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RESUMO:
O presente artigo busca fazer uma reflexão acerca da importância do uso da linguagem
visual, especialmente a pictórica, no ensino de geografia e relatar uma atividade
desenvolvida pelo projeto PIBID de Geografia 2012 da UFGD, que traz como tema
principal o ensino de geografia e o uso de linguagem pictórica. Percebemos que o
mundo atual é imagético, diariamente, em nosso entorno, somos informados e muitas
vezes influenciados por essa linguagem não verbal carregada de significados, que
sugere, indica e comanda as ações dos cidadãos. Assim, partindo da premissa de que são
necessários desafios que estimulem os discentes a perceberem o mundo à sua volta, para
que haja de fato à aprendizagem efetiva, no sentido da alfabetização geográfica, foi
proposto aos alunos do 9º ano do turno matutino da escola Estadual Professor Alício
Araújo, Dourados – MS, numa das intervenções do referido projeto, utilizando a
temática globalização, problematizar algumas formas do uso da linguagem imagética,
com o objetivo de provocar os educandos à refletirem sobre a sua realidade diante do
mundo atual e compreender o processo e os múltiplos efeitos do tema abordado, do
contexto local ao global.
PALAVRAS CHAVES: Ensino de geografia; Linguagem pictórica; Globalização em
desenhos
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INTRODUÇÃO
Para Santos (2007) a Geografia não se trata de algo simples e banal, muito pelo
contrário, ela vem para nos auxiliar a compreender a complexidade de nossas vidas,
subsidiando a nossa sobrevivência, ou seja, a Geografia não se resume e não deve ser
resumir apenas àquele momento em que a trabalhamos em sala de aula. Vivemos
geograficamente nosso cotidiano. Sobre isso o autor afirma que:
“...a Geografia não nasce como um conhecimento resultante da
reunião de um conjunto de sábios ou, mesmo, de uma ou outra obra
que qualquer um deles poderia ter escrito. Trata-se, de fato, de certo
tipo de comportamento associado diretamente às nossas necessidades
de sobrevivência.” (SANTOS, 2007, p. 01)

Nessa mesma perspectiva Faria (2012) compreende a Geografia como algo que
surgiu conjuntamente com a humanidade, porém no início das civilizações ela não
possuía esta denominação. Porém, se fazia necessária para que aquilo que já fora citado
por Santos (2007) ocorresse, a sobrevivência dos seres humanos, conforme observamos
a seguir:
“A Geografia nasceu junto com a humanidade e se desenvolveu à
medida que a sociedade foi evoluindo. Quando o homem ainda vivia
da coleta e da caça, eram necessários conhecimentos geográficos
para localizar água, comida e abrigo. Quando passou a dominar as
técnicas de agricultura e criação de animais, o homem precisou
entender da chuva, do solo, das plantas.” (FARIA, 2012, p. 53)

Portanto, a Geografia, antes de ser institucionalizada e/ou reconhecida como
conhecimento científico estruturado, nos remete para o (re)conhecimento da
organização espacial ou da espacialidade dos elementos – humano e inumanos – da vida
cotidiana e, dessa forma, deve se apresentar aos alunos da educação básica como algo
concreto, percebido e real, não se limitando ao livro didático e às aulas de Geografia –
se é que assim podemos classificar os enfadonhos momentos em que conteúdos ditos
geográficos são explicitados nas escolas.
Assim, para que os alunos de uma turma de 9º ano do ensino fundamental
compreendam quão próxima, real e importante é ou deve ser a geografia, buscamos
trazer para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, vivido e percebido, aqueles temas de
geografia que, predominantemente, se apresentam como algo avulso, genérico, tedioso e
que não pertence a ele. Para isso fazemos uso da linguagem imagética – pictórica,
fílmica e fotográfica – para que o aluno possa analisar geograficamente o seu contexto
histórico, espacial e/ou social.
Sobre a linguagem pictórica no ensino da geografia Ferraz (2009) nos trás a
seguinte definição:
“Para o geógrafo, que tem no olhar a paisagem o ponto de partida do
processo de estudo e reflexão sobre os determinantes espaciais da
sociedade, assim criando subsídios para o ser humano mais bem
localizar-se e orientar-se no mundo, o aprimorar esse olhar a partir
da experiência acumulada pelos artistas em seus quadros e obras
pictóricas torna-se de grande importância e de crucial necessidade
para a sua formação.” (FERRAZ, 2009 p. 30 e 31).
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O mesmo autor, ao analisar como a imagem pictórica apresenta-se como
importante elemento para a compreensão da realidade socioespacial e, portanto, da
geograficidade do mundo, aponta que:
Parte-se da imagem e busca-se o sentido paisagístico que expressa o
perceptível de determinado aspecto do mundo. É isto que a
representação pictórica tenta apresentar, e é este olhar, este exercício
estético de observador/criador, que interessa ao geógrafo, ao
professor e ao aprendiz de Geografia. (FERRAZ, 2009 p. 32e 33)

Compreender aquilo que nos rodeia se torna algo de suma importância para a
nossa sobrevivência, para isso se faz necessário entender diversos fenômenos que, de
uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, interferem e/ou influenciam nossas
vidas. A partir disso, na Escola Estadual Professor Alício de Araújo da cidade de
Dourados-MS junto com alunos do 9º ano buscamos levar as imagens pictóricas como
elementos centrais na compreensão dos temas ditos geográficos que, anteriormente, e na
maioria das vezes, se apresentava como algo avulso e genérico, desconexo do mundo
vivido e percebido pelos alunos, causando a sensação de não pertencimento e falta de
sentido àquilo trabalhado de forma restrita apenas nas poucas aulas de geografia no
ensino fundamental.
Dessa forma, no projeto desenvolvido pelo PIBID-Geografia 2012, através da
linguagem pictórica, propomos desenvolver o processo de alfabetização geográfica a
partir de uma maior aproximação entre os alunos, suas diferentes realidades os temas da
disciplina provocando, assim, um maior estímulo por uma matéria que muitas vezes é
enxergada como algo chato e desinteressante, conforme aponta Kroppotikin (1885):
“Realizaram-se pesquisa e descobriu-se, com estupor, que havíamos
conseguindo que esta ciência - a mais atrativa e sugestiva para
pessoas de todas as idades – resulte em nossas escolas como um dos
temas mais áridos e carentes de significado. Nada interessa tanto as
crianças como as viagens; e nada é mais árido r menos atrativo, em
muitas escolas, do que aquilo que nelas é batizado com o nome de
geografia.”( KROPPOTKIN,1885, p.1).

É mister ressaltar, veementemente, que as imagens não se apresentam apenas
como auxílio, como uma simples ferramenta ou algo que ilustre e a teoria e os temas
geográficos trabalhados em sala de aula com os alunos. As imagens pictóricas, em si,
fazem parte dos temas e/ou conteúdos, elas são definidas e trabalhadas buscando
priorizar a realidade vivenciada pelos alunos, para que desta forma possamos atingir os
objetivos que devem ser obtidos com determinada temática.
Nesse sentido, apresentaremos, a seguir, sucintamente, a experiência realizada
com o uso da linguagem pictórica acerca da temática da globalização junto aos alunos
do 9º ano da Escola Estadual Professor Alício de Araújo, localizada na borda4 da cidade
de Dourados-MS.

4

O uso do termo borda remete para aquilo que não está no centro, conforme discutem Pickenhayn e
Guimarães (2007).
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É PRECISO ENTEDER O MUNDO EM QUE VIVEMOS

Entre as diversas temáticas que foram trabalhadas até o presente momento pelo
membros do sub-projeto PIBID-Geografia 2012, já que o projeto ainda encontra-se em
andamento, escolhemos explicitar, neste texto, a globalização5 através do olhar dos
alunos. Buscamos nesta aula mostrar o quão eles estão inseridos neste mundo
globalizado e como isso interfere/influencia direta e/ou indiretamente na vida de cada
um deles.
Para as quatro intervenções (aulas) programadas/planejadas para serem
trabalhadas com a respectiva temática os objetivos foram traçados da seguinte forma:
 Compreender que a globalização é um processo;
 Revelar alguns de seus desdobramentos no dia-a-dia;
 Entender como este processo influência na vida de cada aluno e o que faz dele
produto e produtor da globalização.
Para o acontecimento destas intervenções se fez necessário o levantamento de
materiais teóricos, para que pudéssemos nos preparar para a elaboração daquilo que
mais tarde seria ministrado, e claro, para que estivéssemos aptos à responder as dúvidas
e questionamentos que pudessem surgir por parte dos alunos.
Para iniciar e desenvolver o tema e ajudar na explicação, de forma a chamar a
atenção dos alunos e implementar a proposta do uso da linguagem pictórica, optamos
por elaborar um vídeo-pôster, composto por um conjunto de imagens - conforme
apresentamos algumas delas abaixo - no qual era possível observar todas as fases da
globalização, a partir daquilo que Santos (1996) denominou de meio natural, meio
técnico e meio técnico-científico-informacional.
FIGURA 1: MARCAS GLOBAIS

Fonte: http://profjessicasombra.wordpress.com

5

Vale ressaltar que as temáticas trabalhadas pelos pibidianos nas intervenções/aulas - que
ocorrem no horário regular da disciplina Geografia - são definidas a partir do cronograma que a Secretaria
de Estado da Educação do Mato Grosso do Sul pré-determina aos professores do ensino básico. Ou seja,
nem professor e nem pibidianos têm livre escolha para definir os temas a serem trabalhados, indo na
contra-mão daquilo que entendemos de como deve ser trabalhado o processo ensino- aprendizagem em
Geografia, que deve ser construído a paritr das diferentes realidades, considerando o cotidiano dos alunos.
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FIGURA 2: O SÍMBOLO

Fonte: rafael-network.blogspot.com

FIGURA 3: A CONECTIVIDADE

Fonte: www.depoisquecrescemos.com

FIGURA 4: MUNDO CONECTADO

Fonte: www.quintalvirtual.blog.br
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Seguindo nesta linha de raciocínio, as imagens nos permitiram, ainda, trabalhar
com os diferentes conceitos, origens e características do processo de globalização, no
qual destacamos, como exemplo mais concreto, os avanços tecnológicosinformacionais. Deste modo, a temática da globalização foi dicutida com os alunos
correlacionando-a com outros temas já trabalhados pela professora em aulas anteriores,
como blocos econômicos, qualidade de vida, migração e imigração, êxodo rural e o
capitalismo relacionado com as multinacionais.
Posteriormente, buscamos analisar junto com os alunos como esse processo de
globalização, que a princípio parecira ser alheio à vossa realidade, influenciava na vida
cotidiana de cada um dos presentes na aula, seja de forma negativa ou positiva ou
ambas.
Para que facilitasse a análise da influência da globalização sobre os alunos,
propusemos que os mesmo produzissem sua própria imagem pictórica (desenho) sobre a
temática que fora discutida, afinal, o projeto propõe que as temáticas trabalhadas
relacionem-se com a realidade dos alunos, utilizando-se como instrumento no processo
ensino-aprendizagem a linguagem pictórica, pois:
"O que me agrada principalmente, na tão complexa natureza do
desenho, é o seu caráter infinitamente sutil, de ser ao mesmo tempo
uma transitoriedade e uma sabedoria. O desenho fala, chega mesmo
a ser muito mais uma espécie de escritura, uma caligrafia, que uma
arte plástica. " (Mário de Andrade apud OLIVEIRA JR., 2011, p.13)

Da mesma forma como o poeta, entendemos que o aluno, mesmo com suas
limitações "artísticas", permite-se revelar seus entendimentos e conhecimentos mais
facilmente pelo desenho, ou seja, pela linguagem pictórica, do que num texto escrito,
geralmente, baseado, quando não copiado, de outra fonte.
Nesse sentido, os alunos, a princípio, ficaram receosos em produzir uma
imagem, um desenho, algo novo para a realidade escolar dos mesmos. Mas, ao final,
com raras exceções, todos aceitaram a proposta.
Diversas foram as ideias passada para o papel, porém a grande parte dos alunos
trouxe algo em comum: os avanços tecnológicos - conforme observaremos logo abaixo,
em algumas imagens que foram selecionadas. Isso evidencia, a princípio, que os alunos
prestaram atenção na discussão, pois este foi um elemento enfocado na aula. Contudo
cabe um questionamento: os alunos compreenderam a discussão ou apenas
reproduziram o que fora destacado na aula?
Por fim, como debate final, após a confeção dos desenhos, como forma de
socializar os conhecimentos produzidos pelos alunos, criamos o espaço de escuta que,
conforme Machado Filho (2001, p.4) apud Oliveira Jr. (2011, p.14)
"... seriam 'os
espaços, existentes nas aulas, para que os alunos possam trazer os
seus conhecimentos e experiências pessoais à discussão, utilizando-os
na construção de um novo conhecimento, não
mais individual, mas coletivo, produzido pela turma'"

III Colóquio Internacional “A Educação pelas Imagens e suas Geografias”
Vitória-ES, 26 a 29 de novembro de 2013.

6

A GLOBALIZAÇÃO GRAFADA PELOS ALUNOS
Na primeira imagem selecionada, como já apontado anteriormente, está presente
o avanço tecnológico, porém, este aluno faz uma mera comparação com aquilo que
Santos (1996) chama de Meio Técnico e Meio Técnico Cientifico Informacional. Num
primeiro momento ele nos traz a imagem de uma usina hidrelétrica, na qual para
funcionar a mesma necessita de água, entretanto, isso acaba ocasionando mudanças no
curso d’água do rio e, nesta mesma perspectiva, nos traz nuvens de poluição que muitas
vezes são geradas pelo uso desordenado da natureza. No segundo momento do seu
desenho ele nos traz o mundo em uma perspectiva de aldeia global (IANNI, 2007), onde
podemos obter informações de várias parte do planeta instantaneamente, e sem sair de
casa através de um computador conectado na rede mundial de internet. Ou seja, para o
aluno a globalização nos permite ficarmos "mais informados", conforme escrito no
desenho.
FIGURA 1: GLOBALIZAÇÃO

Autor: Vinicius Moreno/arquivo pessoal

Na segunda imagem uma aluna retratou a globalização com apenas duas
imagens, ambas remetendo aos avanços nas telecomunicações.
Primeiramente um celular, que é retratado como um objeto que caracteriza a
globalização e que possui um acesso mais fácil, até por conta de estarmos em uma área
de fronteira, em que sua aquisição no país vizinho é facilitada e o que, de certa forma, se
III Colóquio Internacional “A Educação pelas Imagens e suas Geografias”
Vitória-ES, 26 a 29 de novembro de 2013.

7

insere na discussão da globalização, remetendo ao barateamento de mercadorias,
tornando assim um produto de fácil acesso na nossa região.
O outro objeto retratado neste desenho é uma televisão com o símbolo da
emissora Rede Globo de Comunicações ao centro. Para a aluna a emissora mais
influente em sua vida cotidiana é esta, pois através deste veículo de comunicação grande
parcela da população até mesmo aqueles que não possuem acesso a internet, ficam
sabendo dos acontecimentos de outras partes do planeta. A aluna ressalta, ainda, que o
equipamento está vinculado aos eletroeletrônicos e é algo muito presente na vida de
todos nós.

FIGURA 2: OS DESENVOLVIMENTOS

Autor: Tainara/arquivo Pessoal.

Na terceira imagem selecionada o processo de globalização é visto como algo
amplo e que ocorre de longa data, apresentando-se como um processo, conforme fora
apresentado em uma das intervenções.
A figura remonta ao período das grandes navegações, o “primeiro” contato com
outros povos e a disseminação de culturas, principalmente a religiosa, que pode ser
observada com as cruzes.
Representa, ainda, a poluição e o desmatamento produzido pelas indústrias como
um emblema deste processo evolutivo. Assim como na maioria dos desenhos
elaborados pelos alunos, ele nos apresenta o encurtamento das distâncias através de uma
carta e um celular, e com esse último podemos acessar internet, assistir televisão e
registrar momentos, coisas que até pouco tempo atrás parecia algo impossível somente
em um único objeto ou aparelho.
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No mesmo desenho, ainda, podemos observar a ascensão do capitalismo e as
diferenças entre os hemisférios norte e sul, principalmente quando se trata de ordem
econômica e/ou tecnológica, nos mostrando a figura da história de que ao hemisfério sul
só resta às migalhas de todo o desenvolvimento e, além disso, mostrando que a
globalização possui toda uma teoria, e que a mesma pode ser vivida na sala de aula,
desta forma aproximando ainda mais a globalização do cotidiano dos alunos, mostrando
assim que a globalização é algo mais presente na vida deles do que muitos podem
imaginar.
FIGURA 3: EVOLUÇÃO

Autor: Sem nome/arquivo Pessoal.

Na sequência, na figura 4, a aluna cita o refrigerante Coca-Cola como um ótimo
exemplo de que a globalização é um fenômeno presente em toda parte do planeta, afinal
as instalações dessa empresa estão presentes em vários lugares, essencialmente em
países considerados de “2º mundo”6 ou em desenvolvimento. Desta forma, visando uma
maior produção, a procura por mão-de-obra mais barata encontrada nesses países, que
muitas vezes incentivam as instalações dessas multinacionais e acabam por contribuir
cada vez mais nessa expansão e, de certa forma, acelerando o processo de globalização.
Em um segundo momento ela nos traz o planeta dividido em duas partes que
retratam os países de 1º e 3º mundo, que levam o nome de desenvolvidos e
subdesenvolvidos ( ou em desenvolvimento), que de certa forma, com raras exceções,
podem ser separados pela linha do Equador, que divide o mundo em hemisférios sul e
norte.

6

Nas palavras da aluna..
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FIGURA 4: SEM TÍTULO

Autor: Iesa Santos/arquivo Pessoal.

COMO É A GLOBALIZAÇÃO PROPRIAMENTE DITA NA VIDA DE CADA
UM
De acordo com as imagens selecionadas, e as demais que não foram trabalhadas
neste texto, podemos concluir que os alunos conseguiram compreender de uma forma
diferenciada, o quanto a globalização esta presente na vida de cada um. No decorrer da
aula, conforme apresentávamos as imagens, os alunos demonstraram-se muito
participativos, demonstrando grande interesse por parte deles por ser tratar de algo
muito presente no cotidiano de todos nós. Ou seja, os alunos conseguiram entender que
a temática da globalização é algo vivenciado no dia-a-dia e não apenas um conteúdo de
geografia inserido no livro didático disponibilizado na escola.
Como podemos verificar-se na figura 5, em um dos desenhos no qual a aluna
traz um depoimento, sobre o que significa globalização: “A Globalização mesmo q
agente ñ queira ocorre e sempre vai ocorrer no nosso dia a dia... Antigamente os meios
de comunicação era por meio de televisões e rádios, e hj já tem internet, celulares, etc.”
Seja através do conteúdo ou pela forma de escrita, a globalização se mostra
presente na realidade dos alunos, já que em grande parte os mais jovens costumam se
comunicar em redes sociais e SMS, de forma abreviada, e como podemos observar esse
tipo de grafia já faz parte dos trabalhos escolares.
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FIGURA 5:

Autor: Valéria Rodriguês/arquivo Pessoal
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