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RESUMO 

 

Este artigo tem suas bases em uma pesquisa de campo ocorrida numa escola da Rede 

Particular de Ensino da cidade de Montes Claros - MG. Foi concebido a partir do propósito de 

investigar o Ensino da Geografia na Educação Infantil, se o professor tem utilizado do lúdico, 

das vivências e experiências para o ensino de Geografia na Educação Infantil. A Geografia na 

Educação Infantil fornece uma gama de conceitos como espaço, lugar, território, paisagem, 

região, de que permitem a criança sua percepção no mundo e de mundo, que espaço ela ocupa 

e a relevância deste conceito para a sua vida não somente escolar, mas, cotidiana, o ensino da 

Geografia contribui para o desempenho global da criança.Segundo Bassedas (1999), são 

essenciais no saber, o desenvolvimento dos seguintes núcleos de conteúdos: a orientação dos espaços 

da escola, localização dos lugares, das pessoas e dos objetos habituais, adaptação e respeito 

progressivo pelas normas e pelos hábitos de convivência. Foram efetivadas observações, e também 

aplicação um questionário junto aos professores, o problema que está em estudo parte do 

propósito de investigar sobre as estratégias que são utilizadas pelos professores da Educação 

Infantil em relação ao ensino da Geografia, visto que esta proporciona o desenvolvimento de 

uma série de habilidades nas crianças. Enfim, procurou-se neste trabalho compreender como o 

professor pode intervir coerentemente, haja vista a necessidade de conhecer os anseios das 

crianças, para assim desenvolver metodologias de ensino-aprendizagem que atendam as 

expectativas da criança e os motivem, contribuindo, assim, não apenas para a aprendizagem 

da Geografia, mas também para a formação geral do educando.  
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ABSTRACT 

 

 

This articlehas itsbasisina field researchtook placein aprivate schoolof the city ofMontes 

Claros-MG. It wasdesigned for thepurpose of investigating the Geography teaching in the 

Infantile Education, if the teacherhasused ludic activities, activities outside the classroom, the 

existencesand experiences to the teaching of Geography in the infantile education. The 

Geographyin the infantile educationprovides a range ofconcepts such asspace,place, territory, 

landscape, region, that allow to the child her perception in the world and of the 

world,whatspaceshe occupiesandthe relevance of thisconceptto her life,not onlyschool life, 

but daily, the Geography teachingcontributes to the child’s overall development. According to 
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Bassedas(1999), the developmentof the following core contents is essential to the 

developmentof knowledge: the orientation ofschoolspaces; places, people andusualobjects 

location; adaptation and progressivecompliance with the rulesand coexistence habits. 

Observations were made, a questionnaire was also applied to teachers; the issue thatis under 

consideration has thepurpose of investigatingthe strategiesused byInfantile 

Educationteachersin relation to the Geography teaching, as it provides the developmentof a 

skills seriesin children.Therefore, this study aimed to comprehend how teacher 

caninterveneconsistently, given the need to knowthe wishesof children, and thus, to 

developteaching-learningmethodologiesthat meetchild'sexpectations andmotivate her, thus, 

contributingnot onlyforGeographylearning, but alsofor the generaleducation of the student. 

 

 

Keywords:GeographyTeaching, Strategies, Teachers, Infantil Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS ESTRATEGIAS UTILIZADAS PELOS PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA 

 

1- Introdução 

O presente artigo baseou-se numa pesquisa de campo ocorrida na Rede Particular de 

Ensino de Montes Claros-MG. foi concebido a partir do propósito de investigar sobre as 

estratégias que são utilizadas pelos professores da Educação Infantil em relação ao ensino da 

Geografia. O ensino da Geografia na Educação Infantil fornece uma gama de conceitos 
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básicos, tais como espaço, lugar, território, paisagem, região, que permitem a criança sua 

percepção no mundo, que espaço ela ocupa e a relevância deste conceito para a sua vida não 

somente escolar, mas cotidiana. 

Além da pesquisa, foram feitas observações, aplicou-se também um questionário 

estruturado a duas professoras do primeiro período, turno matutino para diagnosticar as 

estratégias que as mesmas utilizampara a aprendizagem da Geografia. 

Para Castelar (2000), o ensino de geografia como um conjunto de saberes que não só 

ocupam os conceitos próprios, mas os contextos sociais nos quais se apóiam. Ensinar na 

perspectiva da construção dos saberes nãoé apenas dominar conteúdos, mas ter, ao mesmo 

tempo, um discursoconceitual organizado com uma proposta adequada de atividades, 

buscandosuperar os obstáculos da aprendizagem. 

O diálogo existente entre o pensar pedagógico e o saber geográficopermite afirmar que 

o aluno vai para a escola e aprende a ler, escrever econtar, o que se ensina com mais 

competência; no entanto o que menos seensina é a ler o mundo. E é no ensinar a fazer a 

leitura do mundo e, portanto,como ocorre esse processo de aprendizagem que se poderia 

retirada geografia esse rótulo de matéria decorativa. 

O saber geográfico dominante fala de clima, vegetação, relevo, hidrografia, 

população,principais atividades econômicas etc. Ao pretender falar de todas as 

coisas, acaba na verdadeproduzindo uma visão caótica do mundo, não analisando 

como as coisas se formamse produzem, se estruturam e se constituem como 

totalidade” (GONÇALVES, 1987, p. 17). 

 

Buscamos analisar o como ensinar e para que ensinar Geografia na Educação Infantil, 

por isso, a aprendizagem e a didática da geografia, na perspectiva da epistemologia genética 

de Piaget, e serão relacionadas com o processo de aprendizagem emgeografia.Nessa 

perspectiva, a psicologia genética contribui na fundamentaçãoda educação geográfica desde a 

educação infantil, em função das noçõesque, estrutura a linguagem cartográfica, a qual se 

entende constituir. Para Piaget (1967/2003), oconhecer não consiste em copiar o real, mas agir 

sobre ele e transformá-lo,de maneira a compreendê-lo em função dos sistemas de 

transformações aosquais estão ligadas estas ações. E ainda afirma que para conhecer os 

fenômenos,o físico não se limita a descrevê-los tal como aparecem, mas atuar sobre os 

acontecimentos, de modo a dissociar os fatores, a fazê-los variar ea assimilá-los a sistemas de 

transformações lógico-matemático.As interpretações dos fenômenos geográficos ganham 

significados quandoa criança entende a diversidade da maneira como se dá a organizaçãodos 

lugares, quando compreende o conceito de território, por isso reafirma-seque a leitura de 
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mapas e a elaboração de mapas cognitivos são imprescindíveispara a compreensão do 

discursogeográfico. 

Quanto menores forem as crianças, mais suas representações e noções sobre o 

mundoestão associadas diretamente aos objetos concretos da realidade conhecida, 

observada,sentida e vivenciada. O crescente domínio e uso da linguagem, assim 

como a capacidadede interação, possibilitam, todavia, que seu contato com o mundo 

se amplie, sendo cada vez mais mediado por representações e por significados 

construídos culturalmente. Ilha novos conhecimentos. (BRASIL, 1998, p.169) 

 

O objetivo deste artigo é de diagnosticar a situação atual do ensino de Geografia 

naEducação Infantil, bem como de analisar a forma como este ensino vem sendo trabalhado e 

as consequências na formação do conhecimento infantil, contribuindo para uma formação 

crítica, autônoma da criança. 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros ensaiam a 

experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como 

ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos (FREIRE, 

2001, p. 46). 

 

O trabalho da Geografia pode se realizar de forma indireta, buscando a exploração do 

ambiente escolar (salas, pátio) e também fora dele como praças, parques, a rua onde a criança 

mora, a casa dela, conhecer lugares e diferentes paisagens, ter ocontato com plantas, animais e 

recursos naturais desde cedo colabora para uma formação mais consciente com relação à 

natureza e a participação enquanto seres atuantes em sociedade. 

 

Aprender a pensar o espaço. E, para isso, é necessário aprender a lero espaço, “que 

significa criar condições para que a criança leia o espaço vivido” Fazer essa leitura 

demanda uma série de condições, que podem ser resumidas na necessidade de se 

realizar uma alfabetização cartográfica, e esse “é um processo que se inicia quando a 

criança reconhece os lugares, conseguindo identificar as paisagens”. Para tanto, ela 

precisa saber olhar, observar, descrever, registrar e analisar. (CASTELAR, 2000, p. 

30). 

 

A liberdade para atuar nos espaços, explorando e experimentando o que percebe no 

ambiente ajuda a construir pessoas com maior autonomia e seguras, mas é claro que é 

essencial a estimulação do educador, este tem o papel de levantar curiosidades, esclarecer os 

riscos e estimular as crianças a experimentarem. É importante não negar as crianças 

informações sobre paisagens variadas, modos de viver, diferentes povos e histórias de outros 

tempos, há diversas formas possíveis de se explorar estes contextos como, por exemplo, por 

meio das datas comemorativas (Dia do Índio, Dia da Consciência Negra, Folclore etc.), 
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trabalhos de campo (visita a museus, fazendas antigas etc.) ou até mesmo conversas informais 

com idosos, estrangeiros e outros povos. 

Uma das formas de trabalhar a Geografia levando em conta os interesses da criança, 

contextualizando-a e possibilitando envolvimento e sentido para ela , é no brincar, no jogo. A 

Brincadeira faz parte do mundo da criança, sendo algo cheio de sentido, que desperta o 

interesse dela. O desafio do docente é ter claro quais objetivos e metas atingir e com isso 

buscar para o cotidiano da sala de aula atividades que proporcionem tais aprendizagens. 

O brincar de faz-de-conta, por sua vez, possibilita que as crianças reflitam sobre 

omundo. Ao brincar, as crianças podem reconstruir elementos do mundo que as 

cerca com novos significados, tecer novas relações, desvincular-se dos significados 

imediatamente perceptíveis e materiais para atribuir-lhes novas significações, 

imprimir-lhes suas idéias e os conhecimentos que têm sobre si mesma, sobre as 

outras pessoas, sobre o mundo adulto, sobre lugares distantes 

e/ouconhecidos(BRASIL,1998,P.172) 

 

Para Nicolau (1988), brincar não é perda de tempo e nem uma forma de preencher o 

tempo, o brinquedo e jogos são meios de interação da criança na sociedade e facilita a 

apreensão da realidade.  Na educação, o jogo contribui indiretamente, deixando o aluno mais 

relaxado, mais eficiente nos seus exercícios e a sua atenção. No brincar mesmo não sendo 

intencional a criança constrói conhecimentos, sendo o mesmo importante recurso pedagógico 

a ser utilizado pelo docente, já que possibilita a criança um aprendizado mais prazeroso e 

fácil.  Tendo em vista a soma de conhecimentos que a Geografia proporciona a criança, 

percebe se que as brincadeiras, devem ser grande aliada no ensino da Geografia, podendo 

seruma das estratégias utilizadas pelo professor. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil pode ajudarna construção 

de estratégias para trabalhar o conteúdo de Geografia com as Crianças bem como os 

objetivos, o desafio do ensino na educação infantil  é justamente buscar formas e caminhos 

que vão favorecer o aprendizado e desenvolvimento dos pequenos: 

 

Ampliar o conhecimento das crianças em relação a fatos e acontecimentos da 

realidade social e sobre elementos e fenômenos naturais requer do professor 

trabalhar com suas próprias idéias, conhecimentos e representações sociais acerca 

dos assuntos em pauta. É preciso, também, que os professores reflitam e discutam 

sobre seus preconceitos, evitandotransmiti-los nas relações com as crianças. Todo 

trabalho pedagógico implica transmitir, conscientemente ou não, valores e atitudes 

relacionados ao ato de conhecer. (BRASIL, 1998,P.195) 

 

 Calai (2005)  afirma que romper com a prática tradicional da sala de aula, necessita de 

algo mais que a vontade do professor, sendo necessárias concepções teórico metodológicas 

capazes de permitir o reconhecimento do saber do outro, a capacidade de ler o mundo da vida 
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e reconhecer a sua dinamicidade, superando o que está posto como verdade absoluta. É 

preciso trabalhar com a possibilidade de encontrar formas de compreender o mundo, devendo 

o professor contextualizar os seus saberes o dos alunos e do mundo a sua volta, onde o 

conteúdo principal seja a realidade vivida pelos sujeitos. 

 

2-Percurso Metodológico 
 

Este artigo congrega uma metodologia pautada em uma abordagem quanti-qualitativa, 

baseada na crença de que é preciso construir reflexões e conhecimentos acerca das 

implicações e importância do lúdico como estratégia para o Ensino da Geografia na Educação 

Infantil. 

Desta forma, faz-se necessário esclarecer o uso das técnicas metodológicas para 

realização da pesquisa. Sendo assim a coleta de dados foi realizada em uma escola da Rede 

Particular de Ensino em Montes Claros-MG. Como procedimentos metodológicos para 

levantamento de dados para este trabalho, foi utilizada a pesquisa bibliográfica por meio de 

dados secundários.  

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 

meios de comunicação oral: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 

tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 

conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, 

quer publicadas, quer gravadas (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 166). 

 

 Os procedimentos que foram adotados para a elaboração da pesquisa têm como 

objetivo captar, selecionar, organizar os dados, agrupando-os para uma análise a fim de 

responder aos quesitos esperados. Segundo a natureza do objeto de estudo, cada pesquisa 

constrói uma metodologia específica para o problema a ser estudado, pautando-se em escolhas 

que contribuem para alcançar os resultados propostos. De acordo com Bourdieu (2011), o 

pesquisador não necessita seguir um método só com rigidez, mas qualquer método ou 

conjunto de métodos que forem utilizados devem ser aplicados com rigor.  

 Segundo Duarte e Furtado (2002, p. 17), “a pesquisa científica é um procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas, 

curiosidades ou desafios que são propostos”. Tendo como principal intuito alcançar o objetivo 

proposto, as informações foram coletadas por meio da aplicação de um questionário 

estruturado. Contendo o mesmo6 questões objetivas e 11 subjetivas, analisadas e interpretadas 

à luz do referencial teórico adotado.Marconi e Lakatos (2003) definem questionário como 
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sendo “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

 Também foi utilizado o método da observação que Marconi e Lakatos (2003) 

definem observação como “uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 

utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar”. E 

ainda Gil (1999) destaca que na observação os fatos são percebidos de forma direta, sem que 

haja qualquer tipo de intermediação, sendo considerada uma vantagem, em comparação aos 

demais instrumentos. 

Finalizado o processo de levantamento dos dados sendo que os mesmos foram 

selecionados, codificados e tabulados, para serem analisados na tentativa de evidenciar as 

relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores como define Marconi e 

Lakatos (2010) interpretados, sendo esta a fase onde se procura dar um significado mais 

amplo às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos.  E por fim será relatado o 

resultado do trabalho, onde serão apresentadas as conclusões do estudo bem como as 

limitações ocorridas.  

 

3-Resultados 

No período entre os dias 03 e 14 de Novembro de 2014, no período da manhã, foi feito 

a observação das professoras em sala de aula. Durante esse período, apenas no dia 10 foi 

trabalhado pela professora A, a disciplina de Geografia em sala de aula. Foi possível perceber 

em relação às professoras, o domínio de conteúdo, domínio de turma, e que só alunos 

demonstram interesse sobre essa disciplina. A Geografia foi trabalhada de forma 

“tradicional”,utilizando apenas o globo terrestre, sem nenhuma atividade diferenciada ou 

lúdica.  A aula deve duração de aproximadamente quarenta minutos.  Foi trabalhado o tema: 

“Tempo e Clima”, o objetivo da aula era mostrar os diferentes tipos de climas e as mudanças 

do tempo. Foi feito a exposição do tema e depois discutido o assunto com as crianças. 

Durante o período de observação a professora B não trabalhou a disciplina, pois a Geografia 

era trabalha na Segunda-feira. Foi uma ótima experiência, mas acredita-seque é possível 

trabalhar a Geografia de uma maneira mais atrativa, que estimule os alunos, para que se 

sintam motivado se interessados a aprender e estudar sobre a Geografia. 

 No mesmo período das observações foi entregue as professoras o questionário e 

recolhido ao final das observações. Os dados obtidos pelos questionários foram os seguintes: 
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As professoras tem idade entre 31 e 50 anos de idade, todas possuem formação em Pedagogia 

e a professora B possui especialização, ambas possuem entre 6 e 10 anos de formação e tem 

mais de 11 anos de magistério, já na educação infantil a Professora A possui mais de 6 anos 

de docência na Educação Infantil e a Professora B possui mais de 20 anos. Ao serem 

perguntadas sobre qual a frequência trabalham a Geografia na Educação Infantil, ambas 

responderam que uma vez por semana, tendo por objetivo a Professora A respondeu que 

busca a mudança de comportamento dos alunos e valores, enquanto que a Professora B visa o 

aprendizado das atividades e a construção de valores. Todas as professoras responderam que o 

interesse da criança pela disciplina da Geografia é mediano, mas todas elas têm um bom 

desenvolvimento em relação à disciplina. 

Questionadas sobre o tema da ultima aula a Professora A disse que foi sobre o Tempo 

e o Clima, o material usado foi o globo terrestre e que as crianças tiveram a oportunidade de 

manusear o mesmo, o método utilizado foi aula expositiva sobre o tema, debate e discussão 

do assunto,já a Professora B sobre Dia e Noite e como objetivo“mostrar a diferença do 

dia/noite. Amanhece em um lugar, anoitece em outro ex.: Brasil/Japão”, o material utilizado 

foi apostila e globo terrestre e que as crianças também puderam manuseá-los. Que em sala foi 

feita a explicação e execução de atividades do livro sobre o tema e no pátio realizada a 

observação do céu e do globo. 

Perguntadas sobre ser importante ensinar a Geografia na Educação infantil, ambas 

responderam que sim, e para que serve a Professora A indagou que serve para integrar o ser 

com o meio em que vive, já a Professora B disse que como qualquer outra disciplina serve 

para ampliar o conhecimento trazer valores que envolvam e aguçam a curiosidade, etc. 

segundo Oliveira (1998)os professores os alunos são treinados a não pensar sobre e o que é 

ensinado e sim a repetir pura e simplesmente o que é ensinado. O que significa dizer que eles 

não participam do processo de produção do conhecimento. 

Ao serem questionadas sobre o método utilizado e sobre qual a criança mais se 

interessa a Professora A- Debate, e que as crianças se interessam mais por ele uma vez que 

interagem com o assunto, dando opiniões importantes. Professora B- Livro adotado pela 

escola e atividades anexas xerocadas, mas as crianças se interessam mais pelas atividades 

orais (quando o assunto é abordado na roda de conversa). 

Em Relação atividades extra-aulas relacionadas ao conteúdo, Professora A- disse que 

realiza com as crianças atividades como passeios e vídeos, a Professora B não realiza 
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atividades extras. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil  ressalta a 

importância de uma ensino que ofereça desafios a criança: 

Para que sintam confiantes para expor suas idéias,hipóteses e opiniões é preciso 

queo professor promova situações significativas de aprendizagem nas quais as 

criançaspossam perceber que suas colocações são acolhidas e contextualizadas e 

ofereçaatividades que as façam avançar nos seus conhecimentos por meio de 

problemas quesejam ao mesmo tempo desafiadores e possíveis de serem 

desenvolvidos (BRASIL, 1998. p. 204). 

 

Interrogadas sobre aos objetivos do ensino da Geografia para a Educação Infantil a 

Professora a respondeu que levar a criança ao interesse pelo conteúdo, trazer seu 

conhecimento para edificação e conhecimento, a Professora B que trazer para a criança o 

gosto pela disciplina que é altamente rica, ampliando-a gradativamente. 

A interpretação dos fenômenos geográficos ganha significado quando a criança 

entende a diversidade da maneira como se dá a organização dos lugares, quando 

compreende o conceito de território, por isso reafirma-se que a leitura de mapas e a 

elaboração de mapas cognitivos são imprescindíveis para a compreensão do discurso 

geográfico (CASTELLAR,2000, p.218) 

 

Por fim foram questionadas sabre os recursos utilizados para avaliar o desempenho da 

criança em relação a Geografia, Professora A-Observação, registro escrito ou pintado e a 

Professora B-observação quanto ao envolvimento e interesse demonstrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Considerações Finais: 
 

Ao observamos as atitudes das professoras pesquisadas em relação ao ensino da 

Geografia, percebemos que ambas tem atitudes tradicionalistas em relação ao ensino. Uma 

vez que os documentos oficiais trazem orientações para que esse ensino traga em si 

estratégias mais elaboradas e que visem os conhecimentos prévios dos alunos, atividades que 

desafiem as crianças e sejam significativas para elas. 
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 Os professores percebem a necessidade e importância de trabalhar a Geografia na 

Educação Infantil, mas não se verifica inovação nas ações de construção do conhecimento de 

Geografia nas crianças, ficando as mesmas limitadas, mesmo quando a professora leva a 

criança para atividades extra sala, elas tem em vista mais a abstração dos conteúdos, que o 

desenvolvimento da autonomia, criticidade e reflexão das crianças em relação ao tema.  

Outro ponto a ser levantado é a preocupação com a “escolarização da educação 

infantil”, o que supõe caráter negativo à escola, como se a escolarização fosse algo negativo 

para a criança (Silveira, 2008). Levar em consideração as construções que o trabalho com a 

Geografia proporciona a criança em seu desenvolvimento global, trazendo diferentes 

materiais para a sala de aula, construir alguns deles com as crianças, propiciar brincadeiras 

que favoreçam tais atividades, não descaracteriza ou enfatiza a escolarização da Educação 

Infantil, mas possibilita à criança um aprendizado que parte de seu mundo, que seja prazeroso 

e se torna algo natural para ela. É possível que a criança aprenda conteúdos e se desenvolva 

simultaneamente. 

 Percebemos uma lacuna no ensino da Geografia quando as professoras afirmam que o 

interesse das criança ser mediano, mas que elas tem um bom desempenho, seria então 

interessante que elaborassem estratégias que proporcionassem maior interesse nas crianças, a 

elaboração que perguntas que fomentassem a reflexão delas a cerca do tema, os 

conhecimentos prévios, poderiam ser um meio de as estimularem, contextualizar a Geografia 

em outras disciplinas e como textos e histórias, o registro principalmente com desenhos 

referente vários tipos de paisagens, confecção do globo com as crianças, usando bolas de 

isopor por exemplo, permitindo a elas pensarem as localização de países de regiões, lugares 

quentes, lugares frios, relação em dia e noite em diferente lugares e uma gama de outras 

atividades que a criatividade  permitisse elaborar, sempre tendo em vista uma formação mais 

ampla da criança uma vez que quanto mais se aprende mais se desenvolve. 
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