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Resumo 

As discussões do presente ensaio são provenientes das experiências desenvolvidas junto ao 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no curso de licenciatura de 
Geografia da Universidade Estadual de Londrina. O objetivo geral do artigo é debater a 
educação cartográfica como instrumento importante para a leitura do espaço geográfico, 
entender o que é o projeto PIBID e sua implantação na Universidade Estadual de Londrina e 
discutir as atividades desenvolvidas pelo sub-projeto “Alfabetização Cartográfica” de agosto a 
dezembro de 2012. O caminho metodológico resumiu-se em pesquisa bibliográfica sobre a 
temática discutida e de experiências vivenciadas como coordenadora do subprojeto já 
mencionado. Esperamos ao final do artigo ampliar as discussões sobre o PIBID tendo em vista 
que sua implantação no Brasil ainda é muito recente data de 2010. 

Palavras chaves: ensino de geografia, educação cartográfica, formação de professores e PIBID. 
 

Introdução 

A ciência geográfica busca compreender as espacialidades dos fenômenos, sendo assim é 

impossível falar de espacialidade sem usar a linguagem cartográfica, instrumento imprescindível 

de contestações de mundo. O referido ensaio tem como temática chave o debate da educação 

cartográfica como instrumento importante para a leitura do espaço geográfico, entender o que é 

o projeto PIBID e sua implantação na Universidade Estadual de Londrina e discutir as atividades 

desenvolvidas pelo sub-projeto “Alfabetização Cartográfica” de agosto a dezembro de 2012. 

A educação cartográfica é pertinente na formação de cidadãos críticos na medida em que a 

população em geral preocupada com deslocamento mais racionais ou circulações alternativas 

(congestionamentos e impedimentos) distribuição e organização dos espaços e sua conexão 

com outros espaços, sempre apela a um mapa, carta, programas de localização da internet e 

muitas vezes tem dificuldade de compreendê-los.  

A partir de tais colocações o artigo busca responder as seguintes questões: Como os mapas 

foram utilizados ao longo da história como instrumentos de poder? E atualmente os professores 

de geografia podem se apropriar dessa linguagem e garantir que seus alunos realizem uma 



leitura critica do espaço onde eles vivem? O que é o projeto PIBID? E quais as atividades 

desenvolvidas no subprojeto “Alfabetização Cartográfica” de ensino de Geografia desenvolvido 

na Universidade Estadual de Londrina?  

Ao final do artigo esperamos contribuir para ampliar o debate do uso da educação cartográfica 

como instrumento de inclusão e leitura critica do espaço geográfico, e auxiliar no debate dos 

benefícios do projeto PIBID para a formação de professores das escolas básicas no Brasil. 

 

O projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência): possibilidades 

e potencialidades de melhoria na formação de professores para a escola básica. 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado a partir da Portaria 

n° 38 promulgada em 12 de janeiro de 2007, surgiu de uma ação integrada entre o Ministério da 

Educação (MEC), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o objetivo primordial 

deste projeto e melhorar os instrumentos de aperfeiçoamento e valorização da formação de 

professores para a educação básica (BRASIL, 2007). 

O PIBID oferece bolsas a alunos da graduação, professores da escola básica e professores das 

universidades (coordenadores), assim o programa promove a inserção dos alunos das 

licenciaturas nas atividades didáticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas de ensino básico 

sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola, o graduando pode 

ingressar no programa já no primeiro período, neste sentido oferece contato com o saber/fazer 

docente desde o inicio do curso, garantindo a melhoria na formação do professor tendo em vista 

que as Diretrizes de Formação de Professores da Escola Básica determina que as disciplinas de 

pratica de ensino devem entrar na grade curricular a partir da segunda etapa do curso.  

Entre os objetivos do programa consta: 

a)Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica;  
b)Contribuir para a valorização do magistério; 
c)Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica; 



d)Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; 
e)Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 
f)Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura. (BRASIL, 2012) 

 

Os objetivos indicam que o programa essencialmente tem a preocupação em melhorar o ensino 

e aprendizagem nas escolas básicas brasileiras por meio da melhoria da formação inicial dos 

professores incentivo e valorização da carreira docente tendo em vista que pesquisas indicam 

que nos últimos anos houve um decréscimo na procura por cursos superiores de formação de 

professores devido as precárias condições de trabalho e baixos salários da categoria. 

Ao oferecer bolsa para professores das escolas básicas, o programa trabalha com o principio de 

co-responsabilidade na formação dos futuros docentes, porque o professor da escola também 

passa a auxiliar no processo de formação do licenciando ao produzir materiais e pensar em 

metodologias em conjunto com o bolsista graduando, as discussões realizadas na universidade 

sobre o desenvolvimento do programa se complementariam com aquelas do cotidiano escolar. 

Outro objetivo é o trabalho com tecnologias inovadoras, interdisciplinaridade e aulas 

diferenciadas, estes princípios permitem um amadurecimento em relação sobre a função do ser 

e estar professor ao longo do curso e amplia as possibilidades sobre o pensar em uma escola 

em constantes transformações em virtude das complexidades do mundo hodierno e da 

dificuldade em refletir sobre suas soluções. 

O primeiro edital que a Universidade Estadual de Londrina concorreu foi 2009, com execução 

das atividades para o ano letivo de 2010. Participaram deste edital em especial as disciplinas de 

ciências exatas e biológicas colocadas como prioridade pelo governo, tendo em vista que a falta 

de professores nestas disciplinas são mais problemáticas, assim foram contempladas no 

primeiro momento (Ciências Biológicas, Filosofia, Física, Letras Estrangeiras (Inglês), 

Matemática, Música e Química) depois no edital de 2011 entraram mais cursos, e atualmente a 

Universidade Estadual de Londrina conta com o terceiro maior projeto institucional do Brasil que 

contempla todas as quinze licenciaturas com dois subprojetos em cada uma, somando 30 

subprojeto, com 720 bolsistas de graduação, 90 bolsistas professores da escola básica, 30 



bolsas para professores da universidade que são coordenadores de sub-projeto e uma bolsa 

para o coordenador geral da instituição.  

O curso de geografia da referida universidade possui dois sub-projetos, um denominado “Agenda 

21” e o outro que discute a “Alfabetização Cartográfica”. O último sub-projeto esta sendo 

executado desde meados de agosto de 2012 conta com 24 bolsistas graduandos (nove do 

primeiro ano, oito do segundo, seis do terceiro e um do quarto ano), três bolsistas professores da 

escola básica, um professor bolsista coordenador e dois professores colaboradores ligados ao 

departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina.  

O projeto esta sendo executado em três escolas públicas de ensino fundamental e médio 

localizadas no município de Londrina na área urbana. Todas as unidades estão na região 

periférica, e são atendidas no período da tarde, porque os bolsistas estudam de manha ou à 

noite. O Colégio Estadual Tsuro Oguido, localiza-se na zona oeste de Londrina em bairros que 

apresentam inúmeros problemas sociais, no mês de setembro e outubro de 2012 várias vezes 

no noticiário policial porque duas gangues rivais estavam em conflitos o que gerou a morte de 

vários membros. No ano letivo de 2012 atendeu cerca de 760 alunos dos quais 160 foram 

diretamente envolvidos pelo projeto PIBID/Alfabetização Cartográfica. A outra escola é o Colégio 

Estadual Margarida de Barros Lisboa situada na zona sul, é o menor colégio dos três e contava 

no ano letivo de 2012 com apenas 480 alunos, sendo cerca de 150 atendido diretamente pelo 

projeto, o Colégio Estadual Maria Jose Balzanello Aguilera é maior que atendemos com 1.500 

alunos e 140 alunos atendidos diretamente. Os três colégios possuem um IDEB1 abaixo de 5,0, 

ou seja, demonstrando ser escolas em vulnerabilidade educacional e de baixo rendimento, neste 

aspecto a atuação dos PIBID torna-se primordial.  

 

Educação cartográfica: do mapa enquanto um instrumento de poder para uma linguagem 

de contestação das minorias 

 

Os mapas são linguagens que podem permite conhecer um pouco mais sobre um determinado 

lugar, região, continente ou mundo. Sendo passível de manipulação, pode estar carregado de 

                                                             
1 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007, é calculado a partir dos dados de 
reprovação e notas da Prova Brasil aplicada de dois em dois anos nos anos finais do ensino fundamental I e II.  



ideologia, discurso, distorções e acumular consigo uma carga persuasiva indo muito além do que 

demonstrar apenas a localização de um denominado lugar.  

Harley (1991) aponta que os mapas foram invenções militares e estadistas de gerenciamento do 

espaço, ou seja, instrumento importante para consolidar o controle e dominação do mesmo pelo 

estado nação, dinastia, império entre outras formas de governo e poder, verdadeiras armas do 

imperialismo que legitimava a conquista de novas terras “neste sentido a confecção de mapas foi 

uma das armas de inteligência especializadas para adquirir um poder, administrá-lo, codificá-lo e 

legitimá-lo” (HARLEY, 1991, p.05). Os geômetras acompanhavam os soldados realizando o 

reconhecimento das terras descobertas a partir do desenho de um “novo mapa”. O espaço 

também podia ser dividido sobre o papel como aconteceu no Tratado de Tordesilhas no final do 

século XV e na divisão da África pelos países europeus em 1885 neste sentido os colonizadores 

ignoraram totalmente os habitantes de tais continentes, um simples traço em um mapa podia 

designar como destaca Harley a vida ou morte de milhões de nativos. 

Historicamente vale ressaltar que os mapas não serviram apenas como instrumento de poder 

utilizado pelos Estados Nações, os mapas cadastrais e fundiários foram usados para garantir o 

direito de propriedade dos grandes latifundiários e o controle dos camponeses e arrendatários ao 

longo de vários períodos temporais da história da humanidade, sendo parte integrante de 

algumas mudanças estruturais da passagem do feudalismo para o capitalismo e se tornaram 

instrumentos de legitimação da exploração mais eficaz deste sistema, pois a partir do desenho 

do espaço é possível ter uma racionalidade maior sobre como  melhor controlar e ampliar sua 

dominação (HARLEY,1991). 

Sobre as distorções de mapas ao longo da história como forma de adquirir ou manter certo poder 

sobre o espaço cujo imperialista tinha interesse o autor denuncia que o geômetra muitas vezes 

praticou tais manipulações:  

Adaptando as projeções individuais, manipulando as escalas, aumentando 
excessivamente ou deslocando os sinais ou a topografia, utilizando cores 
com forte poder emotivo, os elaboradores de mapas de propaganda foram 
defensores de uma visão geopolítica de único sentido. Seus mapas fizeram 
parte do arsenal da guerra psicológica que era a moeda corrente muito antes 
da sua utilização pelos geopolíticos nazistas. As guerras de religião da 
Europa do século XVII e a Guerra Fria do século XX foram conduzidas mais 
pelos conteúdos dos mapas de propaganda que por outros meios. (HARLEY, 
1991, p.11) 

 



Neste mesmo sentido de manipulação de dados de um mapa para uso bélicos e/ou ideológicos 

houve também a censura cartográfica, esta tinha como objetivo representar de forma errônea um 

determinado espaço permitindo uma leitura equivocada do mesmo, como destaca Monmonier 

(1996) apud Santos (2011) esse processo desencadeou o amplo desenvolvimento do “mentir 

como os mapas”, um exemplo que ilustra a discussão é a não representação das instalações 

militares de países com grande potencial militarista. 

Destaque também para os mapas que posicionavam alguns territórios no centro do mundo, 

focalizando o observador com uma visão exclusivista, ou seja, morador do “umbigo do mundo”, 

como exemplo Harley (1991) aponta os mapas da antiga Mesopotâmia centrados na Babilônia 

entre outros, o mais famoso que perdura até hoje, é a projeção de Mercator, esta demonstra 

uma visão hegemônica dos europeus perante os outros continentes ao colocar a Europa na 

parte de “cima” e no centro do mapa.  

Harley (1991) destaca que, portanto os mapas oferecem uma visão de mundo que pode incluir 

ou excluir, exercem como igual uma influencia social que ora omite ora valoriza, sendo criados 

pelas elites para dominar, exercer poder, consolidar e ampliar sua ideologia, manter territórios 

conquistados e manipular as populações dominadas para favorecer o discurso da hegemonia 

das elites. Assim os mapas apareceram ao longo da história como uma linguagem de poder e 

não de contestação.  

Atualmente existem alguns movimentos que tentam inverter essa situação, ou seja, criar uma 

cartografia da ação, social e participativa; Santos (2011) destaca várias experiências neste 

sentido como o “Mapa dos conflitos socioambientais na Amazônia Legal: degradação ambiental, 

desigualdades sociais e injustiças ambientais vivenciadas pelos povos da Amazônia” este mapa 

é uma iniciativa de movimentos sociais, entidades, ONGS e redes da Amazônia com apoio 

técnico da Federal de Órgãos para a Assistência Social e Educacional (FASE), assim o processo 

cartográfico ocorre a partir do reconhecimento das informações dos lideres dos movimentos que 

indicam quais os conflitos que existem na mesma, formulando um mapa participativo que 

aparece como um instrumento de visibilidade dos embates ambientais na Amazônia, denúncia e 

pressão para a resolução dos problemas socioambientais junto ao Ministério Público Federal. 

Outro exemplo citado pelo autor é o mapeamento de casas de religiões africanas no Rio de 

Janeiro e em Salvador com objetivo de recolher informações para confrontar com a ideia de 

invisibilidade do negro no espaço urbano este projeto tem apoio do governo federal (Ministério 

de Igualdade Racial) no Rio de Janeiro em Salvador da prefeitura municipal e participação 



substancial dos movimentos negros das duas cidades. Cabe destacar que se antes o Estado 

utilizava da cartografia enquanto instrumento de dominação e controle a favor da manutenção do 

status quo nestes projetos mostra-se um paradoxo em relação a sua posição anterior ao se 

aproximar dos movimentos sociais e apoiar as iniciativas de uma cartografia social em favor das 

minorias. O que garante segundo Santos (2011) o pensar o espaço, pensar no espaço e pensar 

com o espaço na medida em que tais projetos integram a participação ativa dos movimentos 

sociais e suas reivindicações de serem reconhecidos no espaço, sendo que cada mapa 

produzido representa uma leitura contextualizada da realidade. 

Santos ainda cita outras iniciativas que garante a escrita de uma nova história da cartografia: 

Os atores sociais subalternos começam a criar suas próprias 
cartografias, com diferentes formas de interação entre seus 
conhecimentos e saberes tradicionais e os conhecimentos técnicos, as 
possibilidades e os limites da representação cartográfica clássicas são 
questionado (SANTOS, 2011, p.59). 

 

E como transpor esse tipo de cartográfica para o ensino de Geografia? Acreditamos que neste 

sentido atualmente cabe ao professor de geografia se apropriar dessa linguagem não para 

reproduzir o discurso desigual, mas para promover um instrumento de leitura e compreensão 

espacial de modo que o aluno possa pensar sua reprodução social no espaço geográfico. 

Desde inicio da década de 1990 o ensino de Geografia vem se “reconciliando” com o uso dos 

mapas em sala de aula, como é uma história recente ainda há muito a avançar para que esse 

instrumento seja verdadeiramente utilizado para promover raciocínios centrados no espaço.  

E como, porque e quando o ensino de geografia deixou de utilizá-los? Segundo Souza e Katuta 

(2001) a partir do final da década de 1970 a geografia brasileira sofre mudanças profundas em 

relação a sua abordagem teórica metodológica, o marxismo aparece como possibilidade de 

leitura e explicação do mundo do ponto de vista geográfico. Assim todos os instrumentos 

utilizados pela denominada geografia tradicional foram abandonados, porque pareciam 

perniciosos para o entendimento da realidade, o uso do mapa é uns deles, Lacoste (1988) uns 

dos fundadores dessa nova geografia na França contesta o uso da cartografia ao longo da 

história, mas não a condena, o posicionamento dele é mal interpretado por aqueles que diziam 

defender a nova geografia, e passam a “satanizar” a cartografia; este ponto de vista chega nas 



escolas, o professor que era visto usando um mapa podia ser taxado de positivista, velho, 

tradicional, atrasado entre outros adjetivos pejorativos.  

Assim, o mapa é abandonado, e a formação dos novos professores na universidade também é 

prejudicada, as consequências disso podem ser vista até hoje. Como alguém que não aprendeu 

a ser um leitor de mapas nos bancos acadêmicos, ou da importância desta ação, pode trabalhar 

com seus alunos uma educação cartográfica?  

Cabe destacar que existem também outros fatores responsáveis pela dificuldade dos alunos em 

relação a confecção, leitura e interpretação dos materiais cartográficos. Souza e Katuta (2001, 

p.129) nos auxiliam neste debate: 

 

Falta de habilidade do professor, má qualidade dos documentos 
cartográficos, preconceito em seu uso dado uma compreensão enviesadas 
do que seria a tão propalada “Geografia Critica” falta de condições materiais 
(ausência de locais para expô-las, ausência de mapas de escalas variadas, 
e/ou não atualizados, dificuldade com seu acesso), não compreensão da 
importância da sua utilização, entre outros. 

 

Portanto, devido a não ou má utilização dos mapas nas salas de aulas poucas pessoas fazem 

uso do mesmo no seu cotidiano seja para melhorar sua logística, a partir de descolamentos mais 

racionais ou para realizar viagens, na maioria das vezes eles preferem ler as placas ou perguntar 

para os transeuntes. Neste sentido o ensino da geografia tem uma tarefa difícil e complexa que é 

garantir a apropriação dos materiais cartográficos pela população em geral e esse processo se 

inicia na escola. 

Segundo Katuta e Souza (2001, p. 115) a função do mapa é desencadear raciocínio para 

entendimento do espaço geográfico ou para entendimento de formas de organização territorial 

das diferentes sociedades. Além de organizar a massa confusa de informações espaciais e 

entender as múltiplas redes espaciais dos quais participamos. Já para Castelar (2011) a 

linguagem cartográfica é uma estratégia de ensino, um procedimento, uma técnica e uma 

metodologia inovadora que permite relacionar os conteúdos, conceitos, fatos e compreensão de 

parte da totalidade do território.  

A linguagem cartográfica é capaz de responder diversas questões que envolvem localização e 

analise: O que? Onde? Por quê? Quando? Quanto? Porém para que o leitor tenha uma 



compreensão da totalidade do fenômeno analisado ele precisa ter informações sobre os 

elementos históricos, culturais, sociais dentre outros (KATUTA e SOUZA, 2001). Por exemplo, 

um mapa que demonstre a distribuição locacional das grandes cidades brasileiras, mostrará que 

a maioria esta localizada próxima ao litoral, como explicar a concentração nesta faixa? Se o 

aluno não souber sobre o sentido do processo de ocupação do território brasileiro não saberá 

explicar tal espacialidade.  

Nesse sentido ler mapas vai além do que decodificar um alfabeto cartográfico, ou seja, o leitor 

precisa desvendar as complexidades de uma realidade que na maioria das vezes aparece a 

partir do entendimento de um fenômeno especifico ou da junção de vários. Sendo assim o 

professor aparece como um provocador, utilizando de atividades que leve o aluno a atribuir 

significado a sua realidade e pensar sobre como realizar representações a partir dos raciocínios 

centrados no entendimento do espaço geográfico. Ao final do processo de educação cartográfica 

o docente precisa proporcionar aos alunos condições de ler o mundo e este processo começa 

desde a educação infantil a partir de contestações da categoria lugar vinculado a seu 

mapeamento. 

Logo o professor tem a possibilidade criar varias oficinas de construção e compreensão de 

mapas, cartas, maquetes, mapas táteis e uso de programas de localização disponíveis na 

internet. Tendo em vista que a confecção e a leitura desses pode garantir a armazenagem de 

diversos conhecimentos da superfície terrestre a fim de reconhecer, raciocinar, administrar o uso 

do espaço geográfico (LACOSTE, 1988). E precisam partir de contestações do cotidiano dos 

alunos, porque deve-se pensar no cotidiano como constituição dialética objetiva e subjetiva entre 

os sujeitos e seu espaço próximo/vivido (LEFEBVRE, 1980 

 

Sub-projeto PIBID “Alfabetização Cartográfica”: atividades desenvolvidas em ensino de 

geografia na Universidade Estadual de Londrina 

Durante o período de agosto a dezembro de 2012 desenvolvemos varias atividades que tinha 

como objetivo a priori melhorar a formação dos graduandos de geografia para atuar no ensino 

fundamental em especial com a temática educação cartográfica e levar para as escolas 

parceiras atividades que garantissem uma aprendizagem significativa dos conhecimentos 

cartográficos, por meio de oficinas. 



Dentre as atividades do projeto realizamos no final de cada mês uma reunião com toda a equipe 

envolvida para discutir o planejamento do próximo mês e avaliar as atividades desenvolvidas ao 

longo do mês posterior, o resultado tem demonstrado ser muito profícuo porque é um momento 

que todos paramos para pensar sobre o que fizemos, como fizemos e como fariamos diferente 

em uma outra oportunidade. A segunda atividade do projeto consiste em um grupo de estudo de 

texto sobre: formação de professor, currículo e alfabetização cartográfica realizada todas as 

quartas-feira, tendo em vista que parte signifivativa dos alunos participantes do PIBID são 

provenientes do primeiro e segundo ano do curso e que portanto não entraram em contato com 

as disciplinas pedagógicas este tipo de atividade se mostrou importante para as discussões 

relacionadas ao saber/fazer docente e como introduzir e discutir o tema alfabetização 

cartográfica tendo em vista que não há no curso de licenciatura de Geografia da UEL uma 

disciplina direcionado para esta temática. Também realizamos uma reunião semanal por escola 

que consiste em atividades relacionadas a preparação, planejamento e analise das oficinas 

aplicadas nas escolas, esta atividade consiste em um importante momento de trabalho em grupo 

para a construção da identidade dos participantes do projeto junto ao grupo que trabalha na 

mesma escola. 

Nestes meses de desenvolvimento do projeto conseguimos ofertar aos alunos graduandos quatro 

oficinas pedagógicas (uso da bússola para o ensino fundamental, confecção de um globo para 

trabalhar com latitute e longitude- ver foto 1, como trabalhar movimento de rotação, translação e 

as quatro estações do ano e maquete de relevo do Paraná- ver foto 2) ministradas por 

professores do departamento de Geociencias da UEL que cumpriram a função de aliar teoria e 

prática no sentido de ampliar os conhecimentos dos bolsistas em relação a temática do projeto. 

 

Foto 1: Produção de um globo para trabalhar coordenadas geográficas 

 

Fonte: Marina Pradal 

 

Foto 2: Maquete de relevo do Paraná 



 

Fonte: Nilson Cesar Fraga 

 

A participação em eventos permitiu aos alunos e professores bolsistas entrarem em contato com 

diversos trabalhos no sentido de ampliar seus conhecimentos sobre ensino de geografia e 

atividades desenvolvidas por todos os grupos PIBID da UEL, nestes primeiros meses de projeto 

participamos de três eventos: um na escola no mês de setembro (Semana da Primavera no 

Colégio Estadual  Professora Margarida de Barros Lisboa) com objetivo de arrecadar fundos 

para a melhoria da infraestrutura da escola, atividade que contribui para integrar os bolsistas a 

realidade das escolas públicas; além de dois eventos na Universidade Estadual de Londrina: II 

Encontro PIBID-UEL que reuniu no inicio do mês de novembro todos os projetos Pibid da UEL e 

o X Encontro de Ensino de Geografia que ocorreu no final do mês de novembro, nestes 

encontros foi possivel divulgar e disseminar as atividades desenvolvidas pelo 

Pibid/Geografia/Alfabetização Cartográfica e também interagir com os demais participantes do 

evento, estes momentos são importantes para a ampliar os conhecimentos dos bolsistas e 

professores envolvidos no projeto. Alguns bolsistas conseguiram participar na qualidade de 

comissão de apoio destes eventos assim eles aprenderam sobre os mecanismos de organização 

de um evento.  

Nas escolas parceiras do projeto realizamos atividades de desenvolvimento dos saberes 

experienciais-oficinas, neste sentido conseguimos atender cerca de 450 alunos de forma direta, 

onde foi possível discutir de maneira lúdica com atividades práticas as temáticas relacionadas a 

alfabetização cartográfica. Abaixo segue as 17 oficinas aplicadas nas três escolas parceiras: 

- Oficina sobre a origem e importância dos mapas; 

- Atividade lúdica – “Cabra cega” buscando estabelecer lateralidade; 

-Atividade lúdica – “Caça ao tesouro” envolvendo orientação com manuseio de bússola (rosa dos 

ventos). 



- Leitura de Mapas de Zonas Climáticas da Região Sul; 

- Reconhecimento de cartas topográficas e mapas hipsométricos; 

-Produção de um mapa 3D sobre a temática população (ver foto 3); 

-“Siga o mestre” (atividade lúdica) para discutir orientação; 

- Orientação pelo sol com uso da bússola; 

- Oficina de orientação na escola com o desenho da rosa dos ventos no pátio da escola; 

- Orientação – Polo norte magnético e geográfico; 

-Discussão da escala cartográfica com uso de fotos e com uso do barbante; 

-Jogo de batalha naval para discutir latitude e longitude; 

- Apresentação do video da série “Cidades dos homens” e discussão da importância de saber 

utilizar mapas para se locomover no espaço; 

- Desenho da planta da sala de aula e da escola; 

-Atividade no laboratório de informática para aprender sobre orientação utilizando jogos da 

internet; 

-Contação de histórias aos alunos do 6° ano do fundamental que envolvia orientação e 

localização;  

-Produção da maquete do Colégio Estadual Tsuro Oguido (ver foto 4); 

 

Foto 3: Produção de uma mapa 3D 

 

Fonte: Marcelo Lopes  

 

Foto 4: Produção de maquetes 

 



 

Fonte: Margarida de Cássia Campos  

 

Todas essas atividades auxiliaram os alunos das escolas atendidas a pensar sobre o espaço 

geográfico que eles vivem e melhorar os conhecimentos relativo a cartografia, é importante 

ressaltar que os materiais produzidos ficam disponiveis para serem utilizados nas escolas 

posteriormente como recursos didáticos. 

 

Formação docente: desafios e enfrentamento para o saber/fazer docente 

Tendo em vista todas estas atividades acreditamos que o PIBID é um projeto significativo capaz 

de garantir atividades que contemplem pesquisa/ensino/extensão, responsável pela formação de 

um professor pesquisador e mediador dos conhecimentos, aquele que cria projetos, a partir das 

demandas, problematiza as diferentes situações de ensino e que busca possíveis soluções para 

os desafios encontrados no cotidiano da escola. 

Assim o programa também propicia espaços de múltiplas aprendizagens, sendo um momento de 

experiências essenciais à formação dos futuros professores e um campo propício para a 

investigação da prática docente, reflexão e pesquisa sobre o ensino e aprendizagem de 

geografia nas escolas de ensino fundamental. 
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