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 “Não há docência sem discência1” 
 

1) Representações: de crianças e adultos. 

2) Lugares e contextos; espaços e tempos; ser e estar: urbano, 

campo, escolar, doméstico… 

3) Reconhecer as práticas geográficas do outro. 

1. Freire, P. Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa. SP: Paz e Terra, 1996. 



	  

 

	   
 

 ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA : GEOMETRIA  NO 

CAMPO 

Objetivo: Propor o desenvolvimento de trabalhos pedagógicos que 

possibilitem às crianças construir noções de 

localização e movimentação no espaço físico para a 

orientação espacial em diferentes situações do 

cotidiano e reconhecer figuras geométricas presentes 

no ambiente. Identificar neste sentido as possibilidades 

de elaboração de atividades a partir da realidade das 

infâncias presentes no Campo. 



	  

 

	   
 

 ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA : GEOMETRIA  NO CAMPO 
 
A importância da Geometria em nossas vidas 
 
Estar no mundo nos coloca em interação com pessoas e objetos 

também presentes nele e, ao mesmo tempo, nossos 
movimentos provocam a necessidade de que 
desenvolvamos uma l inguagem associada à 
localização, visualização, representação e construção 
de imagens mentais e gráficas sobre as quais falamos 
e escrevemos para nos comunicar uns com os outros. 

 
 (...) A geometria tem um papel importante para a leitura 
do mundo, em especial, para a compreensão do 
espaço que nos circunda. (pag. 7, Caderno 5 ). 



	  

 

	   
 

Estudo do Caderno 5 e a Educação do Campo  
Página 11 – Hortas e Mandalas. 

Página 13, 14 – Geometria em práticas sociais. 

Página 35, 38 – O artesanato reflete a riqueza da diversidade cultural 

presente no Campo.  

Página 46, 47 –  Localização e movimentação no espaço do Campo. 

Página 49  –  Cartografia no Campo.  

Página 51, 56, 57  –  A importância da observação na 

Educação do Campo para a construção de saberes 

cartográficos.  



	  

 

	   
 

 Geografia da infância 
  
Tratar das grandezas, das medidas e da geometria significa ter como 

ponto de partida as geografias da infância, pois as crianças vivem 

em diferentes contextos e circunstâncias, e é por meio das suas 

práticas que aprendem, reorganizam e reconstroem esses 

conhecimentos (Caderno 6, pág. 07). 

  

Dessa forma, “Ensinar exige o reconhecimento e a 

assunção da identidade cultural2”. 

2. Freire, P. Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa. SP: Paz e Terra, 1996. 



	  

 

	   
 

 Geografia da infância 
   
Espaço ≠ de lugar: “[...] ‘espaço’ é mais abstrato que ‘lugar’. O que 

começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à 

medida que o conhecemos melhor e dotamos de valor”1. 

 
Espaço – é projetado, visto ou imaginado.  
Lugar – é construído (Caderno 6, pág. 36 e 37). 
Território – é um espaço-lugar com uma vivência 
individual e/ou coletiva2. 

1. Yu-Fu TUAN. Topofilia. São Paulo: Difel, 1980. 
2. 1. Antonio Viñao Frago. Espacios escolares, funciones y 
tareas: la ubiciación de la dirección escolar en la escuelas 
graduada. Revista Española de Pedagogía, ano LXII, nº. 
228, mayo/ago, 2004. 



	  

 

	  

Geografia da Infância 

1. O sentido da infância é atravessado pelo espaço e tempo, o qual 
se relaciona aos arranjos culturais e elementos simbólicos. 

2. Territorialidades das infâncias: é a construção das crianças com 
sua materialidade, símbolos e significados. 

3. Considerar, e não negar, as histórias e as geografias das crianças, 
lhes possibilitando a construção, a ação e o diálogo a partir dos seus 
lugares.  

4. Todas as formas, utilizadas pelas crianças, têm um 
conteúdo social (Caderno 6, pág. 13 e 14).  

 
Jader Jane M. Lopes. Geografia da infância: 
contribuições aos estudos das crianças e suas 
infâncias. Revista Educação Pública. Cuiabá, 
v. 22, nº. 49/1, maio/ago., 2013, p. 283-294. 



	  

 

	   
 

Geografia da Infância 
 

1º) é por meio do corpo que se conhece o espaço, o tempo e se tem 
contato com os objetos; 

2º) espaço, tempo e objetos têm de ser vividos e experimentados 
(Caderno 6, pág. 11). 

3º) observar, comparar, identificar, comunicar, 
selecionar, reconhecer e descrever são algumas das 
ações necessárias para o domínio dos conteúdos 
(Caderno 5, pág. 17).  



	  

 

	  

A noção de espaço geográfico na criança 

Jean Piaget e Bärbel Inhelder. A representação do 
espaço na criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

- relação topológicas: perto-longe 
(vizinhança), separação dos objetos 
(dist inção); ordem (sucessão), 
envolvimento (circunscrição), interior-
exterior; 

- relações euclidianas ou métricas: definida com pontos 
fora do observador. 

- relação projetiva: definida a 
partir do ponto de vista do 
observador (esquerda-direita); 

í î 

- a percepção espacial ocorre de forma gradativa: caminhos, 
limites, contornos, pontos, convergências e marcos, 

determinados pela história e pelas experiências dos indivíduos. 

ê 



	  

 

	   
 

 

	  

Vacas pastando no Pantanal, estado de Mato Grosso Do Sul, Brasil. 

Centro-pivô de irigação, Wadi Rum, região de 
Ma’an, Jordânia. 

Organização salas de aulas. 



	  

 

	   
 

Geografia da Infância 
• vivência do espaço como interação, como processo; 
• subversão do espaço, dos objetos e artefatos, de ir contra o 
instituído, como, por exemplo, no uso dos brinquedos presentes na 
escola, das praças…; 
• conhecer a comunidade na qual as crianças vivem, seus 
sentimentos de identidade e pertença; 

• invenção, pois as crianças criam a partir do espaço, das situações, 
dos objetos e das nomeações1. 

“Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos 
põe pacientemente impaciente diante do mundo que não fizemos, 

acrescentando a ele algo que fazemos2” 

1. Jader Jane M. Lopes. Geografia das crianças, geografia das infâncias: contribuições da 
geografia para os estudos das crianças e suas infâncias. Contexto & Educação. Editora Unijuí, 
ano 23, nº. 79, jan./jun., 2008, p. 78. 
2. Freire, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. SP: Paz e Terra, 1996. 



	  

 

	   
 

Geografia da Infância 
A noção espacial e temporal é parte integrante dos indivíduos, 
portanto é social, simbólica, subjetiva e a qual se materializa a partir 
do contexto cultural no qual se está inserido, dos locais físicos e das 
condições sociais. 

As interações estabelecidas com os lugares não é apenas física, 
mas carregada de sentidos e mediadas pelo contexto.  

A interação com o ambiente físico envolve o tato, o olfato, o paladar, 
a audição e a visão – é o “tempo redescoberto”. 

 “[…] ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar 
possibilidades para sua produção ou a sua construção2” 

1. Jader Jane M. Lopes. Geografia das crianças, geografia das infâncias: contribuições da 
geografia para os estudos das crianças e suas infâncias. Contexto & Educação. Editora Unijuí, 
ano 23, nº. 79, jan./jun., 2008. 
2. Freire, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. SP: Paz e Terra, 1996. 


