas dos espaços vividos,
recompõem estratégias através de suas astúcias, traçando e delimitando os seus
caminhos. A pesquisa se constitui assim, como os tipos de relações que os
caminhantes estabelecem com os seus percursos (ou “enunciados”), que Certeau
(2008) denomina de modalidades, as quais atribuem ao percurso um valor de
verdade (representado a modalidade “aléticas” do necessário, do impossível, do
possível ou do contingente), um valor cognitivo (as modalidades “epistêmicas” do
certo, do excluído, do plausível ou do contestável) ou um valor referente a um deverfazer (constituindo as modalidades “deônticas” do obrigatório, do proibido, do
permitido ou do facultativo). Desta maneira, o pedestre compõe caminhadas onde
“afirma, lança, suspeita, arrisca, transgride, respeita (...) as trajetórias que “fala”.
Todas as modalidades entram em jogo, mudando a cada passo e repartidas em
proporções, em sucessões e com intensidades que variam conforme os momentos,
os percursos e os caminhantes” (CERTEAU, idem, p.179).
Assim, no percurso trilhado na pesquisa, na interação do eu com outro, nas
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trocas de experiências, atribuímos “valores”, arriscamos, transgredimos e compomos
caminhadas que variam, dentre outros fatores, de acordo com os momentos e
caminhantes que dela partilham. Uma dinâmica, em que a pesquisa participante
emana em sua essência, e torna o processo de pesquisa, ora conflituoso e rígido
com suas demandas, num movimento leve e prazeroso feito no imbricamento
composto, a partir das relações dos “pedestres” no/com os percursos por eles
percorridos e vivenciados. Destarte, se compõe nesses itinerários, dinâmicas que
constroem uma rede experiências de criação coletiva, expressas na colaboração
entre os seus atores.
Outrossim, compreendemos a abordagem participante como meio, caminho,
pontecializador e potencializado do/nos percursos trilhados nesta pesquisa, sendo
compreendida como um,
[...] repertório múltiplo e diferenciado de experiências de criação
coletiva de conhecimentos destinados a superar a oposição
sujeito/objeto no interior de processos que geram saberes e na
sequência das ações que aspiram gerar transformações a partir
desses conhecimentos. Experiências que sonham substituir o antigo
monótono eixo: “pesquisador/pesquisado, conhecedor/conhecido,
cientista/cientificado, pela aventura perigosa, mas historicamente
urgente e inevitável, da criação de redes, teias e transformadas por
diferentes categorias entre iguais / diferentes sabedores solidários do
que de fato importa saber.” (BRANDÃO e STRECK, 2006, p.12).

Neste sentido, caminha-se para à composição de uma concepção de
pesquisa para além das perspectivas modernas da ciência, demarcadas, dentre
outras coisas, pelo distanciamento entre o sujeito e o objeto a ser estudado. Buscase assim a constituição de um processo em rede, assimilando-se a uma lógica
hipertextual de construção do conhecimento (LIMA JR, 2005), no qual as
constituições de teias se fortalecem e entrelaçam os “nós”, aproximando todos
envolvidos na pesquisa em um “fazer solidário” da construção do conhecimento.
Constitui-se assim, como uma proposta metodológica, inserida em uma estratégia
de ação definida, que envolve, principalmente, seus beneficiários na produção do
conhecimento (GABARRON e LANDA, 2006).
Ao referir-se à dinâmica que compõe uma pesquisa participante, Streck
(2006) destaca algumas dimensões, as quais a nosso ver são relevantes à
composição metodológica desta pesquisa:
 A investigação e formação estão inseridas no mesmo processo de produção:
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o pesquisar e ensinar-aprender estão inseridos no mesmo processo de
conhecer, não sendo dissociados, compondo um “movimento do saber” de
troca de saberes e experiências;
 Pesquisa e compromissos éticos políticos: o processo de pesquisa revela-se
como uma prática social, política, e cultural transformadora, significa colocarse “junto com” os movimentos geradores de vida e dignidade. Assim, a
rigorosidade científica, significa saber movimentar entre os diversos saberes e
ajudar na criação de sentidos, concretizando estratégias que possibilitem
sonhar com um outro mundo.
 A pesquisa é intenção múltipla de sujeitos: pesquisar constitui-se em um ato
intencional de conhecer o que acontece entre os sujeitos. No processo de
pesquisa

os

conhecimentos

da

experiência

e

os

elaborados

são

transformados, com intuito de permitir uma nova interpretação da realidade; O
pesquisador não entra em seu campo de pesquisa como um elemento estável
e fixo, mas muda porque aprende, em um processo que consiste, também,
em se auto-escrever-se.
Neste sentido, algumas indagações são pertinentes à composição desse
percurso metodológico até este momento desenhado. Até que ponto a pesquisa aqui
proposta se constitui como participante? Os sujeitos envolvidos em nesse processo
de pesquisa estão realmente inseridos no movimento de participação, construção
coletiva colaboração? O pesquisador e os pesquisados estão inseridos em um
movimento em que investigação e formação fazem parte do mesmo processo? As
respostas para tais questionamentos podem ser inúmeras e ilimitadas, uma vez que
no próprio movimento da pesquisa, os processos, conceitos e preconceitos (no
sentido

de

conceitos

prévios)

são

redimensionados,

potencializados

e

transformados, gerando sempre novas dinâmicas que transformam os sujeitos, à
medida que a intenção é transformar, seja qual for a realidade, neste caso o espaço
escolar, sempre aberto e receptivo a novas práticas e novas formas de
(co)participação.
Diante disto, será necessário mesmo delimitar? No decurso deste trabalho,
não procuraremos delimitar, nem elencar os elementos que fazem ou “enquadram”
esta proposta em uma pesquisa participante, mas demonstrar as demarcações feitas
pelos “pedestres” que compõe esse percurso, transgredido, potencializando e
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compondo bricolangens com suas experiências, vivências, astúcias, construções e
desconstruções, em um movimento no qual todos os envolvidos não serão os
mesmos a cada minuto vivenciado, no espaço que transmite uma realidade
constantemente mutável.
Destarte, a preposição de desenvolver estratégias à compressão do espaço
e, consequentemente, construir processos latentes à potencialização da Educação
Geográfica, se insere em um conjunto de ações de construção de “saberes
coletivos” desenvolvidos na dinâmica do Projeto Kimera, com intuito de construir o
jogo-simulador e de compor práticas pedagógicas no ambiente escola. Vale
ressaltar, que o referido projeto não consiste no objeto central de estudo desse
trabalho, mas constitui o cenário no qual essa pesquisa foi desenvolvida,
demonstrando a relevância de nos debruçar sobre suas peculiaridades.
Neste movimento, destacamos os trabalhos da equipe pedagógica do Kimera
(Kimera

Pedagógico),

responsável

pelo

desenvolvimento

dos

conteúdos

pedagógicos que envolvem a construção do jogo, bem como a articulação das ações
do projeto no espaço escolar. Ao destacar, entretanto, as ações do Kimera
Pedagógico, não deixamos de considerar a articulação destas com os demais
pesquisadores, uma vez que as distintas equipes atuam de forma integrada e
colaborativa, tivemos, na verdade, o intuito de discutir a atividades realizadas pelo
projeto com a escola que são essenciais para estruturação do jogo-simulador. Essa
articulação pode ser compreendida a partir da análise da Figura 5, onde podemos
observar sinteticamente, como se estrutura as ações do Kimera Pedagógico em
consonância com as bricolagens metodológicas constituídas pela atuação dos
diferentes pesquisadores e o movimento de pesquisa participante desenvolvido no
espaço escolar, o qual envolve também os professores, estudantes e demais
membros dessa comunidade.
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Figura 7: Articulação do Kimera Pedagógico com demais pesquisadores.
Fonte: Adaptado pelo Kimera Pedagógico de Dias, 2013.

Desta forma, as ações construídas na escola, sempre possuem como
peculiaridade o planejamento coletivo, coordenado pelo Kimera Pedagógico20, de
forma articulada com os demais pesquisadores. Neste processo participante surge,
em meio às ações desenvolvidas pela equipe, um processo pertinente que
transgride a concepção de uma ação “rigidamente” definida, mas se constitui como
um processo em constante renovação e flexível, acompanhando a dinâmica de
todos os sujeitos-pesquisadores21 envolvidos.

Neste movimento se entrelaçam

atores e autores e, que se constitui em um aprendizado baseado na diferença dos
saberes, onde todos aprendem na troca com o outro e através do outro, constituindo
assim,
[...] uma pedagogia de criação solidária de saberes sociais em que a
palavra-chave não é o próprio “conhecimento”, mas é, antes dele, o
“diálogo”. O diálogo de e entre ideias e experiência de pesquisas
participantes que se estende a um diálogo entre grupos e povos,
para quem a busca do conhecimento de si e de sua realidade.
(BRANDÃO E STRECK, 2006, p.13).

Assim, constituindo um movimento de “criação solidária de saberes”, que
construímos o desenvolvimento do Projeto Kimera no espaço escolar. Consolidando
20

Equipe responsável pelo desenvolvimento das ações pedagógicas do Projeto Kimera: cidades
imaginárias.
21
Ao nos referirmos aos sujeitos pesquisadores, têm-se a intenção de destacar que os estudantes,
professores e demais membros da comunidade escolar não são apenas sujeitos dessa pesquisa,
mas fazem parte do processo e atuam como pesquisadores que participam da construção do jogosimulador, bem como da construção de ações no espaço escolar.

81

uma pesquisa participante colaborativa, baseada acima de tudo no diálogo entre os
diferentes autores e atores, bem como as distintas pesquisas nelas envolvidas22. A
partir desta perspectiva, constrói-se o planejamento e realizações das ações na
escola, que está inserido no processo maior de composição e construção do jogosimulador, dinâmica esta representada na Figura 8, a qual expressa esse movimento
cíclico e constante da realização das atividades do projeto.

Figura 8: Articulação entre as ações do Kimera Pedagógico e o processo de elaboração do jogo.
Fonte: Kimera Pedagógico, 2013.

Desta maneira, o processo de desenvolvimento de ações e atividades do
Projeto Kimera no ambiente escolar, vem possibilitando a construção de práticas
que extrapolam objetivo inicial de construção participante do jogo, mas cria uma
dinâmica permeada de processos formativos latentes ao entendimento e análise do
22

Cabe destacar novamente os trabalhos de Nascimento (2013) e Garrido (2013), como pesquisas
de mestrado construídas nesse movimento de pesquisa participante colaborativa, empreendida na
escola pelo Kimera Pedagógico, no qual as ações no ambiente escolar também estão inseridas em
suas análises, discussões e construções.
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espaço geográfico, do lugar e da paisagem no redimensionamento da Educação
Cartográfica e Geográfica. Sendo assim, as atividades e oficinas realizadas em
articulação com os professores e estudantes, pesquisadores e pesquisados, que
constituem as práticas com intuito de analisar como os princípios geotecnológicos,
articulados à construção de estratégias de ensino, podem contribuir para o
entendimento do espaço vivido e potencializar a Educação Geográfica.

3.1.1.2 – Entre redes de experiências e construção de saberes: compondo
tramas no processo de imersão na pesquisa
A trama permite um maior espaço para a
historicidade do ser e do fazer humano. Ela
não é tecida por um sujeito onisciente, mas
também não é autotramada [...] Além disso, a
trama faz com que se valorize a
individualidade e a subjetividade, mas ao
mesmo tempo faz lembrar que indivíduo não
existe por si e nem para si. Ele é sempre o
resultado de outras tramas; da relação com
outras subjetividades; da complexa interrelação entre o passado, o futuro e o
presente; da confluência de conhecimentos,
sonhos e condições históricas. Mas ele é
também um fio único e importante nesta
imensa trama que é a sociedade, a história, o
saber, enfim, a vida. (BRANDÃO e STRECK,
2006, p.13).

Em todo percurso delineado nas páginas, letras, pontos, parágrafos deste
trabalho, tramas são representadas ou serão apresentadas e por elas passam
pessoas, ideias construídas na troca do Eu com o outro, do outro com o outro e de
todos com o “mundo”. E ao serem registradas, viram marcas de acontecimentos que,
neste momento, foram realizadas no passado, se materializam na escrita agora, ao
serem marcadas nessa página, para se tornarem potenciais à construção de redes
em um futuro que logo se inicia, na qual já serão passados. Essa lógica da complexa
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inter-relação do passado, presente e o futuro, por mais que se possa pensar em
uma linearidade, se constrói em rede, hipertextos, de acordo com as tramas
constituídas por diferentes sujeitos nas suas relações no/com espaço-tempo.
As tramas aqui registradas, compostas por individualidades e subjetividades
que se entrelaçam, convergem na construção de conhecimentos, desejos e ações
coletivas, no qual as diversidades refletem a importância da individualidade, das
singularidades, que agenciadas, associadas, inter-relacionadas, irão formar a
peculiaridade dessa coletividade. É assim, nesse movimento constante, que
constituímos os percursos desse trabalho, que se inseriu em uma dinâmica já
delineada por outros “caminhantes” e fazedores do projeto Kimera, a qual permitiu a
confluência, para o presente em que se estabelece esta pesquisa, que agrega
experiências acumuladas nas tramas desenvolvidas em tempos, espaços e com
atores e autores distintos.
Nesta composição de tramas, onde se inter-relacionam presente, passado e
futuro, o Projeto Kimera iniciou suas primeiras “cenas” em 2010, com muitos atores e
autores que já não compõem mais a dinâmica do grupo, mas deixaram suas
contribuições à consolidação desse momento. Nesse percurso, vale ressaltar a
importância da parceria do Colégio da Polícia Militar da Bahia – CPM / Unidade
Dendezeiros, o qual foi até dezembro de 2012, parceiro das atividades
desenvolvidas no projeto, sendo também lócus do trabalho de diversos
pesquisadores. Com os quais foram delineadas as bases da concepção do jogosimulador, bem como foram constituídas as primeiras experiências pedagógicas que
compõem o projeto23.
No ano de 2013, com base nas experiências construídas no CPM, o Projeto
Kimera passou a ser desenvolvido em parceria com a Escola Municipal Álvaro da
Franca Rocha (localizado no entorno da UNEB), possibilitando a ampliação das
experiências para outra comunidade e o contato com outra realidade vem
contribuindo para o amadurecimento e crescimento do projeto. Assim, a referida
instituição se constitui como lócus de pesquisa desse trabalho, no qual são
desenvolvidas as ações formativas que fundamentam essa proposta.
A
23

referida

escola

está

situada

nas

adjacências

da

UNEB,

mas

Para conhecer os resultados desses primeiros passos da pesquisa que constituiu a bases das
concepções que compões o jogo-simulador Kimera, ver os trabalhos de Nascimento (2013), Garrido
(2013), Santos S. (2013), Santiago (2013) e Potapczuk (2013).
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especificamente na Rua Cidade de Canudos, S/N, no Bairro da Engomadeira, na
cidade de Salvador, no estado da Bahia, sendo uma instituição da Rede Pública
Municipal de Salvador (BA) e integra a Coordenadoria Regional de Educação –
Unidade Cabula (CRE – Cabula), composta por 47 escolas da região. A localização
(veja as figuras 9 e 10), o engajamento e interesse da comunidade escolar foram
fatores relevantes para o desenvolvimento desta parceria.

Figura 9: Localização da Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha (destacada de vermelho).
Fonte: Google Earth (organizado pelo Autor)
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Figura 10: Poligonal representando aproximadamente a área que integra a CRE – Cabula.
Fonte : Google Earth (organizado pelo Autor)

A escola possui um púbico diverso, com estudantes do 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental (frequentando o turno matutino e vespertino) e o segmento de
Educação de Jovens e Adultos. Desta forma, durante o ano de 2013 iniciamos os
trabalhos, juntamente com a equipe do Kimera pedagógico, com 27 alunos do 5º ano
(4ª série) do Ensino Fundamental (com faixa etária entre 10 e 14 anos), ao término
do ano letivo foi demanda a continuação das atividades do projeto, desta vez com
outra turma, pois os ex-estudantes saíram da unidade escolar ao concluir o Ensino
Fundamental I. Desta forma, iniciamos no ano de 2014, os trabalhos com uma
turma do 4º ano (3ª série), composta por 33 estudantes com idades entre 9 e 11
anos, escolha esta feita com intuito de continuar as atividades com alunos de faixa
etária, sugerida como relevante ao Projeto Kimera e da possibilidade de
acompanhá-los por dois anos, até a conclusão do Ensino Fundamental I. Essa
intenção é provocar nos alunos, a possibilidade de confiança e autonomia para o
ingressarem no Ensino Fundamental II.
Desta maneira, serão considerados sujeitos-partícipes dessa pesquisa os
alunos do 4º e 5º ano, envolvidos nesses dois anos de atividades na Escola Álvaro
da Franca Rocha. Tal fato nos proporcionou um processo rico, pela possibilidade de
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construir processos formativos com um maior número de alunos, e com distintas
peculiares. Vale ressaltar a importante participação das professoras das referidas
turmas, no acompanhamento, planejamento, articulação e realização das atividades
em sala de aula. Neste ínterim, foram desenvolvidos diversos encontros formativos e
atividades diversas, com temáticas que perpassam o entendimento da Educação
Cartográfica, Educação Geográfica, Musicalização, dentre outras.
No quadro a seguir, elencamos as ações realizadas e algumas que já se
encontram planejadas, conjuntamente com a Professora Regente, a Direção da
Escola e o Grupo GEOTEC. Vale ressaltar, dentre as atividades na escola,
demonstrando a diversidade de ações, atividades de musicalização e Educação
Musical (com intuito de aperfeiçoar a “banda sonora” do jogo e desenvolver o
Musical Kimera: cidades imaginárias24).

Quadro 2: Temáticas dos encontros formativos
TURMA

ENCONTOS FORMATIVOS
A Hora do Jogo (explorando jogos digitais e de tabuleiro)
Trabalhando com Roteiros (caminhos percorridos e caminhos desejados)

5º ANO

Construindo os Personagens do jogo Kimera
Criação dos Ícones do Jogo-simulador
O Trabalho com Mapas (explorando noções cartográficas)
Dinâmicas de Apresentação e Encontro Diagnóstico
As paisagens e o meu “lugar”: dinâmicas no espaço vivido, desejado e imaginado.
O Lugar no “mundo” e “o mundo no lugar”: compondo olhares sobre nosso bairro.

24

Para saber mais sobre a constituição do Musical “Kimera: cidades imaginárias”, acessar o site do
projeto: www.kimera.pro.br
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Construção de instrumentos musicais e os sons do cotidiano
Introdução ao Musical Kimera: “Criação Musical” e ambientação sonora – I Ato
4º ANO

Oficina de Interpretação e ensaio do coro do Musical Kimera – I Ato
25

Explorando as potencialidades do Jogo Kimera através do K-Amplus .
Fonte: O autor

Como já afirmamos anteriormente as ações envolvem dinâmicas que
perpassam pelas diversas atividades desenvolvidas no Projeto Kimera, o qual
funciona como um catalisador de atividades e projetos de intervenção que abrangem
ações para além da construção do jogo, transgredindo o simples, ao mesmo tempo
complexo, objetivo de construir um jogo, para entender e valorizar que a riqueza
esta nos processos formativos consolidados em todo seu desenvolvimento. Desta
maneira, procuraremos ressaltara importância de todo processo e ações construídas
no Projeto Kimera, procurando não centralizar as análises e expectativas apenas no
jogo-simulador, por entendermos que o mesmo, não esgota as possibilidades
didáticas (relacionadas às diferentes temáticas envolvidas em sua proposta, sejam
elas a cartografia, geotecnologias, Educação Geográfica, música, dentre outras
possibilidades), mas, pode servir como um propulsor à complementar ou
fundamentar outras estratégias e dinâmicas em sala de aula.
Neste ínterim, envolvido nas dinâmicas catalisadoras do projeto, que
estabelecemos a proposta desse trabalho, de tecer um olhar sobre as
potencialidades das geotecnologias ao entendimento do lugar e à Educação
Geográfica, que emergiram ao decorrer do projeto e foram construídas em seu
movimento. Sendo assim, destacaremos aspectos, ações e dinâmicas para explorar
as potencialidades das geotecnologias à compreensão do espaço, bem como a
composição de estratégias que favorecem à Educação Geográfica e envolvam

25

O K-Amplus consiste em um plugin que está inserido no jogo-simulador Kimera e possibilita a
simulação de cidades utilizando mapas importados de “ferramentas de visualização web” como o
Google Maps. Este plugin foi produto final de pesquisa realizado por Humberto Ataíde Santiago, em
seu trabalho desenvolvido no Mestrado Profissional (GESTEC – UNEB), intitulado o Jogo-Simulador
Kimera Cidades Imaginárias: Criação do K-Amplus como potencializador para o entendimento do
espaço. Atualmente o K-Amplus encontra-se em processo de aperfeiçoamento pelos demais
pesquisadores do Projeto Kimera.
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categorias e conteúdos da Geografia (como paisagem, lugar, espaço, noções
cartográficas, dentre outros).
Neste ínterim, no próximo capítulo, analisaremos as ações empreendidas no
desenvolvimento do Projeto Kimera, latentes à constituição da Educação
Geográfica, bem como apresentaremos as dinâmicas construídas no processo de
pesquisa, assim como os desdobramentos dessas ações no que se refere aos
objetivos desse trabalho. Por fim, pretendemos enfatizar as potencialidades das
Geotecnologias na articulação com estratégias para compreensão do espaço,
tomando o Lugar como categoria fundamental e articuladora desses processos
formativos.

4. CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA COMPREENSÃO DO
LUGAR: explorando as geotecnologias à potencialização da
Educação Geográfica no projeto Kimera

Um tema não é coisa que se tema, por que
ele pode nascer assim... De repente. Pode
inclusive, nascer meio guenzo e ir se
equilibrando devagarinho, engatinha, anda,
corre [...] A busca está nas associações mais
diversas que podemos ser levados a fazer
com os outros [...] O importante é se
aventurar no mundo das coisas correlatas e
também das disparatas, para fazer
associações já conhecidas àquelas
imaginárias. Para ciência e para arte, porque
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uma coisa imita a outra, vez ou outra ou outra
e vez, e foi assim que começou a história com
coisas que às vezes agente não acredita,
porque parecem não ter pé nem cabeça, mas
é tudo coisa das criações humanas e da
fantástica imaginação que temos.
(FERNANDES, 2008, p.95-96).

As palavras de Fernandes (2008) mais uma vez nos inspiram, instigando
reflexões que retratam os percursos sinuosos, labirínticos, enfrentados no processo
de construção do conhecimento, seja na busca de um tema, na procura da melhor
forma de escrever, ou na elaboração de ideias que irão dar sentido ao trabalho ou
temática que se propõe. E durante toda esta trajetória, fazemos as associações mais
diversas, com coisas já conhecidas e/ou imaginárias, possibilitando à imaginação e
a criação, superando desesperos, medos e nos arriscando, sem receio de errar ou
buscando burlar tal sensação, até porque o suposto erro pode ser um dos passos
mais importantes nesse processo contínuo e interrupto de aprender.
E no momento de escrita desta dissertação, chegamos ao ponto necessário
de dar continuidade a tudo que foi feito, mudar, transformar, para assim chegar o
mais próximo de um desfecho esperado. Um momento que parece iniciarmos
novamente uma busca pelo tema, seus objetivos, propostas, acepções e reflexões,
construídos até o momento, como se ele agora estivesse renascendo, na busca de
um equilíbrio, entre um titubeio e outro, para se firmar, estabelecer, crescer e gerar
frutos. Em um movimento constante em que transformar é, senão, conditio sine qua
non à sua existência, uma situação constante de incompletude diante das possíveis
redes de ideias que, a partir dele, pode surgir e das dinâmicas do “fenômeno” que
ele busca contemplar.
Com base nestas questões, que gostaríamos de iniciar nossas reflexões
quanto

às

potencialidades

das

geotecnologias

à

Educação

Geográfica,

principalmente no que se refere à construção de estratégias ao entendimento do
lugar no Ensino Fundamental. Desta forma, pretendemos neste capítulo, apresentar
e discutir ações construídas no desenvolvimento do projeto, bem como refletir sobre
as potencialidades do jogo e das dinâmicas a partir deles construídas.
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4.1 – AS CONVERGÊNCIAS GEOTECNOLÓGICAS E O LUGAR: algumas
considerações, reflexões e enlaces
Ali pelo mapa, a nossa cidade se mostra
importante: ela tem um nome e
um lugar no mundo.
Dentro da cidade os bairros, as suas ruas,
onde quase vemos o ponto exato
da casa em que moramos.
O nosso endereço está logo ali, colocado
diante da nudez dos olhos, e acabamos
pensando como seria difícil as pessoas nos
visitarem, não fosse a existência dos mapas...
O mapa é uma grande representação
o resto é só impressão.
(FERNANDES, 2008, p.55.).

“O Mapa é uma grande representação o restos é só impressão”, as últimas
palavras de Fernandes, neste pequeno trecho do seu texto intitulado “O mapa nosso
de cada dia”, podem remeter a inúmeras reflexões. Uma delas, certamente, poderá
ser um questionamento, por exemplo: Quantas possibilidades de interpretações,
pensamentos, impressões, não podemos ter através de um mapa? O mapa, em sua
forma tradicional, baseado em métodos rígidos da matemática e da cartografia
moderna, pode deixa de ser uma complexa “representação” e ganhar vida! Como?
E onde? Em nossas mentes, no momento que sobre eles nos debruçamos e a partir
da sua leitura e compreensão, agregamos nossas experiências construídas com
aquele espaço ou em outros espaços, lugares que vibram em nossos corpos e são
despertados em um simples olhar de sua representação.
Naquele pedaço de papel, podem estar representadas as nossas ruas,
praças, esquinas, becos, bares, lugares nos quais vivemos e construímos diversas
experiências com os nossos iguais, amigos, familiares, mas também com aqueles
sujeitos nos quais não temos uma relação direta. E, é neste momento que o mapa
se aproxima ainda mais de nossas vidas e da sua capacidade de nos comunicar e
viajar virtualmente.
Diante disso, retomamos as nossas viagens sobre os mapas, com a intenção
de continuar o que já começamos a discutir no decorrer deste compêndio de ideias,
um olhar sobre as Geotecnologias e o potencial desta para auxiliar a construção de
olhares sobre os nossos espaços, ao mesmo tempo em que são construções
humanas e processos criativos que emergem e estão associadas as nossas
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necessidades.
Assim, considerando que as diferentes formas de expressões das
geotecnologias, permeiam nossas dinâmicas diárias e cotidianas, bem como o
potencial desta para construção de processos formativos à compreensão do lugar,
gostaríamos de tecer algumas considerações, reflexões, redes e entrelaçamentos de
ideias. A primeira reflexão pode surgir de um simples questionamento em relação ao
próprio

título

desta

seção,

quando

anunciamos

a

seguinte

expressão

“Convergências Geotecnológicas” e então podemos indagar, o que são essas
convergências geotecnológicas? O que queremos dizer com essa expressão? Desta
maneira, procurando elucidar tais questionamentos, e tantos outros que poderão
surgir (nesta escrita ou a partir dessa leitura), que iniciaremos nossas reflexões.
A ideia de falar em Convergências Geotecnológicas, nesse trabalho, surge
devido a importância das geotecnologias nos processos, dinâmicas e atividades
empreendidas pelas ações de pesquisa desenvolvidas no GEOTEC e, no Projeto
Kimera, nos quais a exploração, discussão e construção de pensamentos sobre as
potencialidades das geotecnologias na construção de processos formativos na
contemporaneidade. Tais potenciais constituem um dos pilares desta pesquisa, e
estão presentes nas ações construídas no contexto escolar, na busca de processos
que possibilitem a Educação Geográfica e o entendimento do lugar. Desta maneira,
a utilização de mapas mentais, desenho de roteiros, mapas, imagens de satélites,
jogos-simuladores-cartográficos,

sistemas

de

geolocalização,

dentre

outras

possibilidades geotecnológicas que perpassaram à construção de estratégias nas
ações elaboradas neste trabalho e nas ações do Projeto Kimera.
Sendo assim, a junção dessas possibilidades nos remete ao movimento de
convergência, no qual essas diferentes técnicas e tecnologias, articuladas em suas
combinações, podem contribuir para a construção de um olhar geográfico e sobre o
entendimento do Lugar. Essa ênfase pode ser apenas um olhar sobre o processo de
convergência (na dimensão da composição de estratégias), pois as geotecnologias
sempre estiveram perpassando as ações humanas, partindo da necessidade desse
ser de se localizar, representar seus espaços e de compreender o mundo. Neste
sentido, nos contatos e interações estabelecidos nos e com os lugares (as ruas do
bairro, a casa, os mercadinhos, as praças, escolas, etc.) constituímos nossas
referências e princípios geotecnológicos iniciais e constantes, renovados a cada
experiência vivenciada, a cada informação diferente agregada aos conhecimentos
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que possuímos.
Deste modo, queremos afirmar que os princípios geotecnológicos estão
e são a base dos conhecimentos humanos, quanto à compreensão dos seus
espaços e lugares, antecedendo até mesmo os conhecimentos cartográficos
construídos pelo ser humano ao longo de milhares de anos, contribuindo e
perpassando a essência da cartografia, como uma construção mais elaborada e
vinculada a outros saberes (como matemáticos, geodésicos, etc.).
Assim, poderíamos pensar a convergência geotecnológica, considerando o
contexto desse trabalho, da seguinte forma:

Figura 11: Esquema ilustrativo sobre a Convergência Geotecnológica.
Fonte: Organizado pelo autor / Produção Gráfica: Josemeire Dias.

Desta maneira, a figura procura expressar uma das possibilidades de
compreender as convergências geotecnológicas, por meio de um sistema em rede,
no qual o entrelaçamento entre as diferentes técnicas, tecnologias e princípios
geotecnológicos se articulam, interagem e se complementam através de dinâmica,
onde “nó” e a união, dessa rede, podem desencadear inúmeras possibilidades de
compreender, localizar e conceber os lugares. Nesse sistema, a cartografia se
apresenta como um processo que integra estes processos criativos que compõem
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as geotecnologias, ao compreendermos que esta perpassa e está na essência e
origem dos conhecimentos cartográficos.
Neste movimento, se constroem caminhos para um redimensionamento da
cartografia, em vias de uma aproximação ao entendimento do lugar, deste
“microcosmo” onde se estabelece nossas relações imediatas com o mundo, no qual
são constituídas, a partir das experiências, as nossas referências com o espaço,
incluindo de localização e de noção espacial.

E nesse movimento podemos

construir um retorno aos princípios geotecnológicos mais íntimos e potenciais,
promovendo movimentos que tangenciam e englobam processos de reversão
transgressão e subversão cartográfica (BRITO, 2013).
Neste sentido, Brito (2013), propõem a base do que seria o movimento de
reversão, subversão, e transgressão cartográfica, tríade que constitui uma
possibilidade de rompimento com a rigidez dos mapas e da cartografia moderna,
influenciada pelos ideais positivistas. Entretanto, a referida concepção não descarta
a importância dessa cartografia para a sociedade, mas sim do processo que agrega
novos olhares, usos e construção dos conhecimentos cartográficos. Sendo assim,
explicaremos em linhas gerais o entendimento, deste autor sobre os processos de
reversão, subversão e transgressão cartográfica:
 Reversão: consiste na utilização dos mapas desmistificados da objetividade,
da completude e da verdade absoluta nos processos dialógicos de construção
do conhecimento a partir das inferências, opiniões, interpretações, saberes e
vivências dos sujeitos. Basilarmente constituída em uma teoria crítica do
mapa, na qual a desconstrução desvincula-o das relações estritamente
técnicas e euclidianas, à composição de um posicionamento que possibilita a
sua compreensão como uma linguagem visual de caráter universal,
aproximando-o de teorias das representações gráficas mais factíveis com as
práticas da vivência, da identificação e da construção dos mapas, deixando
de lado as normas das legendas dos mapas oficiais.
 Subversão: está diretamente relacionada às dinâmicas de reversão,
associando-se aos seus processos complementares, alternativos e criativos,
inerentes aos usos dos mapas provindos da cartografia tradicional, aquela
atrelada às ações hegemônicas, numa contraposição crítica associada aos
atores sociais como mediadores do conhecimento e do entendimento sobre o

94

lugar, território e espaço.
 Transgressão: consiste numa especialização das práticas subversivas, a
qual aproxima o mapa ao sujeito no que se refere ao cotidiano, tanto das
práticas repetitivas, quanto do espaço da coletividade; ao simbolismo das
singularidades e ao psicologismo social. O mapa, assim, passa a registrar
elementos relacionados às experiências e práticas cotidianas dos sujeitos,
que

não

são

contemplados

na

cartografia

tradicional,

tais

como:

entendimento, pertencimento, sentido e sentimento. Com base, nestas
concepções de reversão, subversão e transgressão, Brito (2013), propõe o
seguinte esquema:

Figura 12 - Esquema dos processos de reversão, subversão e transgressão cartográfica.
Fonte: BRITO, 2013

Deste modo, ao nos referirmos a estes processos de reversão, subversão e
transgressão cartográfica, temos a intenção de entrelaçar as perspectivas com os
potenciais existentes no uso das geotecnologias em suas dimensões (materiais,
cognitivas e simbólicas). Na verdade, entendemos que essas dinâmicas, de
redimensionamento do uso dos mapas e da própria cartografia, são movimentos que
valorizam os princípios geotecnológicos e os conhecimentos geográficos criados
pelos sujeitos em suas relações estabelecidas em sociedade, e com esta no Lugar.
Sendo assim, tais perspectivas, nos levam a refletir que o entrelaçamento entre as
Geotecnologias, Educação Geográfica e a composição de estratégias ao
entendimento de Lugar, podem agregar a perspectiva de formação crítica do sujeito
quanto à compreensão das dinâmicas socioespaciais, em que estão inseridos.
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A partir destas acepções, que abordamos as ações que compõem essa
pesquisa, no contexto do projeto Kimera, como possibilidades de reversão,
subversão e de transgressão dos conceitos cartográficos. Perspectivas presentes
nas diversas atividades e estratégias com os estudantes, bem como na construção
do jogo Kimera (e suas extensões K-Maps, K-Amplus e K-Earth, que serão
explicados adiante). Em relação aos jogos-simuladores-cartográficos, podemos
afirmar que constituem,
Uma das possibilidades do redimensionamento dos mapas está
assentada nos jogos cartográficos/geográficos, aqueles que a partir
da representação do espaço propõem a manipulação de situações
que, em certo grau, potencializam a compreensão do espaço vivido.
Também podem, numa aproximação com os conteúdos escolares,
mediar a aprendizagem e a ampliação dos conhecimentos acerca do
lugar, território e paisagem, bem como proporcionar a aproximação
entre a teoria e a prática e as perspectivas de instigar o
entendimento da realidade. (BRITO; HETKOWSKI, 2012, p.129).

Nesta perspectiva, o entrelaçamento entre a Geotecnologia, Educação
Geográfica e à composição de estratégias ao entendimento de lugar, pode agregar a
perspectiva de formação crítica do sujeito, quanto à compreensão das dinâmicas
socioespaciais, em que se inserem e estão inseridos. Assim, na busca do
redimensionamento dos mapas e na utilização das demais geotecnologias, que
construímos a dinâmica da pesquisa, na verdade, este processo constitui a essência
das ações empreendidas pelo projeto Kimera.
No caso deste trabalho, destacamos as estratégias e potencialidades da
utilização das geotecnologias (os mapas, mapas mentais, imagens de satélites,
princípios geotecnológicos, jogo Kimera, K-Amplus e K-Maps), explorando,
metodologicamente, as possibilidades dessas convergências geotecnológicas. Nesta
perspectiva, o jogo entra como mais uma das possibilidades para construção de
estratégias, como um propulsor ou um dos pontos basilares para a construção das
dinâmicas em sala de aula, sem a pretensão de esgotar e contemplar na sua
estrutura todos os conteúdos escolares. Sendo assim, antes de adentrarmos nas
análises, discussões e reflexões acerca das estratégias e atividades da pesquisa,
acreditamos ser importante apresentá-los, mesmo que inicialmente e resumidamente
o jogo Kimera e suas extensões, a fim de facilitar à compreensão das dinâmicas que
serão apresentadas na próxima seção.
a) O Jogo Kimera: cidades imaginárias: o jogo tem como principal objetivo
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criar possibilidades para relacionar e representar os espaços; construir
cidades híbridas, explorando elementos reais e imaginados, a partir dos
recursos disponibilizados pelo jogo digital. Baseado na mitologia grega, o
Kimera é composto por personagens híbridos (seres mágicos e humanos),
onde os protagonistas, Luka e Belle, precisam entrar no mundo mágico do rei
“Kimera”

e

ajudar

a

resolver

vários

mistérios,

sendo

necessário,

simultaneamente, explorar e construir a cidade (simulação de ambientes
urbanos) nas três fases que compõem a dinâmica do jogo: Imaginar, construir
e transformar. Através de suas dinâmicas buscam entrelaçar processos de
entendimento de espaço permeados pela Educação Cartográfica que,
potencializados pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e
Geotecnologias, proporcionam uma práxis pedagógica, permitindo ao sujeito,
interagir de forma crítica, ressignificando, principalmente, os conceitos de
“lugar” e “paisagem”26.

Figura 13: Interface inicial do Kimera
Fonte: Jogo Kimera:cidades imaginárias (2015)

26

Informações obtidas através das Orientações Pedagógicas do Jogo-simulador Kimera: cidades
imaginárias.
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b) K- Maps: consiste em uma extensão inserida no jogo (ver tela inicial na figura
13), no formato de módulo livre, com a principal funcionalidade de permitir o
acesso às informações georreferenciadas, disponibilizadas pela ferramenta
de visualização Google Maps. A obtenção dos mapas pode acontecer de
duas formas: através das coordenadas geográficas (latitude e longitude) do
lugar; carregamento de um arquivo contendo um mapa; ou pela descrição
textual (Nome da rua, praça, logradouro, bairro, etc.) da localização desejada;

Figura 14:Tela do K-maps no jogo Kimera
Fonte: Adaptado de Rezende(2015).

c) K-Amplus: Funcionalidade que permite acessar os “mapas” e as construções
salvas através do K-Maps. Ao abrir os “mapas” salvos nesta funcionalidade,
têm-se acesso ao editor (K-Editor).

Figura 15: Mapas salvos pelo K-maps e disponíveis no K-Amplus.
Fonte: Jogo-simulador Kimera: cidades imaginárias, 2015.
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d) K-Editor: Funcionalidade que permite editar os mapas (construindo
edificações) e visualizá-los em formatos diferenciados (tipos e tamanho).
Além disto, de acordo com Rezende (2015) existem outras funcionalidades
(que podem ser observadas na figura 16) como:


Construir: permite inserir no mapa, as edificações presentes no jogo
Kimera (marcado de cinza);



Zoom In: simula o aumento da visualização do mapa, elevando-se o nível
de detalhamento do terreno; esta ferramenta associa o “zoom” à noção de
escala, neste caso um aumento da escala (destaque verde);



Zoom Out: permite que seja diminuída a visualização detalhada do
terreno, passado para uma visualização geral; sendo assim, associa-se a
uma diminuição da

escala

e consequentemente a redução de

detalhamentos (destaque amarelo);


Salvar: permite salvar as alterações realizadas sobre o mapa, ou seja, a
construção e desconstrução de edificações da sua cidade (destaque
vermelho);



Visualizar Mapas: permite a visualização dos mapas em formatos
diferenciados: rota, terreno, satélite ou hibrido (destaque azul).

Figura 16: Ferramentas disponíveis no K-Editor, para visualização e
edição do mapa acessado.
Fonte: Adaptado de Rezende (2015).
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Além das possibilidades demonstradas nessa breve descrição do jogosimulador Kimera e de suas extensões (feita no início deste capítulo), gostaríamos
de discutir e apresentar, algumas de suas potencialidades e possibilidades para
composição de estratégias com os estudantes, que serão, neste trabalho, nomeados
com o nome das principais ruas da Engomadeira, bairro no qual está localizada a
Escola onde a pesquisa foi realizada.
As narrativas do jogo, quests27, trazem em sua composição, temáticas e
problemas que remetem as dinâmicas socioespaciais e são potenciais para
construção de processos formativos, nas experiências de imersão no jogo, bem
como na composição de estratégias pedagógicas elaboradas a partir dele. Sobre
isso Rezende (2015) destaca alguns potenciais do jogo-simulador, implícitos em sua
dinâmica, ao sistematizar situações de Problema/Ação e benefícios na conclusão
dos “desafios”, conforme podemos observar na figura abaixo:

Figura 17: Situações de problema/ação do jogo-simulador Kimera que remetem às dinâmicas
socioespaciais.
27

Fases do Jogo/ Missões que os jogadores precisam realizar para continuar o jogo/ Condição de vitória.
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Desta forma, conforme podemos observar nas imagens, diversos problemas,
temas e dinâmicas socioespaciais são abordados no jogo, tais como: dificuldades de
mobilidade urbana; saneamento básico e infraestrutura nas cidades; lixo, coleta
seletiva, reciclagem; fontes de energia e impactos ambientais (na figura a seguir,
podem ser observadas outras telas do jogo-simulador, que demonstram tais
situações). Essas possibilidades, no processo de interação com o jogo, vêm a
colaborar na compreensão dos processos que permeiam a vida dos estudantes,
contribuindo para a construção de uma percepção, mesmo que inicial, sobre os
processos que se espacializam no lugar.

Figura 18: Telas que demonstram algumas temática existentes no jogo-simulador Kimera.
Fonte: Kimera: cidades imaginárias.

Destacamos que muitas dessas situações e temáticas surgiram na dinâmica
de construção do jogo, no qual os alunos expressavam a realidade dos lugares em
que vivem.

Assim, tomando como base a própria “realidade” do estudante, tende-

se a construir no ato de jogar, uma aproximação proposital do universo de Kimera,
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com as situações e movimentos que se compõe nos lugares onde vivem e,
cotidianamente que subvertem e ressignificam. Como afirma Rezende (2015),
Essa tentativa de paridade intenciona estruturar um sentimento de
pertencimento a respeito do lugar em que habitam. Defende-se que,
diante da capacidade em acomodar, mesmo que parcialmente, as
perspectivas referenciadas anteriormente, o jogo-simulador
evidenciou-se como um artefato cultural capaz de agregar elementos
que permeiam o campo da técnica e do “Espaço de relações”. É
justamente a potencialidade de dialogar com contextos variados que
torna o jogo Kimera uma possibilidade diferenciada na formação dos
sujeitos, quando relacionada à compreensão de Espaço. (p. 119).

Nesta perspectiva, que o jogo pode ser potencial à construção de um
entendimento das crianças sobre os processos sociais e espaciais, a um olhar
geográfico sobre os fenômenos, a partir das situações que podem estar atreladas às
suas experiências. Além disto, as temáticas e conteúdos que estiveram presentes,
desde a concepção do jogo (conforme comentamos no capítulo anterior), o tornam
pertinentes às perspectivas da própria geografia escolar, aspecto que se deve
considerar quando entendemos esta como uma das dimensões que constitui a
Educação Geográfica. Neste sentido, percebe-se que o jogo-simulador possui um
potencial agregador de práticas pedagógicas em sala de aula, abrangendo,
parcialmente, os objetivos existentes nos PCNs de Geografia para o Ensino
Fundamental (BRASIL, 2001), tais como:
 conhecer o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão, de
como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem;
 identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas
consequências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa
referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas
questões socioambientais locais;
 conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo
que compreenda o papel das sociedades na construção do território, da
paisagem e do lugar;
 compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos
estudados em suas dinâmicas e interações;
 conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia para
compreender a paisagem, o território e o lugar, seus processos de
construção, identificando suas relações, problemas e contradições;
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 orientá-los a compreender a importância das diferentes linguagens na leitura
da paisagem, desde as imagens, música e literatura de dados e de
documentos de diferentes fontes de informação, de modo que interprete,
analise e relacione informações sobre o espaço;
 saber utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a
espacialidade dos fenômenos geográficos;
É mister salientar, entretanto, que o jogo-simulador Kimera, não possui a
pretensão de esgotar ou contemplar todas as possibilidades e requisitos referentes
aos conteúdos geográficos, especialmente estes apontados nos PCNs. Destarte, a
importância destacada neste trabalho, à necessidade de experienciar estratégias e
práticas pedagógicas que potencializem as possibilidades do jogo, tomando mais
uma possibilidade a ser agregada as dinâmicas existentes na escola. Com base
nessa premissa, construímos as atividades que constituem essa pesquisa,
ressaltando também, a riqueza do processo de construção de um jogo, até a sua
conclusão e utilização do produto final e seu potencial, ressaltando sua pertinência
aos processos que compõem a Educação Geográfica.
Neste ínterim, procuramos refletir, brevemente, sobre as potencialidades do
que chamamos de convergência geotecnológicas, as quais irão permear, em suas
diversas formas de técnicas e tecnologias, as discussões e estratégias construídas
com os estudantes e integrantes do projeto Kimera, as quais envolvem o objetivo
dessa pesquisa. Deste modo, concluímos essa seção, convidando-os ao continuar
na imersão dessa pesquisa, debruçando-se sobre o lugar da pesquisa e o Lugar dos
sujeitos que compõem a rede de experiências e de sentidos à cidade, salientadas
nesta proposta.

103

4.2 – A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E A IMERSÃO NO LUGAR: primeiros
passos, ações, convergências e reflexões
Compreender o lugar em que se vive, permite
ao sujeito conhecer a sua história e conseguir
entender as coisas que ali acontecem.
Nenhum lugar é neutro, pelo contrário, é
repleto de histórias e com as pessoas
historicamente situadas num tempo e num
espaço, que pode ser o recorte de um espaço
maior, mas por hipótese alguma é isolado,
independente.
(CALLAI, 2005, p.87).

Ao iniciarmos essa seção com as palavras de Callai (2005), sobre o Lugar,
trazemos mais uma vez o destaque desta categoria nos processos que compõem
este trabalho, e principalmente, sua importância à Educação Geográfica, com
estudantes do Ensino Fundamental. Conhecer o lugar, seus processos, valorizá-lo
na constituição de um “olhar espacial” é importante, ao estreitar os enlaces de
pertença, ressaltar a importância deste com suas histórias, vivências e experiências,
ao mesmo tempo em que contribui para a compreensão das dinâmicas sociais que
reverberam nestes espaços. A constituição de um “entendimento espacial”, a
fundamentar uma Educação Geográfica, perpassa essencialmente por uma
abordagem a partir do lugar, nos aproximando de uma elaboração ao entendimento
do mundo, ou melhor, da produção de sentidos em relação ao mesmo, sem as
amarras da ciência geográfica e do ensino massivo, constatado na história da
geografia escolar.
Neste sentido, o lugar tornou-se a categoria e o ponto basilar para a
construção de estratégias ao decorrer do desenvolvimento desta pesquisa, onde as
ações de construção do jogo, e principalmente, as atividades em sala de aula, foram
relacionadas à valorização dos sujeitos, seus espaços, vivências e experiências.
Neste sentido, ficou evidente a importância do bairro da Engomadeira para os
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sujeitos alunos, explicitado em suas falas, relatos e nas relações de pertencimento,
declaradas em expressões como: “minha rua”, “minha casa” e no reconhecimento
das ruas, mercados, lojas e casas, referências construídas por transeuntes que
realmente conhecem o seu lugar.
Observamos isso nas entrevistas que fizemos, nas quais percebemos que
96% dos 30 alunos da turma do 4º ano e, 81% dos 32 estudantes do 5º ano são
moradores do bairro da Engomadeira. Tal fato foi preponderante na decisão de
utilizar o bairro da Engomadeira, como “recorte” espacial, para fundamentar nossas
ações e estratégias em sala de aula.
Vale ressaltar, que a nossas ações e movimentos encontraram “sintonias”,
apoios e ressonâncias com dinâmicas já existentes no ambiente escolar,
relacionadas à valorização do lugar na composição de atividades com os
estudantes.

Destacamos assim, o projeto pedagógico “Entre ruas e ladeiras,

Engomadeira Sou Eu”, construído pela comunidade escolar no ano de 2014, com o
objetivo principal de “contribuir com a formação de pessoas capazes de
compreender as mudanças e continuidades na história e na constituição do espaço
do bairro e de assumir um papel de atores sociogeográficos na construção do lugar
onde vivem”. Além disto, o referido projeto propôs trabalhar com conteúdos como:
Mapas; História do Bairro; Localização; Organização socioespacial: aspectos
fisiogeográficos (formas de relevo e ocupação do espaço, aspectos hidrográficos e
fitogeográficos), a forma de ocupação do solo urbano, acessibilidade e mobilidade,
questões ambientais, lugares de frequentação da comunidade, organização social e
política, e suas representações.28
Com esta perspectiva, o projeto agregou, inspirou e motivou a ampliação das
ações desta proposta de pesquisa, criando um ambiente ainda mais favorável entre
professores e comunidade escolar, aumentando o envolvimento e aceitação dos
mesmos. Ao mesmo tempo em que ressaltou a Educação Geográfica, como uma
prática importante e essencial à Educação Infantil e Ensino Fundamental, momento
em que as crianças estão construindo suas primeiras referências de “mundo”,
ampliando e tornando mais complexas suas percepções espaciais. Assim,
compomos os sentidos e olhares do pesquisador que aqui escreve, diante as
28

Objetivo pesquisado no Projeto Didático “Entre ruas e ladeiras, Engomadeira sou eu!”, da Escola
Álvaro da Franca Rocha, 2014.
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bricolagens e diversidades de ações construídas, coletivamente, no Projeto Kimera.
Neste exato momento podemos questionar: onde finalmente está a Educação
Geográfica dentro das dinâmicas construídas no Kimera? Uma resposta simples
poderia nos contemplar, considerando a dimensão da sua incompletude, de que em
todas as ações construídas, emanam em sua essência a Educação Geográfica.
Sendo assim, continuemos a trilhar pelos caminhos que estruturam essa pesquisa.
4.2.1 – Expressões do Lugar: entrelaçamentos entre a cidade, mapas mentais e
roteiros

O lugar e suas dinâmicas sempre estiveram presentes nas ações do projeto
na escola, fazendo movimentos que ao mesmo tempo em que contemplavam as
necessidades de produção do jogo, constituíam, implicitamente, um olhar geográfico
sobre o espaço. Destacamos, como exemplo, neste primeiro momento, os encontros
formativos, que dentre as suas finalidades, pretendiam potencializar e ressaltar as
expressões das crianças em relação aos espaços vividos e suas experiências
construídas nas suas casas e ruas dos seus bairros. Diversas foram as estratégias
elaboradas para isso, tais como: a construção de mapas mentais e dinâmicas de
simulação dos bairros (o que existe em nosso bairro? O que não poderia faltar em
nosso bairro?).

Figura 19: Construção de mapas mentais – Oficinas “Trabalhando com roteiros”
Fonte: Kimera Pedagógico, 2013.

Durante o processo de imersão e contato com os estudantes na escola, com
os estudantes do 5º ano, desenvolvemos os primeiros encontros formativos,
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intitulados de “Trabalhando com Roteiros”29 (figura 19), cujo objetivo principal foi
apresentar a história que compõe o jogo-simulador, através do entendimento desse
dispositivo com os percursos cotidianos. Assim, ao relacionarmos com os percursos
e itinerários das crianças, podemos nos debruçar sobre sua realidade, fazendo com
que os mesmos estabeleçam outros olhares sobre o seu próprio lugar. Além disso, a
composição de mapas mentais contribuiu para uma aproximação dos princípios
geotecnológicos, constituídos por essas crianças, na relação com seus espaços
vividos, bem como possibilitando um trabalho com noções cartográficas, no ato de
fazer e construir mapas.
A utilização de desenhos, mapas mentais e “representações” de um
determinado espaço, constituem estratégias muito utilizadas com crianças,
principalmente no Ensino Fundamental. Callai (2005) destaca sua importância e
pertinência na composição de um entendimento das dinâmicas socioespaciais, ao
afirmar que,
[...] ao fazer um desenho de um lugar que lhe seja conhecido ou
mesmo muito familiar, ele estará fazendo escolhas e tornando mais
rigorosa a sua observação. Poderá desse modo, dar-se conta de
aspectos que não eram percebidos, poderá levantar novas hipóteses
para explicar o que existe, poderá fazer críticas e até encontrar
soluções para as quais lhe parecia impossível contribuir. A
capacidade de o aluno fazer a representação de um determinado
espaço significa muito mais do que estar aprendendo geografia: pode
ser um exercício que permitirá a construção do seu conhecimento
para além da realidade que está sendo representada, e estimula o
desenvolvimento da criatividade, o que, de resto, lhe é significativo
para a própria vida e não apenas para aprender, simplesmente.
(CALLAI, 2005, p.244).

Neste sentido, a utilização dos mapas mentais foi essencial na composição de
estratégias que objetivavam a reflexão por estes alunos, sobre os elementos e
dinâmicas existentes em seus bairros. Assim, buscamos trabalhar a composição dos
mapas mentais por estes estudantes, nas oficinas “Trabalhando com Roteiros”, nos
quais organizamos os alunos em grupos e solicitamos que os mesmos fizessem
desenhos, compondo uma atividade dividida em dois momentos: o primeiro
desenhando o percurso entre a casa e a escola, destacando os elementos, objetos,
29

Os encontros formativos “Trabalhando com roteiros”, foram realizados com os estudantes do 5º ano,
no ano de 2013. Atividades como a composição de mapas mentais, entretanto, também foi utilizada
em outros encontros no ano de 2014, com estudantes do 4º ano.
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fatos que eles observavam no cotidiano, em seguida solicitando que os mesmos
relatassem o que quiseram expressar; No segundo momento, solicitamos que eles
desenhassem como gostariam que fosse o percurso da escola até sua casa.
As atividades nos revelaram um grande potencial ao entendimento do lugar,
tornando-se ponto de partida para a discussão com os alunos sobre os problemas e
dinâmicas do seu bairro. Com base em seus relatos, além de possibilitar trabalhar as
noções cartográficas (como proporção, escala, etc.), podemos observar assuntos
significativos à composição do Jogo Kimera.

Temáticas

como:

violência,

acessibilidade, mobilidade urbana, mostraram-se recorrentes nas discussões dos
“desenhos” e nas indagações sobre as dinâmicas existentes no bairro.

Assim,

gostaríamos de corroborar com Souza (2011), ao ressaltar o potencial dos mapas
mentais e a sua relação com as experiências construídas pelos sujeitos no/com os
seus lugares, ao afirmar que,
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. (p. 20).

Neste sentido, podemos observar, nos desenhos feitos pela aluna Vila de
Nanã (ver figura 20), ao representar em seus mapas a quantidade de carros nas
ruas da Engomadeira, a relação direta com as experiências vividas e construídas no
seu bairro. Fato, também expressados em seus relatos e diálogos durante a
atividade, quando indagada, por exemplo, porque o desenho de inúmeros carros em
seu mapa mental, afirmava: “Têm muito carro aqui na rua da escola e na minha rua
também... Fica tudo parado”, então perguntamos: “E isso é bom?”; E a mesma
respondeu, “Não gosto... Minha mãe nem deixa eu brincar na rua”.

Outro aspecto

importante quanto a percepção dos estudantes em relação às dinâmicas e
problemas do bairro, foi destacado pela aluna Santa Rita, ao desenhar e destacar
em seus desenhos os “buracos” no calçamento das ruas na Engomadeira, pintados
com cores diferentes,

ressaltando problemas de infraestrutura e expressando o

desejo de melhorias na sua rua.
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Figura 20: Mapas mentais construídos pelas alunas Santa Rita (à esquerda) e Vila de Nanã (à
direita), retratam o congestionamento e os buracos na rua.
Fonte:Kimera Pedagógico, 2013.

Os relatos demonstravam consequências diretas dos problemas urbanos nas
grandes cidades, assim como o cotidiano dos estudantes e possibilitou reflexões
sobre os problemas enfrentados pela população na cidade. Ao mesmo tempo em
que ressaltávamos as possíveis resoluções para esses problemas, como a utilização
de outros meios de transportes (a exemplo da bicicleta) e a reinvindicação de
melhoria de infraestrutura e conservação das ruas pela própria comunidade,
evitando ações como despejo de “entulhos” e lixo em lugares impróprios.
Tais reflexões colaboraram à composição do jogo, em uma de seus desafios,
no qual, o jogador precisa diminuir o fluxo de carros na cidade e para isso precisa
construir ciclovias como alternativas para a redução dos engarrafamentos (conforme
pode ser observado na figura 21). Os estudantes tiveram a oportunidade de
vivenciar tais dinâmicas do jogo, em encontros nos quais os mesmos puderam jogar
e testar versões beta do Kimera: cidades imaginárias.

Figura 21: Construção do “Ciclo Parque” no Jogo Kimera.
Fonte: Kimera:cidades imaginárias, 2015.
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Além destas reflexões estabelecidas, procuramos destacar a relação dos
mapas construídos com os estudantes sobre as noções básicas de cartografia,
ressaltando as similaridades existentes em alguns dos desenhos produzidos. Na
atividade de construção desses desenhos, percebemos o desenvolvimento de
noções de proporcionalidade dos objetos “representados” no mapa, como pode ser
observado nos desenhos dos estudantes Amorim e Santo Antônio (Figura 22), na
tentativa de manter uma proporção em relação à construção das casas e outros
elementos no mapa.
Neste sentido, a concepção de trabalhar noções cartográficas a partir da ação
de “fazer mapas”, parte do pressuposto em contribuir a formação de um “aluno
mapeador”, inicialmente, ao invés do “leitor de mapas”, seja importante e
fundamental, como destaca Almeida e Passini (2010), ao afirmar que:
A ação para que o aluno possa entender a linguagem cartográfica
não está em pintar ou copiar contornos, mas em “fazer o mapa” [...]
Ao reduzir o espaço estudado à sua representação, o aluno percebe
logo a necessidade da proporcionalidade, para que não ocorra
deformações [...] Portanto para que o aluno consiga dar significado
ao significante, deve viver o papel de codificador, antes de ser
decodificador. (ALMEIDA e PASSINI, 2010, p.22).

As falas dos estudantes, no processo de construção desses mapas, denotam
bem a construção e demonstração dessas noções de proporcionalidade e distância.
Quando perguntamos por que os mesmos haviam construído os seus desenhos
daquela maneira, afirmavam que tinham desenhado “de cima”, e ao questionarmos o
que seria isso, os mesmos responderam da seguinte forma: Aluno Senhor do Bonfim
- “é desenhar como se a gente visse a rua de cima e olhasse para baixo e visse o
quadradinho da casa (...) 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”. Assim, além de demonstrarem
uma noção de proporcionalidade, os alunos demonstram o desenvolvimento de uma
“visão vertical” desse espaço, essencial para a compreensão do mapa e sua
perspectiva bidimensional.
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Figura 22: Mapas mentais feito pelos estudantes Santo Antônio (à esquerda) e Amorim (à direita)
Fonte:Kimera Pedagógico, 2013.

Ainda, analisando os mapas mentais dos estudantes, podemos perceber a
utilização inicial de uma estrutura de legendas, na composição do desenho feito pelo
aluno Santo Antônio. O referido estudante utilizou letras para representar os pontos
comerciais e locais frequentados, por ele, na localidade e que percebia nos trajetos
entre sua casa e a escola, a exemplo da letra “B – bomboniere”, “C – casa” e “M –
mercados”, quando perguntamos sobre para que serviam essas marcações, o
mesmo afirmou: “É tipo uma legenda que serve para a gente saber o que é cada
coisa no desenho, só não tá de cada cor”. Tais atividades, também nos
demonstraram, a relação de pertencimento e o envolvimentos dos alunos com o
bairro, procurando demonstrar em maior parte dos desenhos os lugares por eles
vivenciados.
Os mapas mentais foram assim, uma das estratégias utilizadas para a
construção e reflexão sobre as dinâmicas socioespaciais a partir do lugar,
possibilitando a construção e apresentação de noções cartográficas (como escala,
proporcionalidade e noções básicas de alfabetização cartográfica) com os
estudantes, tomando como base as experiências cotidianas, o lugar e os espaços de
vivências desses sujeitos. Estratégias que possuem um grande potencial ao tornar a
cartografia, os mapas e o ato de utilizá-los, mais próximos da realidade dos sujeitos
e de suas necessidades, fazendo mais significante a sua utilização. Tal fato tende a
potencializar o processo de Educação Geográfica, juntos aos estudantes, a partir do
entrelaçamento

entre

entendimento do lugar.

princípios

geotecnológicos,

cartografia,

cotidiano

e
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A partir de experiências como estas, desenvolvidas com os estudantes do 5º
ano (no ano de 2013), nos fez perceber ainda mais o potencial na construção de
atividades, tomando o lugar como base para isso. Ao ficar evidente o envolvimento
dos alunos e o potencial em explorar os conhecimentos destes estudantes sobre o
seu bairro, as ruas e principalmente as experiências construídas na relação com o
outro e com o outro nos seus espaços. Assim, em 2014, procurando aprimorar e
explorar outras visões dos estudantes sobre o seu lugar, a partir desta perspectiva
realizamos com as oficinas denominadas de “O lugar no mundo e o mundo no
lugar”, com estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, cujo principal objetivo foi
explorar estratégias à potencialização do entendimento do lugar, ressaltando as
dinâmicas socioespaciais que o compõem.
Deste modo, as atividades foram estruturadas em dois momentos: primeiro
momento - trabalhando com o mapa de Salvador; segundo momento: dinâmica
sobre o bairro da Engomadeira.

a) Trabalhando com o mapa de Salvador: No primeiro momento, utilizamos
seis mapas da cidade de Salvador, organizando e montado sobre o chão da
sala. Logo após, pedimos aos alunos que se aproximassem ao redor do mapa
(coberto por um plástico transparente) para assim observar e analisar os
bairros da cidade. Neste momento, perguntas como: “Onde está a escola”?
“A Engomadeira fica onde?” foram frequentes, então instigamos os meninos a
localizarem o bairro da Engomadeira. Em seguida perguntamos – “Alguém
mora em outro lugar que não seja a Engomadeira?”, alguns disseram que
sim, como –“Arraial do Retiro”, “Cabula”, e pedimos que os mesmos
procurassem os bairros, ruas e a própria escola (já que alguns estavam
perguntando e procurando-a), atividade na qual tiveram mais dificuldades,
pois algumas localidades não apareciam no Mapa. Neste momento fizemos a
seguinte pergunta – “E a escola, está neste mapa?”, responderam: “Não”, “A
gente procurou não conseguiu achar”, “Também não achei minha rua!”. – “Por
que não conseguimos ver a escola no mapa?”. “– Por que é pequena” – “E se
fizéssemos um mapa desse tamanho só da Engomadeira?” “Dava para ver a
escola e as ruas”?. – “Ahh!! Ai agente consegue sim!!.
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A partir da percepção dos mesmos, identificamos a construção intuitiva da
noção de escala, ao associar que por tratar sobre o mapa da cidade de
Salvador, a escola e algumas ruas não conseguiam ser representadas no
mapa. Sendo assim, trabalhamos com eles a relação entre o detalhamento
das informações no mapa, de acordo com a escala do mesmo, demonstrando
que à medida que aumentamos a superfície a ser representado em um
determinado espaço do papel, iremos perder o nível de detalhes daquele
espaço. Além disto, discutimos também a noção que este lugar, o bairro, está
localizado e se articula com espaços maiores da cidade, fazendo parte de um
mosaico que interage entre si e constitui a cidade.
Nesta atividade pudemos perceber o qual potencial é o entrelaçamento entre
os mapas e os espaços vividos por esses sujeitos, pois a,
[...] utilização de recursos cartográficos possibilita a apreensão da
realidade, aproximando o espaço vivido das teorizações discutidas,
bem como motivando uma relação de aproximação entre os sujeitos
e os mapas, uma vez que estes fascinam os seus leitores através de
seu simbolismo e de seus aspectos retóricos, mas também pelo
processo de comunicação estabelecido, no qual os conhecimentos
prévios dos alunos podem ampliar a carga informacional do mapa e,
ainda, numa possibilidade mais avançada, outras inferências e
conhecimentos podem ser levantados. (BRITO, 2013, p.27).

Com isso, procuramos trabalhar noções que são essenciais para o processo
de Alfabetização Cartográfica, a partir da perspectiva de valorização da carga
simbólica, das experiências e do sentimento de pertença desses sujeitos com
seus lugares. Tal possibilidade, além de potencializar a utilização dos mapas,
aumenta as possibilidades de entendimento do “mundo” e principalmente do
Lugar, desses sujeitos.
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As possibilidades construídas, com essa atividade, nos levaram também a
associações com o jogo-simulador Kimera:cidades imaginárias, no qual cabe
aqui mais um entrelaçamento entre as atividades em sala de aula, a
construção do jogo e os processos formativos potenciais a ele, em um
movimento que dá continuidade as dinâmicas hipertextuais que se constroem
no processo de pesquisa. Assim, as noções de escala trabalhadas na
atividade com o mapa da cidade de Salvador em sala de aula, foram e
também são trabalhadas nas dinâmicas do jogo-simulador, a partir da
possibilidade de associar as noções de aumento e detalhamento do mapa ao
“zoom” sobre as construções do jogo (ver figura 24).

Figura 24: Noções de escala trabalhadas na dinâmica do jogo-simulador Kimera.
Fonte:Kimera:cidades imaginárias, 2015. (organizado pelo autor).

Além disso, a noção de proporção, destacando as construções em relação
aos demais objetos do terreno, constituem mais possibilidades ao
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entendimento dessas noções de localização e orientação no espaço, bem
como as visões verticais e oblíquas do terreno (essencial para compreender a
bi dimensionalidade). Desta forma, buscamos, tanto nas atividades na sala de
aula e no jogo, o imbricamento entre noções de lateralidade, orientação,
proporção e escala, entendendo a importância para a constituição desses
conhecimentos para o entendimento do espaço, principalmente na dimensão
do Lugar e consequentemente à Educação Geográfica.

b) Dinâmicas do bairro: no segundo momento do encontro formativo “O
lugar no mundo... o mundo no lugar” nos debruçamos sobe a percepção e
experiência dos estudantes sobre o seu bairro. Iniciamos a atividade
pedindo que os mesmos construíssem desenhos, contendo, para eles, os
lugares mais importantes do bairro, em seguida apresentamos um painel,
dividido em três partes: o que tem no bairro (onde foram colados os
desenhos feitos pelos mesmos); por que é importante para mim?; por que é
importante para o bairro?. Sendo assim, pedimos para que todos, um a um,
para organizar as imagens no painel e escrever porque era importante para
eles e para o bairro (Figuras 26 e 27).

Figura 25: Painel sobre o bairro, construído pelos estudantes.
Fonte: Kimera Pedagógico
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Dentre os desenhos feitos pelos estudantes, percebemos que os lugares
escolhidos com maior frequência foram: lojas, casas, mercados, mercadinhos,
igrejas (evangélicas e católicas). Com isso, observamos que a maior parte
dos locais escolhidos envolvia um sentimento de pertença criado por esses
sujeitos por meio das relações que ali eles constituem, bem como por serem
Figura 24 – Atividade dinâmicas do bairro, estudantes descrevendo e escrevendo seus
lugares frequentados cotidianamente. Como afirma Oliveira (2012),
desenhos.
Fonte: Kimera Pedagógico

[...] não há necessidade de fazer um esforço para estruturar o nosso
espaço, uma vez que esse espaço em que nos movemos e nos
locomovemos, integrante de nossa vida diária, é de fato o nosso
lugar. Conhecemos o nosso lugar, cada um tem seu lugar. Assim
sendo, onde vivemos, nossa residência, nosso bairro inteiro, se torna
um lugar para nós. (p.11).

Essa relação do sujeito e o lugar, pode ser constatada, nos diferentes motivos
apontados pelas crianças, ao destacarem os lugares do bairro em seus
desenhos. Tais como: Loja – “É importante, pois compro os materiais”; “Casa
– Porque eu moro nela”; Mercados e Mercadinhos - “Porque ele é barato”, “É
muito barato e legal”, “Porque eu compro nele”, Igreja – “Porque é a casa de
Deus”, “Lá eu vejo meus amigos”. Outro aspecto observados na dinâmica, foi
que ao perguntarmos a importância destes para o bairro, muitos pensavam,
demoravam a responder, ou mesmo repetiam os motivos que os fizeram
registrar a importância pessoal, demonstrando que nessa idade as relações
individuais e da coletividade se misturam, e a criança ainda tem dificuldades
em inferir algumas opiniões ou entender dinâmicas mais complexas.
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Apesar da dificuldade inicial em dissociar a importância dos lugares para si,
em relação ao sentido para o bairro, continuamos a instigá-los, procurando
formas de fazê-los refletir sobre as dinâmicas do bairro. Assim, perguntamos:
- “Vocês gostam muito de comprar no mercadinho não é?– “Sim, eu gosto”,
“Eu gosto de comprar queimado (balas)”. – “Percebi pois muitos
desenharam... e vocês acham que aquele supermercado imenso que está
sendo construído (fazendo referência a obra observada pela janela), pode ser
bom para o mercadinho que vocês vão?”. Depois do silêncio um dos alunos
respondeu: “Vai quebrar o de lá da rua (risos)”!. A partir desse momento,
começamos a conversar sobre os locais que eles destacaram, falamos sobre
o impacto desses supermercados para o bairro, procurando ressaltar para os
estudantes que o nosso lugar também está articulado com outras partes da
cidade e com o mundo, em uma perspectiva que “cada lugar, é à sua
maneira, o mundo (...) irrecusavelmente imerso numa comunhão com

o

mundo, torna-se exponencialmente diferente dos demais” (SANTOS, 2012,
p.314).

As atividades acima descritas, a partir das quais tivemos como uma das
intenções, potencializar a Educação Geográfica a partir da construção de
estratégias, entrelaçando pressupostos da cartografia e a “análise” do lugar, se
articulam e estão relacionadas a outras dinâmicas construídas na rede de ações
dessa pesquisa. Deste modo, no ano de 2013, compomos encontros formativos que
contribuíram para o amadurecimento de estratégias com os estudantes, bem como o
processo de construção do jogo simulador, contribuindo para a composição de seus
conteúdos e dinâmicas.
Uma desses encontros formativos foi construído com base em atividades
realizadas com os estudantes do 5º ano, no ano de 2013, os quais relatavam as
dinâmicas e problemas referentes a coleta de lixo em seus bairros. Desta forma,
baseados em uma das temáticas trabalhadas no jogo-simulador Kimera,
construímos a Oficina de Música, com objetivo principal de trabalhara percepção de
objetos sonoros por parte dos alunos que podem ser incorporadas ou pensadas para
a banda sonora do Kimera.
Para isto, resolvemos utilizar como temática mobilizadora a reciclagem de
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objetos à construção de instrumentos musicais (ver Figura 28), a partir das quais
trabalhamos com os alunos, noções e princípios que perpassam a Educação
Ambiental e a importância da coleta seletiva, e tratamento correto do lixo nas
grandes cidades.

Figura 27: Instrumentos criados e estudantes apresentando suas construções.
Fonte:Kimera Pedagógico, 2013.

Neste mesmo encontro estabelecemos relações com o “mine-game da
reciclagem” (ver Figura 28), inseridos em um dos desafios do jogo-simulador, no
qual o jogador precisa construir uma usina de reciclagem e depois fazer o
tratamento do lixo da cidade de Kimera (uma das etapas a coleta seletiva), para
manutenção do reino. Assim, discutimos sobre a necessidade de menor produção
de lixo (ação que deve ser de todos os setores da sociedade) e manter a cidade
limpa, importante para saúde pública e para evitar problemas, como entupimento de
esgotos e consequentes alagamentos.

Figura 28: Telas do “mine-game da reciclagem” do jogo-simulador Kimera.
Fonte:Kimera: cidades imaginárias, 2015.
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Diante desse processo de composição das redes que sustentam essa análise,
gostaríamos de ressaltar outras atividades realizadas com os estudantes do 5º ano,
com o intuito de entrelaçar as estratégias e as possibilidades do jogo-simulador.
Sendo assim, destacamos os encontros formativos denominados de “Trabalhando
com Mapas30”, os quais tiveram como objetivo principal o desenvolvimento de
noções cartográficas relacionadas ao conceito de lugar, buscando a associação de
imagens de satélite com os mapas do jogo-simulador Kimera, compondo assim,
mais uma das possibilidades de convergências e imbricamento, entre as diferentes
geotecnologias, ao entendimento do espaço vivido pelos sujeitos.

Figura 29: Telas do mine-game da bússola no jogo-simulador Kimera.
Fonte: Kimera: cidades imaginárias.

Uma das motivações para construção desta atividade foi a de elaborar
30

Outros aspectos e abordagens dessas oficinas e outros encontros formativos podem ser analisadas
em Nascimento (2013)
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estratégias relacionadas aos conteúdos e dinâmicas existentes no jogo (na época,
ainda em fase de construção), ao mesmo tempo em que poderíamos observar
dinâmicas que poderia contribuir em sua construção. Assim, tomando o processo de
construção do jogo-simulador como ponto de partida, elaboramos dinâmicas (em
sala de aula) com o intuito de trabalhar tais noções cartográficas com os estudantes.
Essas, noções estão presentes no jogo-simulador em diversas maneiras, dentro das
falas do personagem, bem como, em outras dinâmicas como o “mine-game da
bússola mágica”31, conforme podemos observar na Figura 29 (página 117).
Destarte, entrelaçando as dinâmicas do jogo Kimera com os encontros
formativos, compomos as atividades em duas etapas, denominadas, nesse trabalho,
das seguintes formas: Noções de orientação e localização; Entrelaçando
geotecnologias, games e o Lugar. Sendo assim analisamos a seguir as atividades
realizadas com os estudantes:
a) Noções de orientação e localização: nesta primeira etapa, buscamos
explorar as potencialidades dos dispositivos móveis para trabalhar noções de

orientação, a partir do espaço da sala de aula. Assim, ensinamos os
estudantes a utilizarem bússolas digitais presentes em tablets e smartphones,
a partir das quais pudemos localizar em que direção dentro da sala estava
situado o Norte, com isso colocamos no chão da sala uma figura da Rosa dos
Ventos, o que permitiu a localização dos outros pontos cardeais (ver Figura
30). Com isso ressaltamos aos alunos que a bússola pode ser uma das
formas para nos orientarmos no espaço geográfico, principalmente quando
associado às noções de localização e orientação que construímos na relação
com os lugares em que vivemos.
31

O mine-game da bússola mágica é o desafio que abre o jogo-simulador.
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Nesse sentido, fizemos referência aos mapas mentais por eles construídos
sobre o bairro da engomadeira, os quais são mapas construídos por nós
mesmos, dos lugares que conhecemos com os quais fizemos uma
comparação com o Mapa Ga-sur (um dos primeiros mapas encontrados na
história). Desta forma, ressaltamos para os mesmo que os mapas mentais e o
mapa Ga-sur podem ser diferentes dos mapas que conhecemos, mas
também são considerados mapas importantes para representar o lugar que
Figura 30: Trabalhando noções de orientação e como utilizar a bússola.
Fonte: Kimera Pedagógico, 2013.

vivemos. A partir disso, continuamos uma apresentação, ressaltando a
importância dos mapas e demais geotecnologias para nossa localização e
orientação no dia-a-dia, expressas nos roteiros que fazemos da casa até a
escola, desenhos, pontos de referência, etc.
Na dinâmica dessa apresentação utilizamos o programa Google Maps, e o
recurso Street View32, para relacionar com os percursos, mapas, imagens de
satélites que comentamos sobre a Engomadeira.

Ao demonstrarmos as

possibilidades da “ferramenta”, inclusive a possibilidade de ver e “viajar” para
outros lugares, muitos alunos pediram e demonstraram interesse em
conhecer outras partes da cidade (Arena Fonte Nova, Farol da Barra, etc.),
quando fomos surpreendidos pela fala do aluno Amorim, ao afirmar que: “Nós
não moramos no Farol da Barra, nós moramos na Engomadeira então temos
que ver o nosso bairro”. Tal afirmação dos estudantes revelaram a sua
relação de pertencimento com o bairro, ao mesmo tempo em que constituiu
um indicativo que estavam imersos na discussão sobre a sua comunidade e
de interesse quando se trata de analisar os seus lugares, fato que podemos
constatar em outros momentos e atividades.
Neste momento, organizamos os estudantes em grupos, estando cada um
com uma imagem de satélite do Bairro da Engomadeira e uma Rosa dos
Ventos pequena, para se localizar e se situar, a partir da escola, a direção do
32

O Street View é um recurso presente na web, através do Google Maps e no software Google Earth,
permite conhecer diferentes lugares no mundo, através de baços de dados com imagens
panorâmicas (360º), que nos permite a sensação de caminha pelas ruas. Disponível
em:http://maps.google.com.br/intl/pt-BR/help/maps/streetview/index.html
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norte com a bússola (ver Figura 31). Em seguida, pedirmos aos mesmos que
localizassem os seus os lugares, casas ou pontos importantes para eles,
indicando-os por meio de um papel o nome dos estudantes, o local e a
direção em relação à escola. Atividade que demonstrou um grande interesse
dos estudantes, ao imergirem e se debruçarem sobre o lugar, ao mesmo
tempo em que trabalhavam noções de orientação e localização.

Figura 31: Estudantes localizando os lugares (fotos acima) e utilizando o Google Maps e o Street
View (fotos de baixo).
Fonte:Kimera Pedagógico, 2013.

b) E
ntrelaçando geotecnologias, games e o Lugar: Continuando as atividades
da oficina, iniciamos a segunda etapa, com intuito de construir relações entre
as geotecnologias e os games, ressaltando aos alunos as diferentes
possibilidades geotecnológicas, em especial a utilização do mapa. Assim,
realizamos a atividade com os alunos em grupos e entregamos pequenas
imagens com ícones do jogo-simulador Kimera(ver figura, no qual estão em
cinco grupos: lazer (sorveteria, estádio de futebol, etc.); infraestrutura
(bancos, delegacias, postos de gasolina, hospitais, postos de saúde, etc.);
Educação (escolas, bibliotecas, universidades, etc.); moradia (prédios, casas
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de pequeno, médio e grande porte) e religião (igrejas).

Figura 327: Alguns ícones do jogo utilizados na oficina.
Fonte:Kimera: cidades imaginárias.

Primeiramente, pedimos que os mesmos colocassem os ícones nos lugares
onde existem essas construções no bairro, fazendo nesta dinâmica uma
relação com os ícones e os lugares da comunidade. Neste momento,
conversamos sobre as dinâmicas socioespaciais existentes na Engomadeira,
a partir das colocações dos meninos a respeito de problemas como: casas
pequenas, sendo que muitas são localizadas em terrenos irregulares
(principalmente encostas); coleta de lixo irregular em alguns pontos; ausência
de áreas de lazer (campos de futebol, praças e parques); ausência de postos
de saúde (segundo os meninos sempre estão muito cheios e hospitais) que
não são suficientes para atendimento da comunidade, dentre outros
processos. Uma atividade que permitiu, principalmente, aproximar-nos da
percepção dos alunos acerca das dinâmicas dos bairros, ao mesmo tempo
em que demonstravam o desejo de mudanças e melhorias em relação à
infraestrutura e serviços no seu bairro.
Aproveitando esses desejos, solicitamos que os mesmos colocassem as
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imagens elementos que gostariam que tivessem no bairro. Muitos alunos
posicionaram bibliotecas, delegacias de polícia, hospitais, predominando,
entretanto, imagens relacionadas ao lazer como: campo de futebol,
sorveterias e lanchonetes. No posicionamento das imagens, fizemos alguns
questionamentos sobre a organização das imagens (os lugares da imagem
em que eles estavam colocando):
 O primeiro foi em relação à construção de estádios de futebol,
exemplificado pela reconstrução da Arena Fonte Nova, que demandou
a desapropriação de vários moradores. Para trabalhar essa questão,
utilizamos uma imagem de satélite do antes e depois da reconstrução,
mostrando as casas que ali existiam e indagamos se eles gostariam
que isso acontecesse com as casas deles. Alguns responderam –
“Deus é mais”, “Oxe, na minha não... mas isso acontece né?, a partir
disso, refletimos sobre os impactos que grandes obras (como
construção de estradas, shoppings, metrô, etc.) podem causar às vidas
das pessoas;
 O segundo questionamento foi sobre o posicionamento, em muitas
imagens representadas pelos partícipes, de “áreas verdes”, a partir das
quais ressaltamos a importância de preservar a vegetação, ainda
existente no bairro (mostrando exemplos das encostas que ajudam a
evitar desabamentos) e pudemos fazer relações com o jogo-simulador
Kimera, que não permite a construção de cidades em áreas de floresta
e montanhas.
Depois de explorarmos o que existe no bairro, pedimos que os alunos
colocassem na imagem os ícones do jogo que representassem o que
gostariam que tivesse no bairro. A respeito dos hospitais, um dos alunos
disse 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”.
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Figura 33 – Estudantes indicando os lugares do bairro e os elementos que desejavam no
bairro (utilizando ícones do Kimera).
Fonte:Kimera Pedagógico, 2014.

Por fim, demonstramos imagens de mapas contidos em alguns jogos digitais
(Ver Figura 34), dentre eles o mapa do jogo-simulador Kimera, com intuito de
analisá-los e relacionar com as diferentes geotecnologias utilizadas nas
atividades com estudantes. Assim, chamamos a atenção das crianças sobre
as diversas características desses mapas (como nome, mensagens, sua
utilidade nos jogos, etc.), analisando desde os elementos cartográficos que os
constituem à relação com as dinâmicas do jogo (a relação com seu roteiro, os
desafios, e objetivos a serem alcançados).
A referida atividade nos ajudou a apresentar o mapa do Kimera (que naquele
momento ainda estava em construção), estabelecendo uma relação com o
mapa da cidade de Salvador. Além disto, relacionamos a função do mesmo
nas dinâmicas do jogo-simulador, ressaltando, principalmente, que seria o
“espaço” a ser transformado pelos estudantes, no qual seriam construídas as
suas cidades imaginárias.

Figura 34: Alguns dos mapas de jogos utilizados: jogo-simulador Kimera (à esquerda) e GTA
(à direita).
Fonte:http://cartografiaescolar.wordpress.com/cartografia-fantastica-dos-games/
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A utilização dessas imagens foi muito importante, principalmente pela
possibilidade de desconstrução da rigidez do mapa, muito marcante nos
processos das salas de aula, à promoção de uma aproximação destas
crianças com as mesmas. Neste sentido, os jogos demonstram uma grande
potencialidade, ao envolver dimensões do lúdico, em redimensionar práticas
ao uso e entendimento do mapa e agregar no desenvolvimento de um “olhar
espacial”, desses sujeitos e consequentemente da Educação Geográfica.

Deste

modo,

consideramos

os

encontros

formativos,

intitulados

de

“Trabalhando com mapas”, constituíram um dos processos mais importantes na
dinâmica das ações na escola. Principalmente, por comporem, nas estratégias
utilizadas, possibilidades de relacionar e articular as diferentes geotecnologias e
princípios geotecnológicos, tais como: mapas convencionais, bússolas, noções de
localização e orientação, jogos-simuladores, imagens de satélites, etc. Além de
potencializar o olhar e análise dos estudantes a respeito das dinâmicas
socioespaciais que constituíam o Lugar, possibilitaram a construção de um
“entendimento espacial” e a constituição de processos formativos estruturantes à
Educação Geográfica.
Sendo assim, nos processos, caminhos e dinâmicas de composição deste
trabalho, buscamos e construímos outras convergências geotecnológicas à
concepção de estratégias para uma Educação Geográfica. Desta maneira,
apresentaremos a seguir, outras dinâmicas e atividades realizadas com os
estudantes do 4º e 5º ano, com intuito de entender o Lugar, suas dinâmicas sociais e
espaciais, a partir de outras perspectivas integrantes da tradição geográfica. Dentre
as quais, o estudo da paisagem, outra categoria fundamental para composição de
um olhar geográfico pelas crianças, foi a “dimensão” que permeou as ações
apresentadas na seção a seguir.

126

4.2.2 – As paisagens do meu lugar: relacionando o bairro, jogos e elementos
do espaço

Tudo que nós vemos , o que nossa visão alcança, é a paisagem.
Esta pode ser definida como o domínio do visível,
aquilo que a vista abarca.
É formada não apenas de volumes, mas também de cores,
movimentos, odores, sons etc[...]
A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção,
o que chega aos sentidos.
(SANTOS, 2012, p. 67-68).

Quantas paisagens podemos ver e sentir no contanto diário com os espaços?
Certamente diversas, inúmeras, efêmeras ao se metamorfosear com as complexas
dinâmicas que compõem os espaços. As paisagens mudam, em uma relação
espaço-tempo, no

qual

o tempo age

como

marcador

de tal

processo,

(re)configurando-se e nos deixando a sensação de que daqui a alguns minutos, a
paisagem já não será a mesma, pois as “forças naturais” e o ser humano as
transformam, ao agirem sobre o espaço e com isso modificam e compõem outras
paisagens. Nessa dinâmica, quantas cidades não observamos e constatamos em
nossas vidas? E o bairro, as ruas, as casas, quantas vezes em um curto período de
tempo elas não se modificam? A constância dessas alterações, chegam a ser
imperceptíveis em meio à dinâmica do cotidiano.
Ao dedicarmos a atenção a paisagem, queremos destacar a sua importância
como uma das “óticas” possíveis de compreender as dinâmicas socioespaciais, em
especial as que compõem, formam e transforma o Lugar.

Neste sentido,

ressaltamos o agenciamento destas categorias geográficas para entender o
“mundo”, como mais uma possibilidade a uma Educação Geográfica que busque a
construção de um “entendimento” pelo sujeito, para além dos limites possíveis de
serem alcançados pelo “ensino da Geografia”. Na busca por esses sentidos, que
construímos mais tentativas e dinâmicas, formando nossa rede de ações junto aos
“meninos e meninas da Engomadeira”, estudantes e sujeitos partícipes dessa
pesquisa.
Assim, nas dinâmicas construídas na escola e no projeto Kimera,
vivenciamos encontros formativos que perpassam o estudo das paisagens, do lugar
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e das geotecnologias à potencialização da Educação Geográfica. Neste sentido,
gostaríamos de analisar três conjuntos de atividades realizadas com os estudantes
do 4º e 5º ano da Escola Álvaro da Franco Rocha, com intuito de associar os
elementos, construções e paisagens dos jogos-simuladores com as dinâmicas da
paisagem ao entendimento do lugar, denominadas neste trabalho como: “Pensar a
Cidade” – oficinas para criação dos ícones do jogo-simulador; oficinas de construção
de instrumentos; as paisagens e o meu “lugar.
A princípio, gostaríamos de destacar as atividades referentes ao conjunto de
oficinas “Pensar a Cidade - oficinas para construção dos ícones do jogo-simulador”,
realizadas com os estudantes do 5º ano (2013) com o intuito principal de pensar a
cidade e sua organização, a partir da representação dos ícones que compõem a
paisagem no jogo-simulador Kimera. Nesta perspectiva, buscamos fazer uma
relação com os alunos, entre as paisagens da cidade, em especial do bairro, com a
dinâmica de construção e transformação da paisagem no jogo-simulador Kimera,
onde destacamos a ligação entre os elementos que compõem a paisagem (casas,
lojas, árvores, dentre tantos outros elementos naturais ou culturais) e os elementos
do jogo-simulador. Desta maneira estes conjuntos de atividades, serão analisados
neste trabalho, em duas etapas: Trabalhando com o Paint Tool SAI33; A paisagem e
o jogo-simulador Kimera.
a) Trabalhando com elementos da paisagem no Paint Tool SAI: Iniciamos as
atividades, dividindo os estudantes em grupo e pedimos que os mesmos se
posicionassem (escrevendo em um papel) sobre duas perguntas: Para você,
O que não pode faltar na cidade?;o que você gostariam que existisse na
cidade?. As respostas foram diversas, algumas dessas podemos observar no
quadro abaixo:

33

O PaintTool SAI é um programa gratuito para teste, que permite trabalhar 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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Quadro 3 – Respostas dos alunos
O que não pode faltar na cidade?
1.

Água

2.

Apartamento

3.

Casa

4.

Cavalo

5.

Comida

6.

Escola

7.

Farmácia

8.

Hospitais

9.

Hospital

10.

Lojas

11.

Mercado

12.

Ônibus

13.

Parques

14.

Posto de saúde

15.

Praia

16.

Roupa

17.

Shopping

18.

Trabalho

O que você gostaria que existisse na cidade?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Água
Casa
Castelo
Clubes
Corrida de carros para crianças
Disney
Elevador
Escola
Estação de Ônibus
Hospital
Lojas
Magia
Mercado
Metrô
Paz
Posto de Saúde
Praia
Saúde

Fonte: Kimera Pedagógico, 2013.

As respostas dos meninos e meninas demonstram que ainda confundem o
sentido de necessidade e de desejo, assim como é recorrente a fantasia,
expressadas muitas vezes em suas falas, como: “Eu gostaria que tivesse
escola de princesas!”; “ a cidade com muito magia!”. Na continuidade da
atividade, contextualizamos com os mesmos que muitas das palavras
sugeridas poderiam ser considerados como elementos da paisagem e,
pedimos que os alunos construíssem ícones, representando esses elementos,
utilizando o software Paint tool Sai. Para isso, demonstramos um vídeo inicial
sobre como utilizar o software, e em seguida organizamos todos em duplas
para trabalhar com os computadores, os quais foram levados pela equipe do
Kimera Pedagógico.
A partir da análise dos desenhos dos estudantes (ver figura 36) e de suas
falas, pudemos perceber, quanto às vivências e experiências destes sujeitos

129

estavam expressas em suas narrativas. Os desenhos de escolas, lojas,
mercados, pessoas, dentre outras expressões, demonstraram elementos do
seu contexto vivencial, além de situações marcantes como a falta de hospitais
e de postos saúde.

Figura 35- Estudantes utilizando o software Paint tool Sai para desenhar os elementos da paisagem.
Fonte:Kimera Pedagógico, 2013.

Quando questionamos o motivo de desenhos de escolas, hospitais e postos
de saúde, por exemplo, algumas falas foram recorrentes: “O Roberto Santos
(hospital próximo a Engomadeira) só anda cheio! Queria ver se na orla é
assim!”; “Queria um posto perto da minha casa”.

Neste sentido, os

estudantes já demonstram uma capacidade de perceberem as dinâmicas
socioespaciais em seus lugares se comparadas a outros lugares na cidade,
ao mesmo tempo em que demonstravam uma relação de pertencimento,
apesar dos problemas enfrentados, criado nas experiências e vivências em
comunidade.
Assim, os desenhos dos estudantes e suas expressões, demonstravam uma
certa capacidade de perceber como é o lugar e, mesmo que de forma inicial,
a sua articulação com as dinâmicas “do mundo”. Sobre isso, Callai (2011,
p.17) afirma que a capacidade de perceber o lugar e sua dinâmicas, “a sua
conexão com o mundo, quais as possibilidades de frente às injunções
externas passa a ser fundamental para fazer escolhas e definir as formas de
organização e, em decorrência também para compreender o mundo”. Sendo
assim, o incentivo e a potencialização dos olhares dessas crianças para os
processos em que estão imersos em seus bairros e lugares, nos quais
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constroem as experiências que, certamente, irão fazer parte da sua formação
e acompanhá-los por toda vida, pode ser fundamental para uma construção
de uma “consciência crítica”, desses sujeitos.

Figura 36: Desenhos feitos pelos estudantes utilizando o software Paint Tool Sai.
Fonte:Kimera Pedagógico, 2013.

b) A Paisagem e o jogo-simulador Kimera: Nesta etapa, procuramos trabalhar
um pouco mais com os estudantes sobres o entendimento da paisagem e
suas dinâmicas. Para isso iniciamos as atividades com uma sessão de vídeos
(de pequena duração), os quais permitiam uma discussão sobre as
transformações da paisagem, sendo, em sua maioria, a cidade e o espaço
urbano lócus das suas narrativas. Os vídeos trabalhados foram: Calango!; As
aventuras de Oscar’s Oasis – Ataque de Pânico! (Episódio 1); Shave it;
Urbanismo; Going Green!; A ilha34. Ao final de cada vídeo perguntávamos o

34

“Calango!”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o9GKdUw5EnI;
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que tinham observados nas paisagens, os elementos da paisagem, buscando
a

relação

sobre

as

dinâmicas

de

transformação

das

paisagens,

principalmente a velocidade e intensidade deste processo através das ações
humanas.

Figura 37: Cenas do filme Going Green.
Fonte:Going Green, 2015.

Os vídeos também possibilitaram discutirmos, com os estudantes, aspectos
referentes a educação ambiental, refletindo sobre a importância da diminuição
dos impactos ambientais e a necessidade de preservação dos biomas e
ecossistemas, principalmente nos espaços urbanos das cidades. Nesta
dinâmica, destacamos abaixo, um dos diálogos estabelecidos com os
meninos, após a exibição do filme “Going Green”, quando perguntamos: - O
que vocês observaram na paisagem do desenho?,responderam - “Muitos
carros”, “Muito barulho, tumulto... a cidade é muito louca”; - Vocês
“As aventuras de Oscar’s Oasis – Ataque de Pânico!” (Episódio 1). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=9JJAgwXmDeE;
“Shave it”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fPJlxdmnBHQ;
“Urbanismo”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u4_XtCRgBt8;
“Going Green”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7nI57gjhVd8.
“A ilha”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oQjX19ZPbDY
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observaram

a

sinaleira?

Como

ela

se

sentiu

trabalhando

muito?

(perguntamos); - “Ela tava triste... mas ficou muito feliz com os pássaros!” - “A
cidade ficou mais bonita com as árvores!”. Assim continuamos a conversar
sobre a importância da preservação das árvores, fazendo uma relação com o
bairro da Engomadeira (o qual os alunos afirmaram possuir poucas árvores) e
a cidade de Salvador, chamando a atenção, por exemplo, de como a cidade
fica mais quente (alteração de microclimas) sem a presença das árvores.
Após a sessão dos vídeos, continuamos as atividades, com objetivo de
relacionar os elementos das paisagens da cidade de salvador, com os ícones
do jogo-simulador Kimera. Tal atividade, buscou não somente aproximar as
crianças dos elementos que compões o jogo, mas também utilizá-lo como
possibilidade para potencializar o entendimento da criança, no que se refere
às dinâmicas e elementos que compõem a paisagem. Neste sentido,
tentamos trabalhar com os estudantes de que “a paisagem é um conjunto
heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada por frações de ambas,
seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro critério.
A paisagem é sempre heterogênea”. (SANTOS, 2012, p.71).
Sendo assim, demonstramos para os estudantes as imagens das construções
do jogo-simulador, perguntando se os mesmos conseguiam identificar a que
construções da cidade elas representavam (ver Figura 38, p.132), em
seguida, mostrávamos as fotos dos objetos “reais”, correspondentes a cada
imagem. Esta atividade foi fundamental para a construção dos ícones
(construções) do jogo-simulador, principalmente para perceber se os alunos
conseguiam associar os ícones aos elementos ao que estes pretendiam
representar, ao mesmo tempo em que nos permitiu trabalhar com
entendimento de paisagem.

As experiências dessas oficinas nos levaram à composição de outras
atividades com a perspectiva de relacionar o estudo das paisagens com as
possibilidades dos jogos-simuladores. Nesta perspectiva, no ano de 2014,
desenvolvemos um conjunto de encontros formativos, denominado de “As
Paisagens e o Meu Lugar”, com os estudantes do 4º ano, nos quais também
realizamos a atividade de apresentação dos ícones dos jogos e pedimos que os
mesmos identificassem, relacionando com os elementos que compõem a paisagem
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das cidades.

Figura 8: Ícones do jogo e imagens trabalhadas com os estudantes
Fonte: Kimera Pedagógico, 2015.

No conjunto de oficinas, entretanto, buscamos ampliar as relações entre as
paisagens nos jogos e nas cidades, para isso apresentamos às crianças o trailer do
simulador de cidade Simcity35, com a intenção de discutir sobre as transformações
35

Simcityé um simulador de cidades, otrailler está disponível em :
https://www.youtube.com/watch?v=mm7Bb55f-cA
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da paisagem, uma vez que o vídeo demonstra a transformações das cidades no
simulador. O vídeo provocou grande interesse dos meninos, pelos efeitos gráficos e
pela proximidade das imagens 3D com a “realidade”, tornando-se uma possibilidade
para trabalhar a percepção dos estudantes a respeitos das dinâmicas que compõem
a paisagem.
Após apresentação do vídeo, continuamos as discussões a respeito das
transformações da paisagem, tomando como lócus dos estudos o próprio bairro da
Engomadeira. Para isto, iniciamos com as seguintes perguntas aos alunos: - “E a
paisagem da Engomadeira, ela se transforma? Quem transforma e modifica essa
paisagem?”, responderam: - “Sim!”, - “O ser humano professor!”; - “E vocês também
transforma essa paisagem?”. A partir desse momento, chamamos a atenção que
nós modificamos todo o momento as paisagens e que essas retratam um
determinado momento dessas transformações. Deste modo, apresentamos aos
estudantes imagens do Bairro da Engomadeira, a partir da utilização do Google
Street View, e pedimos que os mesmos observassem as imagens (ver figura 40,
p.134), pendido que identificassem as suas ruas e procurassem a existência de
alguma alteração na paisagem, em relação ao período que foram captadas (no ano
de 2013).
Ao analisarem as imagens, os estudantes perceberam surpresos as
transformações que aconteceram, em um período de um ano, nas ruas, casas, lojas,
pontos comerciais, etc. Modificações estas muitas vezes não observadas pelos
estudantes, quando imersos nas dinâmicas do cotidiano ou já esquecidas pelo
tempo que foram modificadas. Sendo assim, aproveitamos para discutir com os
mesmo a velocidade que a paisagem se transforma, e como os objetos construídos
em tempos diferentes a compõem, seguindo a dinamicidade das ações humanas
sobre a cidade e o espaço. Uma dinâmica em que “a paisagem não se cria de uma
só vez, mas por acréscimos, substituições [...] Uma paisagem é uma escrita sobre a
outra, é um conjunto de objetos que tem idades diferentes, é uma herança de muitos
diferentes momentos” (SANTOS, p.72-73).
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Figura 39: Algumas das imagens das ruas do bairro da Engomadeira apresentadas aos
estudantes: a) Entrada da Engomadeira b) Rua da Engomadeira.
Fonte: Google Street View, 2014.

Deste modo, os conjuntos de oficinas apresentados aqui foram muito
importantes, pois permitiu explorarmos as potencialidades e imbricamentos nas
dinâmicas das convergências geotecnológicas, mas principalmente por nos
possibilitar a articulação entre o estudo das paisagens e a construção de um
entendimento do lugar. Com isso, procuramos compor estas e outras tantas
estratégias, no intuito de construir passo para realização da Educação Geográfica,
nas redes de ações que envolvem o projeto Kimera.
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4.2.3 – O entrelaçamento das convergências geotecnológicas: outras
potencialidades dos mapas e do jogo-simulador Kimera.

Ao decorrer deste trabalho,

destacamos algumas possibilidades de

estratégias construídas ao longo de dois anos de atividades dessa pesquisa e de
envolvimento nas ações do Projeto Kimera. Uma dinâmica composta e articulada por
diversos partícipes, pesquisadores, estudantes, professores, os quais colaboraram a
sua maneira para efetivação dessa pesquisa e do projeto. Um projeto que vislumbra
a composição, construção e discussão das potencialidades de um jogo, envolvendo
a comunidade escolar e construindo com a mesma, diálogos na busca de superação
aos desafios à construção de práticas instituintes na escola.
Envolvidos nesse turbilhão de dinâmicas, ora acertada e ora não, que
destacamos nesse trabalho algumas potencialidades das geotecnologias na
composição de estratégias à Educação Geográfica dos estudantes. Esse movimento
de convergências geotecnológicas, permeando as ações desta pesquisa e,
certamente, uma das inúmeras perspectivas dentre os possibilidades de olhares que
podem existir sobre o movimento do Projeto Kimera. Como mais um resultado desse
processo, chegamos em 2014 à primeira versão do jogo-simulado Kimera: cidades
imaginárias, cuja parte desse projeto teve como base a composição das estratégias,
demonstradas ao decorrer dessa pesquisa.
Nesse momento então, é pertinente ressaltar que a construção e finalização
da primeira versão do jogo, consistem no entrelaçamento, união e convergências de
todas às dinâmicas presentes em sua composição. Deve-se considerar, entretanto,
que o jogo nasce imbricado pela sensação de incompletude, na consciência de que
por mais que tivéssemos a preocupação em torná-lo completo, sabemos que jamais
conseguiremos abarcar todas as dinâmicas, ideias, ações, encontros formativos e
subjetividades envolvidos em sua concepção e implementação.
Envolvidos por essa consciência que, enfim, planejamos e construímos os
primeiros encontros formativos com estudantes, em 2014, para criar e validar o jogosimulador Kimera. Estudantes esses, já envolvidos indiretamente na sua dinâmica
de construção, consciente desse papel de partícipes e construtores desse processo,
representando um momento de culminância de um ciclo, no qual as geotecnologias
e o processo de Educação Geográfica estiveram presentes a todo o momento,
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perpassando implicitamente e explicitamente essas ações. Sendo assim, realizamos
dois encontros com os estudantes do 4º ano, com intuito de testar o jogo-simulador,
saber a opinião destes sobre o Kimera e identificar possibilidades de melhoras em
seus sistemas, observando, por exemplo, a experiência quanto à jogabilidade e
imersão destes sujeitos na dinâmica com o jogo.
O primeiro “teste” do jogo foi realizado na sala de aula da Escola Álvaro da
Franca Rocha, no qual os alunos puderam jogar o Kimera, constituindo uma
experiência muito valiosa para todos, por se tratar da primeira vez que o jogo seria
testado pelas crianças, os quais teriam a oportunidade de constatar muitos dos
elementos que foram sugeridos por elas (como ícones, narrativa, personagens, etc.),
os quais já haviam sido trabalhados nos encontros formativos durante o ano. Além
disto, foram muito valiosas as observações feitas pela equipe do Kimera, quanto às
dificuldades dos estudantes no jogo (a exemplo da dificuldade de compreender as
mensagens, devido a linguagem dos personagens, utilizando um vocabulário ainda
complexo para os estudantes) a percepção dos mesmos quanto aos conteúdos (ou
o que eles haviam aprendido).
Um exemplo disto está expresso na Fala do aluno São Tomé, quando
perguntamos: - Qual foi a sua maior dificuldade em jogar?;respondeu aborrecido: Ah!... Tem que prestar muita atenção para entender o jogo...; - O que foi difícil de
entender?; - O que os bonecos (fazendo referência ao Jequitibá Rei) falavam... era
complicado. Apesar das dificuldades, muitos responderam, positivamente, a
experiência e ao questionarmos o que haviam aprendido com o jogo, afirmaram:
“Aprendi a plantar, construir, fazer cidades”; “Meio ambiente... devemos cuidar da
cidade, não jogar lixo na rua”; “Cuidar da saúde”; “Construir casas, uma bússola e
mapas!”.
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Figura 41: Encontros para a efetivação do teste do jogo-simulador Kimera: à esquerda, 1º teste
realizado na escola; à direita, 2º teste realizado no Departamento de Educação da UNEB.
Fonte: Equipe do Projeto Kimera.

O segundo teste foi realizado no Departamento de Educação da UNEB, no
qual tivemos como objetivo, testar o jogo e as suas extensões (K-Maps). A
experiência do primeiro encontro, mais a necessidade de utilizarmos na íntegra as
possibilidades das extensões do Kimera (como a captura online de mapas para
dentro do jogo), fez com que realizássemos o encontro no laboratório do
Departamento de Educação da UNEB – Campus I, além de ser uma oportunidade
para os mesmos conhecerem a universidade (tão próxima da comunidade). Neste
encontro, muitas foram as contribuições dos estudantes para melhoria do jogo36,
bem como proveitosa a experiência de utilizar as extensões do K-Maps e K-Amplus,
os quais permitem uma aproximação com a “realidade” dos estudantes.
A utilização das possibilidades destas extensões do jogo-simulador, as quais
permitem uma dinâmica livre de simulação, permitindo o jogador construir livremente
sobre o mapa por ele “criado”, nos instigou a pensar como poderíamos construir
uma dinâmica que envolvesse os estudantes neste ambiente de simulação. Tal
preocupação surgiu, principalmente, devido à ausência de uma dinâmica de jogo
(como quests, desafios, etc.) que provocasse um processo de imersão. Desta forma,
organizamos uma atividade que mesclou a simulação livre e também a construção
de uma dinâmica de jogo, utilizando o K-Amplus, com desafios, regras e situações
problemas a serem resolvidos (uma dinâmica externa criada para esta atividade).

36

Para compreender todo processo de construção do jogo-simulador Kimera, bem como a discussão a
respeito deste como proposição geotecnológica ver Rezende (2015).
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a) “Simulação livre” – O bairro que eu desejo: iniciamos esta primeira etapa
da atividade, buscando a familiarização dos estudantes com as ferramentas
do K-Maps e K-Amplus, explicando o passo a passo para que os mesmos
construíssem seus mapas. Desta forma, solicitamos que os mesmos abrissem
o K-Maps, digitassem o nome de uma rua da sua preferência (rua da casa, da
escola, etc.); em seguida pedimos para que os mesmos criassem o mapa,
preenchendo o campo “nome do mapa”, conforme podemos identificar na
imagem a seguir.

Figura 42: Tela inicial do K- Maps com passo a passo feito pelos alunos.
Fonte:Kimera:cidades imaginárias, 2015.

Após a construção do mapa pedimos que os mesmo construíssem os bairros
que desejassem, com elementos que gostariam que compusessem o seu
“mapa”. A dinâmica foi muito interessante, uma vez que foram diversificadas
as construções feitas pelas crianças e, principalmente dos questionamentos
das mesmas sobre a ausência de ícones que elas gostariam que tivessem à
disposição no simulador (tais como: pizzaria, fábrica de doces e biscoitos;
campo de futebol, “quadras” poliesportivas etc.).
Outro aspecto observado foi à repetição de elementos expressados pelos
estudantes durante as oficinas de construção de mapas mentais e dos
desenhos do Paint Tool Sai, oportunidade na qual solicitamos que os mesmos
desejassem existir na cidade, sendo os hospitais, postos de saúdes, escolas
e construções relacionadas ao lazer os mais citados. Fato este, que pode ser
um reflexo das demandas sociais e dinâmicas do espaço vivido por esses
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sujeitos, estes marcados pelas experiências em suas comunidades (de bairro,
escolares, familiares. etc.).

Figura 43: Estudantes utilizando o K-Maps / K-Editor na atividade de simulação livre.
Fonte:Kimera Pedagógico, 2014.

b) Dinâmica de jogo com K-Amplus / K-Editor: Nesta segunda etapa de
desenvolvimento da atividade, demos continuidade à construção dos “bairros”
pelos alunos. Nesta etapa, utilizamos uma estratégia de “dinâmica de jogo”
com os mesmos, que denominaremos, neste trabalho, de um processo que se
aproxima a uma estratégia de gameficação. Segundo Fardo (2013, p.13), a
gameficação consiste na utilização “de elementos, estratégias e pensamentos
dos games fora do contexto de um game, com a finalidade de contribuir para
a resolução de algum problema”.
Desta maneira, o “jogo” com os estudantes, visava a mobilização destes para
a resolução de situações-problemas que estavam afligindo os seus “bairros”
ou cidades, criadas no simulador e “editor de mapas” K-Amplus e K-Editor.
Sendo assim, apresentamos aos meninos as orientações e “regras” do jogo,
propondo dois desafios (um de cada vez) para que os mesmos resolvessem,
tais desafios eram compostos pela situação problema, ação (resolução do
problema), dica (pistas para auxiliar na resolução), conforme podemos
analisar no quadro 4.
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Quadro 4: Dinâmica de jogo criada com o K-Amplus/K-Editor

DESAFIO 1

Situação
problema

O Bairro da Engomadeira está com
grandes
engarrafamentos.
Precisamos
resolver
esse
problema!
Como vocês irão resolver este
problema?

Ação
Vocês terão 5 minutos para
resolver esse desafio! Construam!

DESAFIO 2

O Bairro da Engomadeira está sendo
alagado por uma forte chuva!

Como vocês
problema?

irão

resolver

este

Vocês terão 5 minutos para resolver
esse desafio! Construam!
1 - Aumentar a rede de esgotos e a
quantidade de estações de tratamento;

Dica

Resolução
Esperada

Utilizar outra forma de transporte
(como a bicicletas) pode nos ajudar
a resolver esse problema

Construção de Ciclo Parques

2 - Não jogar lixo nas ruas, pois
entopem os esgotos;
3 - Reciclar as garrafas plásticas e o
lixo
também
ajuda
diminuir
a
quantidade de lixo e a poluição.
Construção de estações de tratamento
de água esgoto e usinas de
reciclagem.

Fonte: Organizado pelo autor.

Desta maneira os estudantes teriam cinco minutos para resolver cada desafio,
resolução esta que seria a construção de objetos existentes no simulador que
ajudassem a diminuir o solucionar o problema. Assim, as construções de
Ciclo Parque ou Ciclo Vias, estaria associada a resolução do desafio 1 e a
construção de uma Estação de Tratamento de Água e Esgoto e a Usina de
Reciclagem, relacionado ao desfio 2. Com isso, ganharia o jogo o estudante
que conseguisse resolver primeiro, o problema que afligia a sua cidade (a
Figura 44 mostra o “mapa” do vencedor do primeiro desafio, ao construir o
ciclo parque).
A escolha das situações problemas ocorreu primeiramente por se referir a
problemas apontados por muitos estudantes, como dinâmicas presentes na
cidade e principalmente nos seus bairros, destacados normalmente nos
encontros formativos (a construção de desenhos sobre o bairro, mapas
mentais, etc.) construídos ao longo do processo de pesquisa, informações
estas que foram importantes, como já nos referiram, para a construção dos
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desafios no jogo-simulador Kimera.

Figura 44: “Mapa” do estudante vencedor do primeiro desafio, ao construir a ciclovia.
Fonte: Kimera pedagógico, 2014.

A existência dessas temáticas (mobilidade urbana, reciclagem, saneamento
básico) presentes nas narrativas do jogo-simulador Kimera (os quais tiveram
oportunidade de jogar antes dessa atividade), constituíram-se como
motivação para criarmos essa dinâmica de gameficação com as extensões de
simulação livre.

Com intuito de perceber e ter um feedback, sobre o

entendimento das crianças a respeitos dos conteúdos e informações que o
jogo-simulador tem o intuito de transmitir a jogador, em relação a essas
temáticas. Nesta perspectiva, ao fim da dinâmica de gameficação, fizemos
algumas perguntas à turma: - “Vocês aprenderam alguma coisa com a
brincadeira? - “Sim professor”! - “Aprenderam o quê”? – “...a construir!” – “
Resolver problemas!” – “Como assim, quais problemas vocês ajudaram a
resolver?”

- “Ah alagação!”, - “Engarrafamentos!”, “Fizemos estações!”

–

Muito bom! Isso mesmo! Resolveram o problema construindo ciclo vias e
estações de tratamento... E vocês já ouviram falar se o Prefeito da nossa
cidade já fez alguma coisa parecida? – “Sim! Sim! Colocou aquela bicicleta do
Itaú! Laranja! Tudo barriada já! kkkkkkk”.

Deste modo, esta experiência na construção de estratégias com extensões do
jogo-simulador Kimera, foi muito valiosa e enriquecedora, para os partícipes e para
toda equipe do projeto. A utilização dos “módulos de simulação livre”, permitiu maior
aproximação entre os elementos do jogo, com as dinâmicas socioespaciais e as
praticas desse sujeito com e nos seus lugares.
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Além disso, temos o entendimento deste processo, como a construção de
mais um imbricamento possível, dentro das possibilidades existentes nas diferentes
combinações em meio às convergências de geotecnologias à construção de um
entendimento do Lugar pelos sujeitos. Processo esse que nos remete às ações que
perpassam pela reversão, subversão e transgressão no uso dos mapas, mas
também das demais geotecnologias ao agregarmos a estes novas informações,
conhecimentos, experiências e subjetividade pertencentes aos sujeitos, construídas
nas suas relações sociais, em comunidade, nos espaços vividos por estes, a partir
das quais constroem sentimentos de pertença com o mesmo.
Nesta perspectiva, o projeto Kimera continua suas pesquisa e propostas, na
busca

por

construir

e

explorar

outras

possibilidades

de

utilização

e

redimensionamento das geotecnologias. A experiência de desenvolvimento do jogosimulador Kimera e suas extensões estão nos levando a caminhos em busca do
constante aprimoramento do software e das estratégias pedagógicas e dinâmicas a
partir dele criadas, expressas atualmente em uma nova extensão do Kimera:
cidades imaginárias, denominada de K-Earth. Esta nova extensão, ainda em fase de
construção, une as possibilidades presentes no software Google Earth (como
visualização de imagens orbitais; utilização do Street View), com as possibilidades
de simulação de cidades, construindo objetos 3D sobre as imagens de satélites ou
mapas.
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5. TECENDO CONSIDERAÇÕES, REFLEXÕES E PERSPECTIVAS...
AO TÉRMINO DE UMA CAMINHADA

Continuaremos na vida e na luta daqueles
que em nós acreditam (...)
Dos perseverantes que têm o verde nos
olhos, com perspectivas para o amanhã.
Dos que labutam no cotidiano, não se perdem
em desânimos, vanglórias, e devaneios, mas
prosseguem firmes e constantes.
Dos homens e mulheres que constroem
caminhos para caminharem, acreditando “na
aurora que vai renascer, e a perseguindo, se
vão”.
Dos irmãos da liberdade, dos que amam a
justiça, dos que preparam o amanhã, vivendo
um hoje constante, pleno de valores.
Dos que mesmo oprimidos, explorados,
vilipendiados, têm nos olhos o verde da
esperança e nos lábios o vermelho da
ousadia.
Daqueles, todos, que no corre-corre do dia a
dia ainda têm um tempo para sonhar,
porque o sonho é irmão dos perseverantes.
(PEREIRA, 2012)37

Enfim o fim! Ou seria um recomeço? A elaboração das conclusões,
representa, muitas vezes, um alívio, pois neste momento começamos a vislumbrar o
final de um trabalho, mas também inicia um dos desfechos de uma caminhada, de
um processo rico e pleno de aprendizagens e titubeios. Uma trajetória que na

37

Dos perseverantes. In: PEREIRA, A. S. Mangueira: história, luta, resistência, uma vida, uma
proposta.CARTOGRAF: Salvador, 2012. 320p.
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verdade não se encerra nessa escrita, pois ao ser registrada, retratará os
pensamentos, reflexões, fatos de um determinado momento, contudo, os
movimentos e dinâmicas engendradas por elas e das quais elas fazem parte,
continuam a se desenvolver nos diferentes espaços por onde seus atores passaram
e/ou ainda permanecem.
Desta forma que inicio essas reflexões, com a imensa vontade de
homenagear aqueles que acreditam ser possível construir caminhos para a
educação de nossos jovens e crianças. Uma homenagem aos perseverantes, às
pessoas, educadores, pesquisadores, cujos sonhos e a esperança são as principais
companheiras e pilares à construção de transformação da vida de muitos sujeitos,
por meio da educação. Assim, esse trabalho não se encerra nesta escrita, mas
tende a perdurar na luta e na vida dos perseverantes que como nós, acreditam na
educação e mantém nos olhos o “verde da esperança e nos lábios o vermelho da
ousadia” (PEREIRA, 2012, p.308).
Os movimentos construídos pelos perseverantes, atores e partícipes do
projeto Kimera, e que ainda continuam no movimento de ação e pesquisa com a
comunidade escolar, dão continuidade a outras possibilidades à comporem e
complementarem as propostas deste trabalho. Neste sentido, chegamos a esta
etapa do trabalho, avaliando os acertos, erros, limitações desta pesquisa, sabendo
que os mesmo fazem parte deste processo, permeado pela incompletude, típica dos
sujeitos que a constituem. Fato que, no entanto, não nos protege da pretensão de
melhorá-la e continuar este processo ininterrupto, dinâmico, permeado por
metamorfoses e que se transforma a cada experiência vivida e novo conhecimento
aprendido.
Sendo assim, construímos um caminho “recheado” por transformações e
metamorfoses, típicas de uma pesquisa em educação e que está inserido em um
processo de construção que envolve diferentes atores e instituições. Dinamicidade
essa, muitas vezes representada na escrita, na insegurança e angustias, típicas de
uma situação que se transforma à medida que o próprio pesquisador vai se
modificando e aprendendo sobre a certeza de sua eterna incompletude.
Outro fator que incrementa ainda mais esta característica “metamórfica” está
no fato deste trabalho se inserir no contexto de ações do projeto Kimera, o qual
agrega ainda outras peculiaridades, principalmente a partir do seu próprio objetivo
de construir um jogo de forma colaborativa, envolvendo a comunidade escolar, o que
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permitiu ao mesmo uma dinâmica em que a transformação era condition sine
quanon para sua existência. E esta metamorfose nos demonstrou que o processo de
construção deste jogo, guardava uma riqueza de experiências para agregar ao
contexto escolar e à vida dos seus estudantes e professores.
Desta maneira, vivendo o processo de construção do jogo-simulador
Kimera:cidades imaginárias, percebemos que a riqueza das pesquisas construídas,
não estariam somente na exploração e utilização do jogo, mas também em seu
processo de construção. Nesse sentido, construímos ações e perspectivas que
perpassaram por diversas temáticas, as quais eram elaboradas muitas vezes
intencionalmente e outras vezes surgiam em sua dinâmica, tais como: Educação
Geográfica, Educação Cartográfica, Jogos Digitais, Geotecnologias, Espaço, Lugar,
Imaginário, dentre tantas outras exploradas e ainda potenciais, que resultaram em
diversos trabalhos, projetos de pesquisas, dissertações e teses.
Em meio a essa dinâmica das ações construídas na escola (visto que o
projeto Kimera está sendo desenvolvido desde 2011), que a temática desta pesquisa
surgiu, junto aos partícipes da Escola Municipal Álvaro da Fraca Rocha, com o
intuito de explorar as possibilidades das Geotecnologias, articuladas a estratégias de
ensino, à potencialização da Educação Geográfica no Ensino Fundamental.
As trajetórias compostas na dinâmica da escola nos levaram à composição da
proposta de discutir a Educação Geográfica no Ensino Fundamental. Um fator
propulsor deste debate surgiu da constante necessidade de construir reflexões
quanto à geografia escolar, principalmente no ensino fundamental, onde o
conhecimento geográfico fica muitas vezes em segundo plano, em meio às
demandas curriculares, ou mesmo devido às dificuldades e fragilidades dos
docentes, que são focadas no desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e
da língua portuguesa para seus educandos. Outro fator constituiu-se dentro da
própria dinâmica do Kimera, no qual percebemos o potencial existente entre a
valorização das experiências dos estudantes na construção das estratégias da sala
de aula e sua articulação com as geotecnologias, tornando-se um potencial para
delinear a nossa compreensão de Educação Geográfica, em uma perspectiva
próxima as práticas socioespaciais desses sujeitos nos seus lugares.
Os três anos de inserção desta pesquisa e as dinâmicas construídas no
projeto Kimera, com os demais partícipes, mobilizaram diversas ações para a
comunidade escolar. Neste trabalho, destacamos algumas ações referentes aos
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encontros formativos com os estudantes da Escola Álvaro da Franca Rocha, dentro
do contexto desta pesquisa, entretanto, as dinâmicas no ambiente escolar foram
ainda maiores, se estendendo também à atividades formativas com alguns
professores. Além disto, outros projetos foram realizados, como as ações da Equipe
do Kimera Musical, em conjunto com as atividades do Kimera Pedagógico, que
possibilitou trabalhar a musicalização e educação musical com os estudantes,
gerando a criação do espetáculo musical Kimera: um mundo imaginário38, o qual já
teve sua primeira apresentação em abril de 2015.
Neste ínterim, os caminhos, itinerários e vicissitudes da rede pública levaram
as ações do Kimera para outros espaços escolares, onde podemos destacar o
projeto “Narrar a rua”39, com o intuito de valorizar e registrar a cultura do bairro de
Nova Sussuarana (Salvador), evidenciando a importância da multiplicidade de
relações culturais com o lugar, narradas pelos alunos do 5º Ano da Escola Municipal
de Nova Sussuarana. Para isto, o projeto tem a pretensão de registrar, através de
um mapeamento, os “pontos de cultura” do bairro, produzindo conteúdos em
multimídia, baseados principalmente na utilização dos dispositivos móveis.
Outra conquista e resultado a ser destacado, foi à finalização das Orientações
Pedagógicas do jogo-simulado Kimera:cidades imaginárias40 (com a primeira versão
beta do jogo, em CD), reproduzida em 1000 cópias que estão sendo distribuídas na
Rede Pública de Ensino. Demarcando assim, a proposta de divulgação e
abrangência do projeto, com perspectiva e ampliação das ações do Kimera e do
GEOTEC, a fim de dar continuidade a novas versões do jogo, bem como de
extensões com base na sua narrativa e estrutura, a exemplo de pesquisas em fase
inicial, com o intuito de construir uma proposta de adaptação do jogo para Histórias
em Quadrinhos.
As possibilidades de extensão e ampliação do jogo-simulador foram
contempladas e ampliadas neste período de pesquisa, a exemplo do que
demonstramos neste trabalho, com as extensões K-Maps, K-Amplus e K-Editor, que
permitem, a partir da estrutura do jogo-simulador Kimera, interagir com ferramentas
38

O musical do Kimera, foiresultado da pesquisa de mestrado desenvolvida por Acácia Monteiro, com
intitulado de Teatro Musical Kimera: potencializador do processo de Educação Musical na Rede
Pública de ensino, do programa de Pós-graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação
(GESTEC – UNEB).
39
Projeto de pesquisa da Mestranda Taís Ribeiro, aluna do GESTEC-UNEB e integrante do Projeto
Kimera / GEOTEC,
40
A reprodução deste material foi financiado pela Secretaria de cultura do estado da Bahia, por meio
do edital de Cultura Digitais, com recursos da Fundação de Cultura do Estado da Bahia.
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de visualização web como Google Maps e com isso construir cidades a partir dos
mapas importados destas plataformas. Algumas das potencialidades destas
extensões foram discutidas no decorrer deste trabalho, mas vale ressaltar que as
suas

possibilidades

foram

exploradas

apenas

inicialmente,

trazendo

uma

perspectiva para pesquisas futuras.
Além destes, estão em processo de desenvolvimento os projetos K-Earth (que
permite acessar as imagens orbitais disponíveis no software Google Earth, simular
cidades a partir de construções 3D, bem como explorar conjuntamente as
possibilidades, do Google Street View, possibilitando “transitar” pelas ruas dessas
cidades) e o K-Drone, com possibilidades de imageamento de áreas através de
Veículos Aéreos não Tripulados (VANT), e tratamento dessas imagens para serem
utilizadas em dinâmicas de simulação de cidades ou construção de outras
atividades. O desenvolvimento destas novas extensões vem sendo consolidada
através de uma ampliação da parceria entre a UNEB, por meio do GEOTEC, o
IFBaiano e a empresa CONEXUM (Rio Grande do Sul), compondo e intensificado as
redes de colaboração do projeto.
A construção das extensões supracitadas abre possibilidades para inúmeras
pesquisas, que possuam o intuito de explorar as potencialidades das geotecnologias
para diversos fins: como Educação Cartográfica, Matemática, Jogos Digitais,
Cartografia

(reversão,

subversão

e

transgressão

cartográficas),

Educação

Geográfica, dentre outras. No campo da Educação Geográfica, as possibilidades
são inúmeras, muitas não foram possíveis de serem exploradas (devido entre outros
fatores, por ainda estarem em desenvolvimento e/ou aprimoramento) e discutidas
nesse trabalho, mas podem ser estudadas em perspectivas futuras, bem como o
entrelaçamento entre as relações destas possibilidades, com os estudos e o
entendimento do Lugar às dinâmicas socioespaciais dos sujeitos.
Ao adentrarmos nas discussões socioespaciais, é importante ressaltar a
necessidade de ampliação de estudos realizados e suprimento de lacunas
existentes neste trabalho, e na própria dinâmica do projeto Kimera, os quais são
extremamente relevantes, que não puderam ser aprofundadas e podem ser
temáticas a serem desenvolvidas, tais como: a construção e aprofundamento teórico
relacionado aos conceitos/categorias, Desejo, Hibridismo e Imaginação;

o

aprofundamento dos estudos sobre o Lugar e suas potencialidades para Educação
Geográfica, bem como para outros processos formativos na contemporaneidade; As
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potencialidades

das

socioespaciais,

transversalizando

subversão

e

Geotecnologias

transgressão),

para

temáticas

Convergências

o

entendimento

como

a

das

dinâmicas

Cartografia

(reversão,

Cartográficas

e

Convergências

Geotecnológicas; dentre outros.
Neste sentido, as ações do “Kimera” continuam junto às escolas parceiras e
com a pretensão de agregar novos pesquisadores, objetivando ampliar as
possibilidades no desenvolvimento do jogo-simulador e suas extensões, bem como,
principalmente, amplia as possibilidades pedagógicas na utilização destes softwares,
seja para a Educação Geográfica, Educação Cartográfica, dentre outras temáticas e
abordagens.
Assim, nas dinâmicas dessa caminhada de pesquisa, buscamos permear por
processos que potencializassem a Educação Geográfica, ressaltando a importância
desse “olhar” sobre as dinâmicas socioespaciais, para a construção de um
entendimento sobre o Lugar. É importante ressaltar que este trabalho, em momento
algum, teve a pretensão de sanar as lacunas existentes nas práticas da geografia
escolar, bem como das tradições geográficas seculares, mas sim debater, instigar e
trazer perspectivas que colaborem para o desenvolvimento deste olhar geográfico
sobre o mundo.
Desta forma, concluímos esta caminhada com o entendimento de que os
caminhos da pesquisa até aqui transitados, foram ricos de experiências, para todos
os partícipes deste processo. Sem dúvidas, caminhamos em um processo de
“educação” constante, tecendo processos formativos intensos e redes de
colaboração importantes em prol da busca por criar possibilidades e agregar outras
dinâmicas aos processos educacionais e transformação de nossos educandos.
Tendo assim consciência de que a persistência, a determinação, a coragem, o erro,
a resiliência e o amor constituem a base daqueles que fazem do trabalho, o caminho
para construção da esperança.
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