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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Anna Luíza Gaudini de. Mapa Colaborativo de Cultura e Lazer de Bangu 

(RJ): Uma experiência em sala de aula com tecnologia aplicada à cartografia. 2018. 40 f. 

Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Geografia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

  

O trabalho discorre sobre a experiência de confecção de um mapa colaborativo de cultura e 

lazer do bairro de Bangu com os alunos, em sala de aula, utilizando seu conhecimento 

territorial para o registro de informações. Seu objetivo é aproximar o conteúdo escolar da 

realidade do aluno, utilizando a cartografia aliada a recursos tecnológicos. Além disso, o 

mapeamento da oferta de cultura e lazer em um bairro periférico possibilita um aumento na 

sensação de pertencimento e na autoestima dos moradores, ao ressaltar os aspectos positivos 

do local onde vivem. Realizamos uma série de atividades em sala de aula com os alunos: 

inicialmente para familiarizá-los aos mapas e às ferramentas virtuais, incentivá-los a 

reconhecer o território por meio destas ferramentas e, posteriormente, para a inserção de 

dados no mapa. Durante o processo de confecção do mapa, os alunos se mostraram bastante 

interessados, mais motivados do que de costume, ao perceber que seu conhecimento territorial 

foi reconhecido e valorizado. Neste processo, trouxeram para a sala de aula muitas 

informações sobre o seu dia-a-dia e trocaram com os colegas experiências e vivências. Além 

disso, foi possível compreender melhor sua percepção do espaço e a forma como se apropriam 

dele, ao conhecer melhor seus hábitos e os locais que frequentam em seu tempo livre. 

Também pudemos discutir com os alunos os aspectos que poderiam melhorar, como o 

aumento na diversidade dos aparelhos de cultura e lazer e a manutenção dos já existentes. Por 

fim, a exibição do mapa de cultura e lazer no pátio da escola trouxe aos alunos uma 

experiência, segundo eles, diferente: reconhecer em um mapa, informações sobre seu 

cotidiano que mostravam uma faceta positiva do bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Mapa colaborativo. Cartografia Escolar. Cultura e Lazer. Bangu. Recursos 

Tecnológicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nosso trabalho dedica-se à confecção de um mapa colaborativo de Bangu e 

adjacências, com os alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal Leônidas Sobriño Porto, localizada em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

O mapa foi feito através do Google My Maps, ferramenta online que fornece a base 

cartográfica e permite a inserção de pontos no mapa, assim como fotos, informações e 

outros dados, além de possibilitar a divulgação do mapa criado.  

A vontade de promover aulas mais estimulantes e de suscitar uma maior 

participação em sala gerou algumas inquietações: Como utilizar a cartografia para o 

estudo do bairro de Bangu, de forma a aproximar o conteúdo à realidade do aluno e 

valorizar seu conhecimento territorial? De que maneira melhorar a autoestima e o 

sentimento de pertencimento dos alunos em relação ao seu bairro?  

O bairro de Bangu, apesar de possuir um passado importante, que envolve a 

Fábrica de Tecidos Bangu e a criação do primeiro time de futebol proletário do país, 

apresenta diversos problemas urbanos decorrentes do abandono do poder público, 

dentre os quais se destacam a violência (em 2016, o bairro registrou o maior número de 

roubos de celular da capital1), a poluição dos afluentes e problemas na infraestrutura e 

mobiliário urbano. A partir da convivência com os alunos, é possível notar que os 

problemas urbanos somados à falta de valorização do poder público prejudicam a 

autoestima dos moradores, que muitas vezes não conseguem enxergar as qualidades do 

local onde vivem. Neste sentido, é importante valorizar o bairro e ressaltar seus 

atrativos, e a confecção de um mapa colaborativo tem uma grande relevância neste 

propósito, pois nos permite elencar os pontos atrativos de Bangu a partir da contribuição 

dos alunos. 

Desta forma, pudemos compreender também a percepção dos alunos sobre o 

espaço onde vivem, estudam e passam seu tempo livre. Os alunos foram responsáveis 

pela escolha de três temas trabalhados em sala – Comércio, Problemas Urbanos e 

Cultura e Lazer - e seleção das informações inseridas. Optamos por exibir na escola o 

mapa de Cultura e Lazer, considerado significativo por todos e denominado 

colaborativo no sentido de uma participação horizontal, na qual trabalhamos na 

mediação e orientação do processo de desenvolvimento e inserção de informações. 

                                            
1  Cf. ‘Bangu lidera roubo de celulares’. O Dia, 06 mar. 2017. . Disponível em: < 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-06/bangu-lidera-roubos-de-celulares.html>. Acesso em: 31 

ago. 2017.  
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Infelizmente, devido às demandas bimestrais e à pequena carga horária semanal da 

disciplina, não foi possível concluir os mapas dos três temas propostos. Então, 

escolhemos concentrar os esforços em um deles e exibi-lo para a comunidade escolar. 

A turma escolhida foi a 1705, formada por 40 alunos, do turno da manhã. 

Optamos por uma turma do sétimo ano por se tratar de uma série que possui nas 

orientações curriculares2 o estudo das cidades, propício para falarmos da formação do 

espaço urbano, seus fixos e fluxos, os problemas existentes e suas possíveis soluções. 

Além disso, entendemos que, por já terem tido acesso ao conteúdo de cartografia na 

série anterior (6º ano), o trabalho com mapas seria pedagogicamente mais interessante. 

Para a elaboração deste trabalho selecionamos obras que pudessem nos fornecer 

base teórica para a discussão de temas concernentes à nossa prática. Desta forma, 

discorremos sobre os principais autores utilizados a seguir. A obra de Rosângela Doin 

de Almeida, Novos Rumos da Cartografia Escolar (2011), foi fundamental para 

discutirmos o ensino da cartografia na atualidade, principalmente no que tange à 

utilização didática de mapas no ambiente virtual e a sua criação por não-cartógrafos. A 

vontade de estimular a confecção de mapas por jovens periféricos (pouco acostumados a 

encontrar os fenômenos do seu dia-a-dia retratados nos mapas institucionais) nos levou 

à obra de Ana Clara Torres Ribeiro, Andrelino Campos e Catia Antonia da Silva (2011), 

que trata da cartografia da ação, e nos forneceu bases conceituais e metodológicas 

fundamentais à nossa proposta.  

Consultando Maria Elena Ramos Simielli (2003) encontramos uma importante 

fundamentação teórica sobre o ensino de cartografia, desde o conhecimento acadêmico 

e seu processo de “reconstrução” até transformar-se em saber escolar e ser aplicado em 

sala de aula, de acordo com a série e idade do aluno. As reflexões relativas à valorização 

do conhecimento prévio do aluno foram baseadas na obra de Paulo Freire (1996). 

Ao discutirmos sobre temas relativos ao espaço urbano, especialmente tratando 

dos agentes espaciais, recorremos a Roberto Lobato Corrêa (1995) e Maria Encarnação 

Beltrão Sposito (2012). Já para tratarmos da cidadania e do seu exercício na atualidade, 

nos baseamos na obra de Milton Santos (2012). 

 

 

 

                                            
2 Como consta no Anexo A. 



11 
 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um mapa colaborativo do bairro de Bangu, através do conhecimento 

territorial dos alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental, utilizando 

ferramentas digitais que permitem uma ampla contribuição, de forma a aproximar o 

conteúdo didático à realidade do aluno. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Destacar a importância da cartografia para a compreensão do espaço e suas 

características, abordando especificamente o espaço urbano; 

• Despertar entre os alunos o sentimento de pertencimento ao bairro, 

ressaltando seu papel de agentes no território em que vivem e valorizando o 

seu conhecimento do espaço, empoderando-os; 

• Ressaltar os aspectos positivos do bairro, com o intuito de valorizá-lo e 

elevar a autoestima dos alunos, enquanto moradores;  

• Compreender a percepção do espaço e a territorialidade dos alunos em seu 

bairro. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Entendemos que a criação de um mapa que contenha informações importantes 

sobre o bairro em que os alunos vivem pode ajudá-los a compreender sua posição de 

agentes no espaço, ao mesmo tempo em que reforça os seus vínculos com o lugar. Os 

alunos adicionaram os dados no mapa a partir da sua própria vivência, apontando quais 

temas são relevantes, através da inserção de pontos de interesse. Desta forma, 

trabalhando com base na troca de informações e na valorização do lugar, mostramos aos 

alunos a relevância do seu conhecimento sobre o espaço, promovendo sua autoestima e 

incentivando a apropriação espacial.  

O mapeamento dos aspectos positivos do bairro foi fundamental para promover 

a sua valorização, mas também incentivamos os alunos a refletir sobre os aspectos 

negativos, importante para reconhecermos os problemas existentes e atentarmos para a 

necessidade de melhorias. Destarte, esta atividade também contribuiu para reforçarmos 

a importância da cartografia, que, com o auxílio das tecnologias de informação, tornou-

se muito mais acessível à população, possibilitando a confecção de mapas sem o 

conhecimento profundo das técnicas cartográficas. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Através da experiência adquirida em sala de aula, pudemos perceber que, 

valorizando o conhecimento prévio dos alunos e trocando informações, as aulas 

despertam maior interesse, já que esta troca de ideias permite-nos aproximar o conteúdo 

geográfico à realidade. Destarte, entendemos que uma aula interessante deve ser aquela 

que desperta a curiosidade dos alunos e mostre como os conteúdos discutidos em sala 

fazem parte da realidade vivida.  

Neste contexto, observamos o grande interesse e o uso massivo da internet pelos 

alunos, que acessam páginas, jogos e redes sociais online inclusive durante as aulas, 

através de aparelhos celulares que são escondidos em mochilas, pastas, cadernos e 

casacos. Em sala de aula, o uso de celulares e o acesso à internet tornaram-se um grande 

desafio ao professor, já que é muito difícil impedir o uso, e mais difícil ainda disputar 

atenção dos alunos com o mundo online, sempre atraente e dinâmico. Neste cenário, 

procuramos utilizar a internet como uma aliada, em busca de aulas que despertem o 

interesse dos alunos. Além disso, consideramos importante mostrar aos alunos como a 

internet pode ter diversos usos para além das redes sociais, acessadas intensamente 

pelos estudantes3.  

O uso de recursos tecnológicos na educação é, ao mesmo tempo, fundamental e 

desafiador. Em sua obra, Castells (2002) afirma que estamos na era informacional, 

passando por um período de mudanças no qual espaço e tempo transformam-se graças 

às novas tecnologias, surgindo a sociedade em rede. A emergência da sociedade da 

informação tem impactos também na educação e no cotidiano das escolas. Segundo o 

IBGE (2018), mais de 64% da população brasileira acima de 10 anos de idade utiliza a 

internet. Este acesso é realizado predominantemente pelo celular (94,6%), aparelho que 

está presente na maioria dos domicílios do país (92,6%). Estes dados demonstram como 

o uso da internet se popularizou, atingindo a maior parte da população, e a relevância 

dos celulares, não apenas para a realização de ligações, mas para a comunicação e o 

acesso a informações online. Cabe ressaltar ainda que a maioria das pessoas que 

utilizam a rede são estudantes (81,2%) e que, apesar dos alunos da rede pública possuir 

                                            
3 O uso de redes sociais é muito comum atualmente: segundo dados do IBGE (2018) a maioria dos 

acessos à internet (94,2%) tinha como finalidade o envio e recebimento de mensagens de texto, voz ou 

vídeo, através de aplicativos (exceto email). Desta maneira, o uso das redes sociais é também muito 

comum entre os alunos. 
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menor acesso quando comparados aos da rede privada, em nossa escola observamos um 

elevado número de alunos navegando online.  

Os dados apresentados demonstram como a internet está presente em nosso dia a 

dia, influenciando a maneira como interagimos e nos comunicamos. Desta forma, é 

importante pensarmos em meio para utilizá-la como uma ferramenta capaz de 

potencializar o estudo e a busca por conhecimento, tornando-a uma aliada no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Buscando uma maneira de atrair a atenção dos alunos e valorizar seu 

conhecimento adquirido, resolvemos utilizar a cartografia associada à internet para 

abordar alguns conteúdos de Geografia. A internet por si só já desperta grande interesse 

dos alunos e, segundo nossa experiência em sala de aula, sempre que os mapas são 

expostos, notamos que os alunos sentem curiosidade e espontaneamente passam a 

observar e a tentar ler suas informações, buscando a localização de países, vendo o 

formato dos territórios, etc.  

No entanto, entendemos que é fundamental fugir de uma abordagem tradicional, 

que considere apenas os mapas institucionais, predominantes nos livros didáticos. 

Estamos de acordo com Gonçalves (2017), quando a autora destaca que os mapas 

institucionais, em sua maioria, reduzem as pessoas a índices e indicadores, não 

deixando espaço para outras representações mais diversificadas e abrangentes. Desta 

maneira, é importante também exibir aos alunos mapas que foram produzidos fora das 

instituições, ou seja, não-oficiais e, na maioria vezes, com temas mais conectados à 

realidade da periferia urbana (onde está localizada a escola em que atuamos), 

demonstrando as diversas possibilidades de representação do espaço vivido. Além 

disso, apresentar aos alunos os meios disponíveis (e, principalmente, acessíveis, como 

aqueles disponíveis online) para cartografar o espaço, de forma a incentivar a produção 

de seus próprios mapas, é uma maneira de criar uma cartografia mais inclusiva, que 

contemple um maior número de pessoas e grupos. 

A cartografia é fundamental para o ensino da Geografia, pois através dos mapas 

podemos analisar a localização de fenômenos e associá-los com mais propriedade à 

realidade. Castellar (2011) considera a cartografia escolar uma linguagem, composta por 

símbolos e gráficos, através da qual podemos inovar a metodologia do ensino de 

Geografia nas escolas, permitindo aproximar os conceitos da realidade através da 

representação cartográfica do espaço. Segundo a autora, é possível alfabetizar o aluno 

geograficamente, tornando-o apto a “ler o mundo”, a partir da compreensão dos 
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fenômenos que ocorrem no seu espaço vivido, apropriando-se dos conceitos ao aplicá-

los à realidade. Neste sentido, a cartografia não se resume a uma técnica, pois possibilita 

ao aluno interpretar melhor a realidade, associando o conteúdo escolar ao território em 

que vive, reconhecendo os conceitos na prática. 

A leitura e a descrição que o aluno faz da paisagem estão, sem dúvida, 

carregadas de fatores culturais, psicológicos e ideológicos. Por isso 

entendemos que ler e escrever sobre o lugar de vivência é mais que uma 

técnica de leitura: é compreender as relações entre os fenômenos analisados, 

caracterizando o letramento geográfico, com base nas noções cartográficas, 

por se tratar de uma linguagem e ser compreendida, ainda como um 

procedimento metodológico. (CASTELLAR, 2011, p. 123) 

 

Isto posto, a cartografia deve ser apresentada aos alunos desde as séries iniciais, 

nas quais, ainda segundo a autora, podemos incentivar a produção de desenhos sem 

compromisso com as regras e técnicas da cartografia. Posteriormente, é importante 

apresentar os gráficos e símbolos que fazem parte do “alfabeto cartográfico”, além de 

estimular a produção de mapas mentais e trajetos, de forma a demonstrar aos alunos que 

o mapa deve representar a realidade (CASTELLAR, 2011). Desta forma, os alunos 

estarão preparados para ler o espaço, compreendendo a extensão e os efeitos dos 

fenômenos, à medida que conseguirem identificar os conceitos estudados em sala de 

aula. Desta maneira,  

A educação geográfica contribui para que os alunos reconheçam a ação social 

e cultural de diferentes lugares, as interações entre as sociedades e a dinâmica 

da natureza em diferentes momentos históricos. A vida em sociedade é 

dinâmica, e o espaço geográfico absorve as contradições em relação aos 

ritmos estabelecidos pelas inovações no campo da informação e da técnica, o 

que implica, de certa maneira, alterações no comportamento e na cultura da 

população de diferentes lugares. (CASTELLAR, 2011, p. 133) 

 

A passagem do saber da cartografia acadêmica para a cartografia escolar é um 

processo que ultrapassa a transposição didática, configurando-se como uma 

“reconstrução do saber” (SIMIELLI, 2003). Simielli ressalta que o saber acadêmico e o 

saber escolar não podem ser divergentes, mesmo que, segundo a autora, o saber 

cartográfico seja reconstruído em diversos níveis até chegar ao saber escolar – o 

professor e os alunos, por exemplo, reconstroem o saber, transformando-o a partir da 

sua experiência, motivação, conhecimento e conjuntura em que se encontram (como o 

tempo disponível para o estudo, por exemplo). A autora sinaliza ainda que o professor 

deve selecionar os mapas de acordo com a série dos alunos, atentando para a sua 

capacidade de leitura. 
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Simielli (2003) propõe que os alunos do 6º ao 9º ano4 do Ensino Fundamental 

trabalhem com mapas de duas formas: na primeira, com mapas já prontos, tornando o 

aluno um leitor crítico; já na segunda maneira, o aluno participa ativamente do processo 

de produção do mapa, tornando-se um “mapeador consciente” (p. 99). Em nosso 

trabalho optamos por trabalhar com a segunda proposta, posto que concordamos com a 

autora sobre o aumento do interesse dos alunos quando colaboram ativamente no 

processo de confecção de mapas: 

Normalmente, os alunos nesta faixa etária têm uma maior concentração 

quando estão participando efetivamente do processo. Portanto, esta segunda 

forma permite que o aluno se enfronhe de uma maneira mais efetiva no 

trabalho que está realizando do que no primeiro eixo. (SIMIELLI, 2003, p. 

106) 
 

Estamos de acordo com Gonçalves (2017), quando a autora sinaliza que o 

subjetivo é fundamental para representar a realidade, ou seja, os mapas devem ser feitos 

com base na experiência humana vivida, de forma a promover um registro fidedigno. 

No entanto, nota-se que os mapas presentes no material didático são “pasteurizados”, 

com conteúdo generalizado, incapazes de expressar a realidade em sua complexidade. 

Os mapas didáticos são formalmente corretos, possuem todos os elementos 

fundamentais para sua leitura (escala, legenda, fonte, etc.), no entanto, muitas vezes não 

conseguem associar o conteúdo à realidade, apenas exibem dados que não dão conta de 

explicar o espaço vivido, tornando-se meramente ilustrativos quando deveriam ser 

explicativos. Entendemos que os mapas didáticos possuem limitações, principalmente 

relativos à escala adotada, pois, por mais que os livros e apostilas tragam mapas com 

escalas maiores, seria impossível retratar todos os bairros da cidade em detalhes. Desta 

maneira, a participação dos alunos na produção dos mapas é uma forma de tornar a 

representação cartográfica mais fiel à realidade vivida, tornando possível relacionar o 

conteúdo didático ao cotidiano. 

Segundo Canto e Almeida (2011), a emergência de uma “nova cultura 

cartográfica” pode ser possível graças ao surgimento de programas e serviços online que 

possibilitam ao usuário comum acessar mapas e manipulá-los, inserindo dados e 

informações que geram representações cartográficas diferenciadas. Neste contexto, 

surgem os mapeamentos pessoais, nos quais o conhecimento do usuário dita o conteúdo, 

gerando assim uma cartografia personalizada do espaço. Atualmente, a interface 

                                            
4 A autora cita em sua obra a antiga classificação do Ensino Fundamental 2, do 5º ao 8º ano, que 

correspondem atualmente ao segmento do 6º ao 9º ano. 
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intuitiva dos programas online e a existência de ferramentas simples que permitem 

inserir informações nos mapas, impulsionam o surgimento de diversos mapas pessoais. 

Entendemos que o mapeamento pessoal é muito importante para democratizar o acesso 

aos mapas, assim como é fundamental para expandir as formas de representação do 

espaço, permitindo que a cartografia contemple um maior número de grupos sociais.  

Durante o processo de ensino-aprendizagem, é fundamental reconhecer e 

valorizar o conhecimento prévio do aluno. Segundo Freire (1996), a curiosidade despida 

de metodologia resulta no senso comum, um tipo de saber resultante da prática, da 

experiência social vivida. O autor afirma que a curiosidade ingênua pode ser superada 

ao tornar-se crítica, transformando-se em uma “curiosidade epistemológica” quando 

afinada a procedimentos metodológicos. Entendemos então que a curiosidade dos 

alunos deve ser alimentada, incentivada pelo professor durante as aulas, no sentido de 

aliar o saber proveniente da vivência ao conteúdo didático, aproveitando o 

conhecimento prévio do aluno e fomentando questionamentos sobre a sua realidade. 

Portanto, “Por que não estabelecer uma ‘intimidade’ entre os saberes curriculares 

fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?” 

(FREIRE, 1996, p. 30).  

Indo ao encontro desta noção, Ribeiro, Silva e Schipper (2011) acreditam que a 

valorização da experiência do aluno é fundamental para a construção de uma 

“cartografia da ação”, que represente o território vivido pelos jovens moradores das 

periferias urbanas, que é pulsante e dinâmico. As autoras ressaltam que a hegemonia só 

poderá ser rompida se levarmos em conta diversos saberes e disciplinas, e 

estabelecermos um diálogo horizontal que permita aproveitar a vivência social e 

produzir uma cartografia que efetivamente represente os territórios em toda sua 

complexidade. Neste sentido, as autoras definem:  

A cartografia da ação social refere-se, sobretudo, às formas de protestos, 

reivindicações, vínculos sociais que acabam por desenhar novas 

configurações espaciais e sociais, representações espaciais de trajetos vividos 

e experimentados. (p. 32) 

 

 A cartografia da ação é um conceito que nos inspira a aproximar a cartografia 

dos nossos alunos (também jovens periféricos), mostrando como a criação de mapas e 

manipulação de imagens de satélite é acessível e pode ser uma maneira de construir 

representações do espaço novas e mais significativas, que escapam dos tradicionais 

mapas encontrados nos livros didáticos e nas apostilas institucionais. 
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Consideramos fundamental, portanto, cartografar os territórios com base na 

experiência dos agentes que se apropriam no dia-a-dia, de forma a superar os mapas 

tradicionais e seus temas impostos, auxiliando na construção de uma nova cartografia na 

qual todos os grupos podem inscrever suas experiências e impressões do território. 

Desta forma, uma cartografia acessível é capaz de multiplicar as representações 

espaciais, permitindo que grupos excluídos (como os jovens da periferia urbana) tenham 

a oportunidade de registrar a sua experiência do cotidiano, criando mapas que façam 

sentido para a sua realidade e possibilitando uma leitura critica do território, com seus 

aspectos positivos e negativos. 

Entendemos os alunos como agentes de produção do espaço que se situam, de 

acordo com a classificação de Côrrea (1995), nos “grupos sociais excluídos”: 

Os grupos sociais excluídos têm como possibilidades de moradia os 

densamente ocupados cortiços localizados próximos ao centro da cidade – 

velhas residências que no passado foram habitadas pela elite e que se acham 

degradadas e subdivididas -, a casa produzida pelo sistema de autoconstrução 

em loteamentos periféricos, os conjuntos habitacionais produzidos pelo 

Estado, via de regra também distantes do centro, e a favela. (p. 29-30) 
 

Nossos alunos – moradores do bairro de Bangu e adjacências – se enquadram 

nos três últimos tipos de moradia citados pelo autor: O bairro em questão é periférico, 

distante do centro da cidade, e possui conjuntos habitacionais, favelas e diversas 

habitações erguidas através da autoconstrução (cenário comum nos bairros da Zona 

Oeste da cidade).  

É indispensável pensarmos no papel exercido pelos agentes sociais no espaço 

urbano, entendendo as mudanças na lógica e na intensidade de apropriação segundo sua 

classe social, já que tratamos de um espaço desigual. Neste sentido, Sposito (2012) 

entende que a cidade não se configura como uma unidade espacial, pelo contrário, é 

descontínua, já que há diferenciação na acessibilidade e nas possibilidades de 

apropriação do espaço urbano de acordo com a classe social a qual o indivíduo pertence:  

(...) não há unidade espacial, porque a ação sobre o espaço e a sua 

apropriação são sempre parcelares, na cidade atual. Diferentes pessoas 

movimentam-se e apropriam-se do espaço urbano de modos que lhes são 

peculiares, segundo condições, interesses e escolhas que são individuais, mas 

que são, também, determinados historicamente, segundo diversas formas de 

segmentação: idade, perfil cultural, condições socioeconômicas, segmentação 

profissional, preferências de consumo de bens e serviços etc. (SPOSITO, 

2012, p.134) 
 

Corroborando esta noção, Santos (2012) afirma que a metrópole e a rede urbana 

apenas são plenamente acessadas por aqueles que possuem recursos. O acesso a bens e 
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serviços (mesmo aqueles essenciais a uma vida digna) é desigual, graças à sua 

distribuição desproporcional pelo território e à acessibilidade ineficiente. Quando 

serviços essenciais são explorados pela iniciativa privada, localidades que não geram 

lucros não são atendidas e sua população é excluída. Intensificando o problema, a 

acessibilidade urbana é desigual: determinadas pessoas possuem grande mobilidade 

pelo espaço, enquanto outras não. Neste sentido, o autor ressalta que  

Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, 

consumidor, cidadão depende de sua localização no território. Seu valor vai 

mudando, incessantemente, para melhor ou para pior, em função das 

diferenças de acessibilidade (tempo, frequência, preço), independentes de sua 

própria condição. (...) Por isso, a possibilidade de ser mais, ou menos, 

cidadão depende, em larga proporção, do ponto do território onde se está. 

(SANTOS, 2012, p. 107) 
 

Nossos alunos são cidadãos que encontram dificuldades de mobilidade pela 

cidade e de acesso a bens e serviços, muitos deles essenciais, por causa da sua 

localização no território da cidade. A vida no subúrbio carioca dificulta o pleno 

exercício da cidadania, intensificando a segregação urbana. Este fato pode ser notado 

quando os alunos, em sua maioria, demonstram um grande desconhecimento do 

território da cidade e pouco acesso a determinados serviços, dentre eles, a cultura e o 

lazer, como veremos ao longo do trabalho.  

Dessa forma, entendemos que trabalhar o espaço urbano, com seus problemas e 

peculiaridades, colocando os alunos como protagonistas do processo de inserção de 

informações no mapa, seja uma forma de trabalhar de maneira crítica os problemas de 

acessibilidade e distribuição de bens e serviços no território, permitindo que os alunos 

compreendam a origem dos problemas que atingem seu bairro. Ao mesmo tempo, 

incentivar os alunos a inserirem os pontos positivos do bairro, como os locais de lazer 

disponíveis, contribui para a autoestima dos moradores e ressalta os benefícios que o 

local tem a oferecer, superando estigmas e estereótipos. 

Neste sentido, acreditamos que a confecção de mapas pelos próprios alunos seja 

uma maneira de valorizar seu conhecimento prévio sobre o local onde vivem, além de 

servir para aproximar o conteúdo de Geografia à realidade, aplicando conceitos e 

fenômenos espaciais através da cartografia. Entendendo que a internet é um grande 

atrativo para os alunos, buscamos aliar a tecnologia ao conteúdo didático através da 

cartografia, como uma maneira eficiente de criar aulas estimulantes, atraindo os alunos 

e mostrando como os conceitos e temas apresentados em sala de aula podem ser 

interessantes. Através desta ideia, procuramos incentivar os alunos a produzirem sua 
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própria representação cartográfica, inserindo o conteúdo de forma autoral e tornando-os 

protagonistas do mapeamento do local onde vivem, contribuindo assim para a 

emancipação dos sujeitos. Neste ínterim, decidimos utilizar as ferramentas do Google – 

Google Maps e Google MyMaps - , por serem gratuitas e de fácil acesso, permitindo a 

criação, divulgação e o acesso aos mapas e informações de forma eficiente. 

Através de acessos ao Google Earth, Google Maps e Google MyMaps, pudemos 

desenvolver nos alunos uma maior familiaridade à representação cartográfica, 

propiciada pela facilidade em aumentar ou diminuir a escala, mudar o ângulo de 

visualização e a forma de representação do espaço. Cazetta (2011) aborda em seu 

trabalho o Google Earth, que, assim como outros “visualizadores tridimensionais”, 

promove acesso a imagens geradas pelo sensoriamento remoto e faz com que pessoas e 

grupos sociais distintos mudem sua maneira de se relacionar com o território.  

A educação visual do espaço amplia-se para além dos contextos escolar e 

acadêmico, possibilitando que diferentes grupos sociais lancem mão de 

imagens oriundas destas plataformas virtuais. Surgem outros jeitos de mirar 

para as geografias do mundo, outras maneiras de (des)nortear os mapas e 

imagens. (CAZZETA, 2011, p. 177) 
 

Ou seja, a experiência em sala de aula utilizando imagens de satélite, mapas 

virtuais e fotografias aéreas pode levar a uma transformação na forma como os alunos 

veem e se apropriam do território, ao romper com o domínio acadêmico sobre a 

produção de mapas. A autora alerta, no entanto, que o Google Earth exibe uma 

combinação de imagens de diferentes datas e resoluções, através de edições que podem 

manipular a representação e o entendimento do espaço, de acordo com os interesses de 

quem produz. Desta forma, devemos utilizar esta plataforma cientes de que a 

representação veiculada não corresponde à realidade do momento, mas à um mosaico de 

imagens criado para se assemelhar à realidade. O uso das ferramentas do Google 

permite, entretanto, maior acesso a diferentes escalas: se antes era mais comum 

encontrar mapas em pequena escala e com poucos detalhes, atualmente o acesso a 

mapas com um enorme nível de detalhamento é muito maior. A melhoria do acesso à 

representação cartográfica (tanto ao produto concluído, quanto à sua produção) é 

fundamental para romper a hegemonia, permitindo que diversos grupos sociais possam 

cartografar suas próprias informações e criar mapas que façam sentido na realidade 

vivida, ampliando o número de territórios representados fidedignamente. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho foi realizado em uma turma de 7º ano, cujo conteúdo de urbanização 

forneceu a base teórica necessária aos alunos para a compreensão do espaço urbano e 

suas especificidades locais. Desta maneira, pudemos aplicar os conceitos estudados em 

sala, motivando os alunos a observar o seu bairro, entender a sua organização espacial e 

identificar os problemas urbanos existentes. 

Utilizamos o site Google My Maps para a confecção de um mapa colaborativo 

com a turma. Através deste site, obtivemos a base cartográfica e pudemos inserir os 

pontos de destaque do bairro segundo os alunos, priorizando o tema cultura e lazer. 

Durante as intervenções realizadas em nossos tempos de aula, em alguns momentos 

levamos os alunos à sala de informática, para trabalharem em duplas, e, em outros, 

levamos um notebook para a sala de aula, projetando a imagem do mapa no quadro a 

fim de que todos pudessem inserir as informações com a mediação do professor. Estas 

intervenções tiveram o objetivo de demonstrar a importância da representação 

cartográfica do espaço urbano, com suas características positivas e negativas, e 

apresentar a internet e suas plataformas digitais como um meio de confeccionar e 

manipular mapas, escapando da obrigatoriedade dos mapas institucionais presentes nos 

livros didáticos e atlas.  

Neste intento, inicialmente debatemos sobre os problemas urbanos do bairro, 

estimulando os alunos a identificá-los e dialogando sobre seus motivos e consequências 

para o espaço e seus habitantes. Posteriormente, levamos os alunos à sala de 

informática, e pedimos para que eles identifiquem no mapa locais característicos do 

meio rural e do meio urbano, descrevendo suas impressões. Desta maneira, podemos 

aplicar o conteúdo (já apresentado em sala de aula) sobre as características do espaço 

urbano e espaço rural e sua interdependência. Em outro momento, realizamos uma aula 

sobre cartografia e espaço urbano, mostrando a importância de mapear as cidades e 

representar os fenômenos espaciais no mapa, de forma a entender melhor sua dimensão, 

suas características e consequências. 

Em seguida, apresentamos aos alunos a ideia da confecção do mapa, e, 

decidindo junto à turma, priorizamos o tema de cultura e lazer. Ou seja, apesar de 

abordar os temas de comércio e problemas urbanos, a turma entendeu que a criação de 

um mapa que destaque os pontos de interesse em cultura e lazer do bairro é importante e 

deveria ser a prioridade do trabalho. Neste sentido, os alunos contribuíram com 
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informações e dados sobre os locais de cultura e lazer do bairro, inserindo suas 

contribuições no mapa durante as aulas. Por fim, após a conclusão do trabalho, 

imprimimos o mapa colaborativo de cultura e lazer de Bangu produzido, que se 

encontra exposto no pátio da escola, acessível para toda a comunidade escolar. 



23 
 

 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Realizamos uma série de intervenções em sala de aula, com uma turma de 

sétimo ano, sob a orientação do professor supervisor. O objetivo das intervenções foi 

confeccionar junto aos alunos um mapa colaborativo, disponível na plataforma online 

Google MyMaps, com os equipamentos de cultura e lazer de Bangu. Mais tarde, já com 

o mapa efetivamente confeccionado, surgiu a vontade de imprimi-lo para que toda a 

comunidade escolar pudesse ter acesso às informações sobre o bairro. A ideia de um 

mapa colaborativo online é fomentar a participação dos alunos e valorizar seu 

conhecimento sobre o local onde vivem e, ao mesmo tempo, promover a sensação de 

pertencimento e a autoestima dos moradores, mostrando os locais de lazer e outros 

atrativos do bairro.  

Em um primeiro momento, discutimos em sala de aula sobre os problemas 

urbanos do bairro, tema que consta no conteúdo programático do 7º ano. Previamente, 

solicitamos aos alunos uma pesquisa sobre os principais problemas que atingem as 

cidades. Já na sala de aula, os alunos listaram os principais problemas urbanos 

encontrados em Bangu (quadro 1). Discutimos suas origens, suas consequências e 

possíveis formas de reverter o quadro atual. 

Quadro 1 - Problemas do Bairro de Bangu* 

1. Violência 

2. Obras Inacabadas 

3. Favelização 

4. Atendimento médico ruim 

5. Poluição 

6. Buracos nas ruas 

7. Transporte insuficiente 

8. Venda de produtos piratas (ilegais) 

9. Desigualdade social 

10. Queimadas e desmatamento 

*Em ordem de importância.  

Fonte: Trabalho realizado pelos alunos da turma 1705. Organizado pela 

autora, 2017. 
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Segundo os alunos, o bairro apresenta problemas urbanos importantes, mas a 

violência se destaca como o pior aspecto. No entorno da escola diversos alunos já foram 

assaltados, e, apesar da escola não se localizar em uma área conflagrada5, alunos que 

moram em comunidades mais distantes já perderam aulas por causa de conflitos 

armados.  

Os alunos também salientaram a existência de obras inacabadas: o bairro passou 

por diversas reformas para a melhoria no abastecimento de água, com a troca do 

encanamento, contudo, diversas vias e calçadas próximas à escola permaneceram 

esburacadas por muito tempo, mesmo após o fim das obras da Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE). Este problema conecta-se a outro, 

também recorrente no bairro: as ruas esburacadas, seja por causa de obras ou pelo 

desgaste do asfalto.  

O terceiro problema mais citado, a favelização, foi colocado como um aspecto 

negativo do bairro (que possui diversas comunidades carentes, nas quais muitos alunos 

residem), pois, segundo os alunos, concentram moradias precárias, pobreza, violência e 

falta de serviços básicos. A ineficiência dos serviços também é citada quando os alunos 

apontam o atendimento de saúde e os transportes como setores problemáticos, que 

dificultam o seu dia-a-dia e o de suas famílias. Os alunos indicaram o sucateamento dos 

ônibus, o preço elevado das passagens, a existência de áreas do bairro acessíveis apenas 

através de transporte irregular, além da dificuldade para pegar ônibus quando estão de 

uniforme, como problemas recorrentes. Além disso, a demora no atendimento em 

hospitais, clínicas e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), foram outros dos pontos 

negativos citados. 

Os alunos também sinalizaram a desigualdade social como um problema, que se 

reflete, segundo eles, no aumento do número de pessoas em situação de rua no bairro e 

da violência. Neste ponto, foi interessante notar como os alunos conseguiram relacionar 

bem a noção de desigualdade social (conteúdo abordado em aulas prévias, no início do 

ano letivo) com a realidade vivida no cotidiano, mostrando compreender suas 

consequências e desdobramentos no espaço.   

A poluição, o desmatamento e as queimadas também foram lembrados: os 

alunos citaram o acúmulo de lixo em diversos locais do bairro, a poluição dos rios e as 

constantes queimadas nas áreas arborizadas do bairro, especialmente no Maciço da 

                                            
5 No entorno da nossa escola não temos problemas como conflitos ou trocas de tiro. 
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Pedra Branca. Quando questionados sobre uma possível solução, os alunos enfatizaram 

a necessidade de mais fiscalização, principalmente sobre o lixo que é deixado nas ruas. 

Ao fim da aula, apresentamos a ideia de confeccionar um mapa colaborativo, 

apontando os problemas urbanos, inicialmente, como um possível tema a ser explorado. 

Os alunos se mostraram receptivos em sua maioria, principalmente pelo caráter de 

novidade que a ideia de confeccionar um mapa online possuía.  

 Na aula seguinte, levamos os alunos ao laboratório de informática, para uma 

atividade de reconhecimento territorial através do Google Maps, com o objetivo de 

familiarizar os alunos ao uso desta ferramenta para visualizar mapas online. Nesta 

atividade, os alunos foram divididos em duplas, e receberam duas localidades que 

deveriam ser buscadas e comparadas através do Google. As localidades foram pré-

selecionadas em pares, que eram, respectivamente, municípios predominantemente 

rurais e grandes cidades, de um mesmo estado. Como exemplo, selecionamos abaixo 

imagens do Google Maps de dois dos municípios selecionados para nossa atividade: 

Sidrolândia e Campo Grande, ambos do Mato Grosso do Sul. 
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Imagem 1 – Cidade de Campo Grande (MS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Cidade de Sidrolândia (MS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 

Fonte: Google Maps, 2018. 
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Imagens 3, 4 e 5 – Alunos da turma 1705 realizando análise do meio urbano e do 

meio rural no laboratório de informática 

 

 

Durante a atividade, os alunos foram estimulados a selecionar diferentes 

formatos oferecidos pelo programa, como o “Mapa”, “Imagem de Satélite” e “Street 

View”, para observarem o terreno de diversas formas. Por fim, solicitamos a produção 

de um parágrafo descrevendo as características de cada local estudado, citando os 

Fonte: A autora, 2017. 
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aspectos relevantes do meio rural e também do meio urbano local. Desta maneira, 

fizemos referência ao conteúdo já estudado em sala, sobre as características do meio 

rural brasileiro, a interdependência entre o rural e o urbano e os problemas encontrados 

nas cidades. 

Mesmo antes da atividade, quando a mesma foi anunciada, a turma já se mostrou 

bastante motivada por causa do contato com os computadores e da visita a outro 

ambiente, diferente da sala de aula. Chegando ao laboratório de informática, os alunos 

escolheram suas duplas e realizaram a atividade proposta sem dificuldades e com 

bastante atenção, dedicando-se à observação dos locais propostos e relatando suas 

impressões (quadro 2).  

Quadro 2 – Comparações entre o urbano e o rural feitas pelos alunos com base na 

análise de municípios através do Google Maps 

Municípios Descrição comparativa 

Rio Verde (GO) 
É uma cidade muito rural, tem várias fazendas. Existem 

poucas fábricas e uma quantidade razoável de ruas. 

Dependendo do local, não é asfaltado.  

Goiânia (GO) 
A capital é muito urbanizada, existem muitas fábricas e 

comércios e uma quantidade muito grande de ruas. Quase 

todas as ruas são asfaltadas. 

Balsas (MA) É uma cidade muito pequena, mas tem muitas ruas. 

São Luis (MA) É um lugar grande que tem muitas pessoas e muitos bairros, 

casas e restaurantes. 

São Desidério (BA) 
É uma cidade pequena, que não tem muito comércio, pontos 

turísticos, mas tem muitas zonas rurais. Diferente de Salvador, 

São Desidério não possui muita população. 

Salvador (BA) 
É uma cidade bem grande, com muito comércio, muitos 

pontos turísticos e uma grande população, mas com poucas 

zonas rurais. 

Sidrolândia (MS) 

Uma parte da cidade é asfaltada e outra não. Ela tem muita 

lama quando chove, tem bastante árvores e é bem pacata, 

pequena. Sidrolândia é menos conhecida do que Campo 

Grande. 

Campo Grande (MS) 
A capital do Mato Grosso do Sul é muito maior que 

Sidrolândia, é moderna, tem maior diversidade e a população é 

maior.  

Fonte: Textos produzidos pelos alunos da turma 1705. Organizados pela autora, 2017. 

Através da análise dos textos produzidos durante a atividade, notamos que os 

alunos conseguiram apreender características importantes dos locais observados: 

realizando a descrição comparativa das duas localidades, puderam notar os diferentes 
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níveis de urbanização, a quantidade de lojas e ruas asfaltadas, a existência de cultivo 

agropecuário, etc. Desta forma, teceram análises sobre a ocupação e o uso do solo, 

notando como a organização espacial e produtiva varia de acordo com o local 

observado.  

 Na aula seguinte, trabalhamos um texto auxiliar sobre a importância da 

cartografia, e discutimos com os alunos sobre seus conhecimentos, de forma a relembrar 

o conteúdo apresentado no sexto ano. Também solicitamos que a turma refletisse e 

anotasse para a próxima aula alguns exemplos de problemas do bairro, citando sua 

localização. Posteriormente, já em outro dia de aula, levamos o notebook para a sala de 

aula e projetamos sua tela no quadro. Neste momento, os alunos mostraram suas 

anotações e juntos, inserimos no mapa online os locais do bairro que apresentam 

problemas.  

Nas intervenções que se seguiram, continuamos a inserir informações no mapa 

com os alunos, criando mais dois mapas temáticos sobre Cultura e Lazer e Comércio, 

seguindo os temas pré-selecionados em sala de aula (imagem 6). Por fim, pedimos aos 

alunos que registrassem, por meio de fotos, aspectos positivos e negativos do bairro, 

seus pontos de interesse e seus problemas (imagens 7, 8, 9 e 10). 

Ao longo destas intervenções, optamos (professora e turma) por exibir na escola 

o mapa de cultura e lazer do bairro, considerado o mais relevante, pois aborda um 

aspecto pouco explorado e fundamental. Neste momento, entendemos que, quando 

exibido na escola e disponível para a comunidade escolar, o mapa de cultura e lazer 

poderia funcionar como um guia e, ao mesmo tempo, suscitar uma discussão sobre os 

equipamentos de cultura e lazer disponíveis e aqueles que são desejáveis para o bairro.  
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Fonte: Registros feitos pelos alunos da turma 1705, 2017. 

Fonte: Registros feitos pelos alunos da turma 1705, 2017. 

Fonte: Registros feitos pelos alunos da turma 1705, 2017. 

Fonte: A autora, 2017. 

Imagem 6 – Registro da atividade de inserção dos equipamentos de 

cultura e lazer do bairro no mapa 

Fonte: Registros feitos pelos alunos da turma 1705, 2017. 

Imagens 7 e 8 – Problemas do bairro 
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Imagem 9 e 10 – Aspectos positivos do bairro, lazer em praças 

Fonte: Registros feitos pelos alunos da turma 1705, 2017. 
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Durante estas intervenções (quadro 3), o interesse dos alunos foi notoriamente 

maior se comparado às aulas tradicionais, ou seja, nas quais havia exposição do 

conteúdo e/ou utilização do livro didático ou de textos auxiliares no quadro. Enquanto 

na maioria dos dias de aula era necessário dedicar um bom tempo para acalmar a turma 

e chamar sua atenção para o conteúdo, nos dias em que as intervenções relativas à 

confecção do mapa eram realizadas, a maioria mostrava-se disposta a participar, 

inclusive trazendo informações pesquisadas em casa, o que era pouco comum na turma.  

Durante nossa experiência com a cartografia online e autoral, nem todos os 

alunos da turma demonstraram o mesmo interesse. A maioria esteve bastante 

interessada e até empolgada durante a inserção de suas próprias informações no mapa, 

no entanto, alguns ainda se mostravam desinteressados e apáticos. Cabe ressaltar que, 

em uma turma com quarenta alunos, é quase impossível manter todos prestando atenção 

e colaborando durante todo o tempo de aula, mesmo quando se trata de uma atividade 

diferenciada e que envolve a participação direta de todos.  

Outro fator importante é a infraestrutura: para a confecção de mapas online é 

imprescindível uma conexão satisfatória com a internet e pelo menos um computador 

com uma configuração que permita rodar os programas online. Neste sentido, podemos 

afirmar que nossa escola tem uma infraestrutura adequada, já que na maioria das vezes 

não tivemos problemas com o hardware e nem com a conexão de internet, embora 

alguns problemas ocasionais, como a queda de sinal, tenham atrasado o andamento das 

intervenções. No entanto, a internet veloz e a existência de computadores em bom 

estado não são a realidade de todas as escolas, principalmente quando falamos da rede 

pública. Portanto, a experiência aqui descrita pode esbarrar na inexistência de uma 

infraestrutura apropriada, que é um dos impeditivos para a plena atuação docente. 

As intervenções realizadas em sala de aula - tanto as iniciais, nas quais 

introduzimos aos alunos as ferramentas online e a ideia de confeccionar um mapa, 

quanto naquelas em que efetivamente adicionamos elementos a ele – foram momentos 

nos quais observamos atentamente a reação dos alunos diante das atividades propostas, 

mensurando seu interesse e dedicação. No momento em que os alunos inseriam no 

mapa os locais onde costumavam passar o seu tempo livre, dividiam com a turma 

aspectos de sua rotina, descobriam quais hábitos compartilhavam, quais locais em 

comum eram frequentados e quais ainda não conheciam, um exercício que permitiu 

reforçar a socialização entre os colegas de turma. É importante salientar que nossa 

escola atende a alunos de diversas partes do bairro e até de outros bairros, abrangendo 
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uma grande extensão territorial. Por isso, dependendo do local de moradia, alguns 

alunos frequentavam os mesmos locais, enquanto outros não. No entanto, os hábitos de 

lazer eram parecidos, a maioria dos alunos, passa seu tempo livre no shopping 

(apontado como um programa normalmente feito em família) ou nas praças – jogando 

bola, soltando pipa ou andando de bicicleta/skate. 

 

Quadro 3 – Atividades pedagógicas realizadas com a turma 1705 (2017) 

Fonte: A autora. 

Data 
Atividades 

Pedagógicas 
Metodologia Objetivo 

18/09 
Problemas Urbanos 

do Bairro de Bangu 

Pesquisa prévia sobre os problemas 

do bairro e confecção de uma lista 

de problemas, por ordem de 

importância, em sala 

Incentivar os alunos a 

registrar e refletir sobre os 

aspectos negativos do 

bairro, e os problemas 

vivenciados no cotidiano 

20/10 

Conhecendo o 

Google Maps: 

percebendo as 

diferenças do rural e 

do urbano através da 

ferramenta 

Seleção de municípios 

predominantemente rurais ou 

urbanos, para serem analisados pela 

turma (em duplas) através do 

Google Maps, com a produção de 

um texto comparativo 

Perceber as diferenças entre 

o rural e o urbano no 

território, e familiarizar os 

alunos à ferramenta online 

de imagens de satélite e 

mapas 

30/10 

Criação do mapa 

colaborativo e 
inserção dos pontos 

negativos do bairro 

Em sala de aula, projetar a tela do 

Google MyMaps no quadro, e 

inserir, com os alunos, os problemas 

previamente pesquisados em suas 

respectivas localizações no mapa do 

bairro 

Iniciar a construção de 

mapas colaborativos com os 

alunos, criando um conteúdo 

baseado no seu 

conhecimento territorial; 

Registrar os problemas do 

bairro 

10/11 

Inserção dos 

principais locais de 

lazer e cultura no 

mapa colaborativo 

Em sala de aula, projetar a tela do 

Google MyMaps no quadro, e 

inserir, com os alunos, os 

equipamentos de cultura e lazer 

previamente pesquisados em suas 

respectivas localizações no mapa do 

bairro 

Construir mapas 

colaborativos com os 

alunos, criando um conteúdo 

baseado no seu 

conhecimento territorial; 

Mapear os locais dedicados 

à cultura e ao lazer no bairro 

17/11 

Inserção no mapa 

dos pontos 

comerciais que se 

destacam no bairro 

Em sala de aula, projetar a tela do 

Google MyMaps no quadro, e 

inserir, com os alunos, os pontos de 

comércio previamente pesquisados 

em suas respectivas localizações no 

mapa do bairro 

Construir mapas 

colaborativos com os 

alunos, criando um conteúdo 

baseado no seu 

conhecimento territorial; 

Localizar o comércio do 

bairro 

27/11 

Seleção de fotos 

sobre o bairro 

tiradas pelos alunos 

Solicitar aos alunos registros 

fotográficos de aspectos relevantes 

do bairro – positivos e negativos 

Estimular os alunos a olhar 

com mais atenção ao bairro 

em que vivem, notando seus 

problemas e qualidades 
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Mapa 1 - Mapa Colaborativo de Cultura e Lazer de Bangu - RJ

Elaborado pela autora e a turma 1705 no Google MyMaps (2017). 
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  Legenda: 

 

 

  Na legenda, os itens de cor azul foram apontados pelos alunos, já os de cor 

laranja foram inseridos posteriormente: são equipamentos de cultura e lazer que não 

foram lembrados pelos discentes em sala de aula, mas acrescentados para deixar o mapa 

mais completo. Os itens da legenda estão na ordem citada pelos alunos, desta forma, 

podemos notar que, dentre os cinco primeiros locais de cultura e lazer citados, três deles 

se encontram no shopping. Entendemos então que o shopping se configura como a 

principal referência de cultura e lazer, local onde os alunos escolhem passar seu tempo 

livre.  

Destaca-se ainda o grande número de campos e praças citados pelos alunos, que 

servem para jogos ou como ponto de encontro. Os campos e praças são áreas de lazer 

muito comum nos subúrbios, no entanto, a maioria se encontra em péssimas condições 

de preservação: é comum a existência de bancos e brinquedos quebrados, iluminação 

insuficiente e vegetação mal aparada - reclamações recorrentes entre os alunos. 

Entendemos que é necessária maior atenção do poder público com a manutenção dos 
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campos e praças, que se configuram como os equipamentos de lazer mais numerosos do 

bairro. Consideramos também fundamental a existência de uma maior diversidade de 

equipamentos dedicados à cultura e ao lazer, certamente o bairro e seus habitantes se 

beneficiariam com mais opções6.  

  Também é importante ressaltar que existem outros equipamentos de cultura e 

lazer que não foram citados pelos alunos, como o teatro localizado no shopping (Teatro 

Bangu Shopping), a lona cultural (Areninha Carioca Hermeto Pascoal), o Grêmio 

Literário José Mauro de Vasconcelos e a Biblioteca Municipal Cruz e Souza. Neste 

sentido, entendemos que são equipamentos pouco utilizados pelos alunos e suas 

famílias, que por não fazerem parte de seu cotidiano não foram lembrados. O teatro é 

bem localizado e possui programação variada, no entanto, o custo muitas vezes elevado 

dos ingressos pode explicar a baixa frequência por parte dos alunos. Já a lona cultural 

passou por um longo período de abandono pelo poder público, até passar por reformas e 

ser reinaugurado em 2016, com o nome de Areninha Carioca. Desde então, o 

equipamento possui atrações semanais em sua programação, no entanto, aparentemente 

ainda não conseguiu alcançar toda a população do bairro, tendo em vista não ter sido 

citada pelos alunos durante o nosso trabalho.  

  Diante destas observações e do registro dos resultados das intervenções, 

pudemos refletir acerca da importância da cartografia como uma efetiva representação 

da realidade, ou seja, uma cartografia que registre elementos do cotidiano, do dia a dia 

da cidade e de seus habitantes - principalmente aqueles localizados na periferia, como é 

o caso dos nossos alunos. Após terminarmos de inserir informações em sala de aula, os 

alunos mostraram-se muito satisfeitos ao visualizar os locais de cultura e lazer que 

conheciam e frequentavam, no mapa. Participar do mapeamento de locais familiares em 

seu próprio bairro, como a praça onde jogam bola ou andam de skate, foi, segundo o 

relato de diversos alunos, uma experiência diferente, pois nunca haviam visto em um 

mapa o registro de informações que fazem parte da sua vida cotidiana.  

                                            
6 Enquanto em Bangu existem apenas duas casas de espetáculos – Areninha Carioca Hermeto Pascoal e 

Teatro Bangu Shopping, na Barra da Tijuca, bairro nobre da cidade, existem seis teatros em 

funcionamento, sem contar as casas de espetáculo (Fonte: Centro Técnico de Artes Cênicas). Esta 

comparação serve para pensarmos na distribuição desigual de aparelhos de cultura e lazer pela cidade, 

que é comprovada também quando citamos as salas de cinema: existem 31 salas de cinema em toda a 

Área de Planejamento 5 (Zona Oeste) e 74 salas de cinema na Área de Planejamento 2 (Zona Sul). Sendo 

que na AP5 o número de habitantes é de 1.704.773 e na AP2 é de 1.009.170. Ou seja, a Zona Sul possui 

mais do que o dobro de salas de cinema por habitante, em comparação com a Zona Oeste, segundo dados 

do IPP (Instituto Pereira Passos, 2017) e do IBGE (Censo 2010). 
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  Durante o processo de intervenções em sala de aula, percebemos que os alunos 

estiveram muito mais motivados durante a confecção do mapa de cultura e lazer do que 

com o mapa em que localizavam os problemas do bairro. Além disso, optaram por 

exibir apenas o primeiro, que mostra os pontos de interesse relacionados à oferta de 

cultura e lazer no bairro. Desta forma, entendemos que os alunos preferiram abordar e 

expor os aspectos positivos do local onde vivem, escolhendo valorizar mais suas 

qualidades do que os seus problemas e direcionando sua atenção para os pontos de 

interesse de Bangu, mesmo tendo consciência e vivenciando diariamente as dificuldades 

e contratempos que se desdobram no espaço urbano.  

  Além disso, todo o processo de confecção do mapa – com destaque para as 

intervenções – foi importante para mostrar aos alunos as possibilidades de utilização da 

internet para além das redes sociais. Diversos alunos demonstraram desconhecer sites 

básicos, como o próprio Google Maps, assim como relataram nunca ter acessado um 

email. Portanto, a criação do mapa também foi importante para potencializar o uso da 

internet e da informática entre os alunos, que muitas vezes possuem condições de 

acesso, mas utilizam essas ferramentas de maneira restrita e superficial. 

  Após sua impressão, o mapa foi exposto no pátio da escola, disponível para os 

alunos e toda a comunidade escolar. A reação dos alunos foi de grande interesse e 

curiosidade: no primeiro dia, havia constantemente grupos de alunos reunidos em torno 

do mapa, mostrando os aparelhos de cultura e lazer mais próximos de onde moram, os 

locais que costumam frequentar, etc. Durante os intervalos, a concentração de alunos 

era cada vez maior, dedicando diversos minutos à análise do mapa. Os alunos da turma 

1705 (hoje, 1805), lembraram-se de quais pontos inseriram no mapa, cada um 

apontando a localização das informações trazidas. Portanto, consideramos que a criação 

do mapa contribuiu para o aumento na sensação de pertencimento ao bairro e na sua 

autoestima dos alunos, já que preferiram “defender” e exibir os pontos positivos de 

Bangu, além de mostrarem muita satisfação com o resultado do mapeamento. Desta 

maneira, a percepção do bairro é alterada de forma positiva: o fato de possuírem um 

mapa do bairro onde vivem, no qual estão registradas informações que dizem respeito 

ao seu cotidiano, apontadas de acordo com sua vivência é, como citou um aluno, uma 

experiência diferente, proporcionada por uma cartografia que registra efetivamente a 

realidade. 
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Imagem 11 – Mapa Colaborativo de Bangu: Cultura e Lazer exposto no pátio da 

escola; Imagens 12 e 13 – Alunos observando o mapa 

Fonte: A autora, 2018. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Cartografar o bairro em que os alunos vivem, incluindo informações que dizem 

respeito à sua realidade, é uma maneira de dotar sentido à cartografia, mostrando que há 

muito além dos mapas de livros didáticos, nos quais são depositados dados genéricos. 

Neste sentido, compreendemos que a confecção de um mapa é uma atividade 

importante para a valorização do conhecimento territorial dos alunos, permitindo-os 

produzir seu próprio conteúdo. A inserção de informações e dados a mapas online é 

uma maneira de tornar a cartografia mais acessível, permitindo aproximar diversos 

conteúdos programáticos à realidade. 

  Durante uma das intervenções realizadas, por exemplo, a turma conseguiu 

analisar o território de diferentes municípios e tecer análises comparativas entre locais 

predominantemente rurais e cidades com elevados níveis de urbanização, permitindo a 

abordagem de temas já retratados em sala de aula, como a relação entre o rural e o 

urbano e os problemas urbanos. Já é habitual na Geografia escolar o uso de mapas para 

auxiliar o estudo, como uma maneira de expor dados e de trabalhar diferentes tipos de 

conteúdo, portanto, não há nenhuma novidade no uso de mapas para a melhor 

compreensão dos temas concernentes à disciplina. No entanto, a utilização de mapas 

online permite aos alunos diferentes tipos de visualização e perspectiva do espaço, 

mostrando-se uma forma atrativa e interativa de assimilação do conteúdo. Desta 

maneira, entendemos que o acesso e a produção de mapas virtuais é uma forma de 

aproximar a cartografia da realidade do aluno, que passa a ter uma maior noção da 

espacialidade dos fenômenos e da representação da realidade. 

  Neste intento, foi fundamental colocar os alunos no papel de protagonistas 

durante todo o processo de inserção de dados no mapa. Os alunos devem ter seu 

conhecimento espacial e sua vivência valorizados, e durante as intervenções pudemos 

trocar muitas informações sobre o bairro e seu cotidiano. Desta maneira, os alunos 

compreenderam que o seu entendimento do espaço é útil e pode servir como fonte de 

informação sobre o bairro e de possíveis transformações. Suas contribuições 

demonstram como todos são agentes de produção do espaço, à medida que se apropriam 

dele e o transformam no decorrer das ações diárias. Neste sentido, o aumento do 

sentimento de pertencimento nos alunos torna-os mais cuidadosos com o local onde 

vivem, intensificando as noções de pertença, estima e zelo, fomentando a busca por 

melhorias em seu território. Portanto, a criação do mapa foi um exercício de cidadania, 
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no qual os alunos entendem a importância de terem seus direitos de acessibilidade e de 

oferta de bens e serviços essenciais atendidos em seu próprio bairro. 

  Além disso, para alunos que vivem em uma região periférica da cidade, é 

fundamental ressaltar os pontos positivos e as potencialidades do bairro, de forma a 

resgatar a autoestima de seus moradores. Ao longo de nossa experiência no magistério, 

ocorrida no bairro de Bangu, notamos que os alunos demonstram pouca estima ao lugar 

onde vivem, principalmente quando tecem comparações com bairros considerados 

melhores, ou seja, situados em zonas mais nobres da cidade. Desta forma, sempre que 

os alunos veem fotos ou acessam informações sobre outras partes da cidade, colocam 

seu próprio bairro de forma pejorativa. Neste sentido, criar um mapa que mostre os 

principais locais de cultura e lazer é uma maneira de demonstrar que o bairro possui 

pontos de interesse, valorizando seus aspectos positivos. A exibição do mapa no pátio 

da escola foi outro fator importante, já que ressaltar as qualidades de um bairro que 

comumente destaca-se na mídia apenas por acontecimentos negativos, faz diferença 

para os alunos e para toda a comunidade escolar, melhorando a imagem de Bangu entre 

seus moradores. 

  Por fim, confeccionar um mapa colaborativo do bairro de Bangu, mapeando sua 

oferta de cultura e lazer, foi uma experiência enriquecedora que nos possibilitou uma 

intensa troca, já que todos nós – professora e alunos – somos moradores do mesmo 

bairro (e adjacências) e possuímos um conhecimento territorial que é fruto 

principalmente da vivência. Durante a confecção do mapa, tivemos a oportunidade de 

ouvir melhor os alunos, que se sentiam mais à vontade para compartilhar suas 

impressões do que nas aulas “normais”, permitindo conhecer melhor sua percepção e a 

forma como se apropriam do espaço. O mapa colaborativo reforça a cooperação entre os 

alunos, e entre o professor e o aluno, favorecendo o processo de ensino e estimulando a 

troca de conhecimento. Neste sentido, estas atividades em sala de aula foram momentos 

nos quais ouvimos e aprendemos, em um processo cujo produto final foi além do mapa 

em questão: estabelecemos uma relação baseada na troca e no genuíno interesse pela 

experiência espacial do outro, que ultrapassou as amarras das avaliações e culminou 

num verdadeiro processo de ensino-aprendizagem, uma via de mão dupla na qual todos 

têm a aprender e a contribuir na construção do conhecimento. 
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ANEXO A – ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE GEOGRAFIA DO SÉTIMO ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rio Educa, 2016 


