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Resumo  
Este estudo apresenta resultados de um projeto baseado na teoria histórico-cultural 
para ensinar conceitos a partir de diferentes formas de mediação: linguagens 
diversas, artefatos, jogos e brincadeiras, na disciplina de geografia.  O projeto foi 
organizado a partir de uma sequência didática que buscou envolver os estudantes 
com o objeto de estudos. Este foi realizado no Programa Residência Pedagógica, 
tendo como público alvo uma turma de 5º ano do ensino fundamental de uma escola 
pública. Os resultados do projeto evidenciam que o ensino de conceitos não é uma 
tarefa simples, porém se consolida a partir da proposição de diversas estratégias 
didáticas associada ao uso de variados artefatos e linguagens como mediadores do 
processo formativo, capazes de criarem motivos e interesses pelo objeto de 
conhecimento. 
 

Palavras-chave: Residência pedagógica; Ensino de conceitos; Mediação; Anos 
Iniciais. 
 

Introdução  

 

 Este estudo apresenta resultados do Programa Residência 

Pedagógica por meio de um relato de experiência. O Programa Residência 

Pedagógica/CAPES tem como objetivo primordial o aprofundamento dos 

conhecimentos teóricos e práticos construídos durante o curso de Pedagogia, 

especificamente sobre a docência, articulando os conhecimentos teóricos com a 

prática docente. Em consonância com os propósitos do programa, desenvolvemos 

um projeto junto aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental denominado 

“Conhecendo outros países em uma viagem para além da imaginação”, o qual teve 

como objetivos: ensinar conceitos a partir da teoria histórico-cultural de forma a 

desenvolver o pensamento crítico, a imaginação e, ainda, a compreensão dos 

conceitos de geografia articulados à outras áreas do conhecimento. 

mailto:a.mc.s@hotmail.com
mailto:dircemoraes@uel.br


XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

O projeto foi organizado a partir de uma sequência didática baseada 

nesta teoria ao considerar que o processo de escolarização tem papel importante 

para a construção de conceitos, pois implica o desenvolvimento de várias funções 

intelectuais como: “atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para 

comparar, diferenciar, sintetizar, generalizar [...]” (VYGOTSKY, 2009, p.84). Para o 

mesmo autor, o processo de ensino deve incidir sobre a zona de desenvolvimento 

iminente provocando processos internos no desenvolvimento, ou seja, deve 

estimular situações desafiadoras que elevem o desenvolvimento intelectual do 

aluno. 

O ensino de conceitos científicos é uma tarefa essencial no contexto 

educativo, pois sua formação se dá no meio social e “envolve construções 

internalizadas a partir das interações e mediações culturais” (MORAES, 2017, p.51). 

Neste sentido, é a qualidade das mediações que irão possibilitar ou não a formação 

de conceitos e a formação das funções psíquicas superiores, sendo estes 

importantes para a formação dos instrumentos psicológicos para lidar com a 

realidade. 

Segundo Vygotsky (2009), conceito é um ato de pensamento, que 

não pode ser ensinado de forma direta e simplificada, mas é o ensino que, na idade 

escolar, a principal fonte da criança para a construção de conceitos científicos, 

sendo as experiências vivenciadas capazes de alterar a estrutura psicológica 

modificando os conceitos cotidianos. 

O ensino de conceitos, na teoria histórico-cultural deve considerar os 

conceitos espontâneos (cultura) dos alunos para poder fazer avançá-los, de forma a 

contribuir para a constituição cidadã, valorizando a cultura popular, tanto do senso 

comum, quanto a cultura erudita, científica. O ensino que promove o 

desenvolvimento da criança é o de apropriação de conceitos, que permite sair do 

estado de senso comum para o estado de abstração. Uma das estratégias que o 

professor pode utilizar para promover a apropriação e a aprendizagem que promova 

o desenvolvimento infantil é a diversificação das estratégias mediadoras, seja por 

meio de jogos, brincadeiras, diversas linguagens e artefatos digitais ou outras 

possibilidades encontradas pelo professor. 

O uso de diversificados artefatos e linguagens ampliam as 

possibilidades didático-pedagógicas por proporcionarem maiores oportunidades de 

aprendizagem e formação conceitual aos estudantes. A proximidade com as 
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linguagens do seu cotidiano pode viabilizar a aprendizagem de conceitos, a 

ampliação do pensamento. Já os artefatos servem como “mediador dos processos 

mentais” (MORAES, 2017, p.53) a partir de uma prática de uso intencional quando 

servir como instrumento didático capaz de proporcionar diferentes experiências de 

aprendizagens aos estudantes. 

Em se tratando especificamente do ensino de geografia, o ensino de 

conceitos nesta perspectiva pode contribuir “para uma maior compreensão da 

sociedade como processo de ocupação dos espaços naturais, baseado nas relações 

do homem com o ambiente, em seus desdobramentos políticos, sociais, culturais e 

econômicos” (ALVES, 2016, p.29).  

No entanto, para que isso aconteça, é importante o domínio 

metodológico, a intencionalidade educativa, a clareza nos objetivos e a postura 

crítica que leve o aluno a perceber e a refletir sobre os conteúdos implícitos nas 

diferentes linguagens presentes no cotidiano. 

De acordo com Sforni e Galuch (2006) os conhecimentos prévios 

dos alunos devem serem tomados como ponto de partida para o ensino de conceitos 

e as relações culturais do indivíduo são essenciais para o desenvolvimento humano, 

que de acordo com Mello (2004, p. 143) “[...] fica impedido de ocorrer na falta de 

situações que permitam o aprendizado”. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta para a 

necessidade de disponibilizar aos alunos dos anos iniciais a experiência 

diversificada com formas de ensino e aprendizagem, bem como acesso a diferentes 

linguagens e tecnologias (tecnologias estão, a cada dia, mais presentes no cotidiano 

das pessoas), a fim de que os alunos possam apropriar-se da cultura elaborada, 

inserirem-se no meio em que vive como indivíduos (BRASIL, 2017).  

Diante do papel primordial de ensinar considerando a importância da 

participação do outro na aprendizagem, o ensino de conceitos que se antecipa ao 

desenvolvimento, oportunizado por uma variedade de ações mediadoras e situações 

em que o estudante possa vivenciar o máximo de experiências que o ajudem na 

elaboração conceitual e promovam seu desenvolvimento, surge o interesse e a 

justificativa de se executar na Residência Pedagógica o projeto “Conhecendo outros 

países em uma viagem para além da imaginação”. 

 

 Metodologia  
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O projeto intitulado “Conhecendo outros países em uma viagem para 

além da imaginação” foi desenvolvido no Colégio de Aplicação da UEL, no período 

de março a julho de 2019, totalizando 25 encontros com estudantes do quinto ano 

do Ensino Fundamental. 

O objetivo geral do projeto foi desenvolver uma intervenção didática 

de modo a ensinar conceitos de maneira diversificada e lúdica de geografia e outras 

áreas, considerando diferentes artefatos e linguagens. Os objetivos específicos que 

nortearam o projeto foram: investigar práticas para trabalhar conceitos nos anos 

iniciais; delinear sequências didáticas para ensinar conceitos de geografia a partir de 

diferentes linguagens e artefatos. As etapas do projeto serão descritas na 

sequência.  

Etapa 1: elaboração de contrato didático em conjunto com as crianças e 

preparação para a viagem por meio da literatura. 

Etapa 2: confecção do passaporte, simulação da viagem. 

Etapa 3: pesquisas e produções de conteúdos sobre a viagem realizada por 

meio das tecnologias digitais, confecção de jogos, maquetes e textos sobre os 

conceitos trabalhados. 

Etapa 4: exposição dos materiais produzidos sobre a viagem realizada. 

  

Resultados e Discussão  

  

Na etapa 1 as atividades do projeto foram iniciadas com a 

elaboração de contrato didático em conjunto com as crianças com o propósito de 

organizar as regras de trabalho de forma coletiva, a leitura do livro “Bia na África” de 

Ricardo Dreguer, com ilustrações de Thiago Lopes (2016), com a intenção de 

despertar nas crianças curiosidades e interesse em conhecer outros países, o uso 

do programa Google Earth para identificar a localização dos continentes e dos 

países que apareciam na história e outros a partir da curiosidade das crianças. Além 

disso, também trabalhamos um vídeo sobre a formação dos continentes. 

Cada criança recebeu um “diário de viagem” confeccionado pelas 

residentes para que anotassem tudo que haviam vivenciado, o que achavam 

interessante e o que aprenderam durante a viagem ao país que seria visitado. 
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A escolha do país a ser visitado se deu a partir do interesse das 

crianças e também pelo critério de que deveria ser ao menos um de cada 

continente. As crianças trabalharam em duplas e ao todo foram selecionados 11 

países.  

Na etapa 2, o trabalho consistiu na simulação da viagem. Neste 

momento brincamos de “faz de conta” com as crianças e nesta brincadeira 

realizamos os preparativos para a viagem ao país selecionado, com a construção de 

passaportes, uso do laboratório de informática da UEL para pesquisar fusos 

horários, itens e roupas necessárias na mala, estação do ano relativo a cada 

hemisfério, moeda do país, a língua, requisitos e documentos necessários para uma 

viagem internacional, etc.  

O passaporte foi confeccionado junto com as crianças e neste 

trabalho de confecção foi oportunizado às crianças o manuseio de passaportes 

brasileiros e italianos. Além disso, disponibilizamos imagens do Google Imagens e, 

para a construção do passaporte propriamente dito, utilizamos imagens reais e 

simplificadas em Power Point. 

Na sequência, brincamos de “faz-de-conta” e viajamos aos países 

que as crianças tinham escolhido. A brincadeira foi realizada dividindo a sala em 

dois grupos em que apresentaram um “teatro de viagem de partida”. 

Ao chegarem a seus destinos, as crianças começaram a fazer 

pesquisas para aprofundar os conhecimentos sobre o lugar que estavam visitando, 

aqui já na Etapa 3. Esta consistiu na realização de pesquisas e produções de 

conteúdos sobre a viagem realizada por meio do uso das tecnologias digitais e da 

confecção de jogos sobre os conceitos trabalhados. 

Durante a Etapa 3 as crianças pesquisaram sobre vários aspectos 

do país escolhido como: a população, cultura, moeda, língua, comidas típicas, 

músicas, relevo do país que estavam visitando, fizeram cálculos de fuso horário, etc. 

Conceitos geográficos foram inseridos e explorados, como fuso-horário, por meio do 

jogo “Trilha do Fuso Horário” elaborada pelas residentes. O conceito de relevo 

também foi trabalhado por meio da construção de jogos realizados pelas próprias 

crianças, como jogos de perguntas e respostas, jogos de trilha e/ou de roleta com 

regras definidas pelas próprias crianças - O relevo do país que estavam visitando foi 

trabalhado por meio de pesquisas e construção de maquetes de argila. 
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O projeto foi finalizado com a etapa 4: exposição dos materiais 

elaborados após o “retorno da viagem” por meio de cartazes com as informações 

sobre os países: nome do país, nome da capital, bandeira, população, localização, 

moeda, idioma, diferença de fuso horário em relação à Brasília, clima, história do 

país, vestuário, danças/músicas típicas, pratos típicos que levaram de casa e 

curiosidades sobre o país. A exposição foi realizada na escola com a simulação da 

chegada da viagem, sendo visitada por crianças de outras turmas. Neste momento, 

os estudantes do 5º ano explicavam o que tinham aprendido ao visitarem os países 

aos colegas. 

A experiência de ensinar conceitos sob a perspectiva da teoria 

histórico-cultural no desenvolvimento do Projeto, foi desafiadora e gratificante, sendo 

que na primeira etapa do desenvolvimento do Projeto “Conhecendo outros países 

em uma viagem para além da imaginação” o desafio foi o de fazer as crianças se 

interessarem pelo Projeto, pois inicialmente não tinham interesses por algo que não 

resultasse em nota para compor o boletim.  

No entanto, importa destacar que, devido a avaliação no projeto ter 

sido processual, não foi atribuído nota às atividades que realizavam - pois nossos 

objetivos voltavam-se para a aprendizagem e não para a memorização de 

conteúdos-; e por isso o interesse em participar deveria vir deles pelo o querer 

aprender mais, pela curiosidade com o tema. De acordo com Vygotsky (2009) a 

aprendizagem precede ao desenvolvimento, sendo os conceitos científicos 

estruturas para promover os conceitos espontâneos, sendo a transposição do 

científico para o espontâneo, evidência da aprendizagem e não a apenas simples 

memorização de termos. 

Esse primeiro desafio foi vencido com a utilização de diferentes 

artefatos e linguagens tais como: Google Earth, projeções, pesquisas na Internet, 

livros, argila e confecção de jogos. Essa diversidade de estratégias alternada com o 

lúdico, ajudou a atrair a atenção das crianças para o objeto de estudos. Isso foi 

percebido em alguns alunos que participavam pouco das aulas regulares e no 

projeto tiveram uma atitude diferenciada. De acordo com Mello (2014) é papel do 

professor criar novas necessidades, motivos e interesses nas crianças. 

Já na Etapa 3: pesquisas e produções de conteúdos sobre a viagem 

realizada por meio das tecnologias digitais e confecção de jogos com os conceitos 

trabalhados do desenvolvimento da proposta já foi possível verificar que as nossas 
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ações estavam incidindo sobre a zona de desenvolvimento iminente das crianças 

que começaram a incorporar conceitos científicos aos conceitos de senso comum e 

ampliá-los ao relacionarem o que aprendiam no Projeto com atividades do cotidiano. 

Segundo Vygotsky (2009, p.104) “a criança fará amanhã sozinha aquilo que hoje é 

capaz de fazer em cooperação” sendo que a instrução deve ter como objetivos as 

funções não maduras, mas em via de maturação, e conforme Mello (2004) se 

ensinar o que já se sabe não existirá aprendizagem tampouco o desenvolvimento. 

De acordo com Sforni e Galuch (2006) a aprendizagem se evidencia 

exatamente quando se consegue transpor os conhecimentos científicos adquiridos 

na escola com os acontecimentos que se defronta no dia a dia. Em assentimento a 

afirmação das autoras, quanto a evidência da compreensão, esteve plausível esta 

apropriação de conceitos nos relatos de várias crianças que declaram estarem 

ensinando para os pais o que haviam aprendido nos encontros. 

Em consonância com Moraes (2017) a respeito dos artefatos como 

mediadores do pensamento, revelando válido seu uso no ensino, foi possível 

identificar, durante as observações que o que de fato despertava o interesse pelas 

crianças era a possibilidade de utilização dos artefatos digitais, tais como a internet 

para pesquisas ou o uso do Software Word para digitarem suas pesquisas.  

Algumas crianças que apresentaram dificuldades na formação 

conceitual, na escrita coerente e grafada corretamente nas aulas regulares 

relataram, ao utilizar o microcomputador para digitar textos no Word e em sites da 

Internet, que sentiam sentia facilidade e familiaridade, aprendiam e entendiam 

melhor “as coisas no mundo digital”, e que aquele era o mundo que ele “mandava 

bem”, confluindo para a importância das diferentes linguagens no ensino, conforme 

destaca Alves (2016). 

No Projeto foram abordados conceitos já trabalhados em sala e que, 

aparentemente, as crianças tinham compreendido, porém, ao retomarmos tais 

conceitos verificamos que elas não haviam realmente aprendido, e depois de 

trabalharmos o mesmo conteúdo, mas de outra forma, de maneira lúdica - como com 

jogos, viagem de faz-de-conta -, durante o momento da exposição cultural foi 

possível perceber que os alunos se apropriaram dos conceitos ao explicarem para 

as demais turmas. De acordo com Wajskop (1995) é em situações lúdicas que as 

crianças além de desenvolverem a imaginação, colocam se em “desafios para além 
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de seu comportamento diário” (WAJSKOP, 1995, p.67), proporcionando a 

possibilidade de nova compreensão sobre o mundo. 

Segundo Borba (2007) o lúdico envolve múltiplas aprendizagens e 

sua incorporação no processo de ensino (BORBA, 2007, p.43) “podem propiciar 

novas e interessantes relações e interações entre as crianças e destas com os 

conhecimentos”, decorrendo se assim que as situações lúdicas serem, portanto, 

situações que podem permitir a aprendizagem. 

A finalização do projeto foi muito satisfatória, pois foi possível 

identificar que as nossas ações para desenvolver metodologias didáticas 

diversificadas com o uso de variados artefatos e linguagens trouxeram à primeira 

vista resultados, ao ver as crianças apresentarem para toda a escola o que elas 

haviam aprendido com muita naturalidade, entusiasmo e orgulho, trazendo-nos a 

sensação de satisfação e de valer nossos esforços. Durante a exposição que 

fizeram ficamos muito surpresos com o que apresentavam, pois, as crianças 

superaram nossas expectativas indo além do que imaginamos que poderiam chegar 

em relação à apropriação dos conceitos. 

Dessa forma foi possível verificar, na prática, que as funções 

psíquicas superiores são aprendidas e desenvolvidas ao longo da vida, e que a 

afirmação de Mello (2004) de que o homem não nasce humano, mas é um candidato 

a humanização, que para tornar se humano precisa estabelecer relações, mostrou 

se verdadeira. 

Percebemos assim, em concordância com as afirmações de Mello 

(2004), a importância da escola e dos professores criarem condições adequadas 

para as crianças aprenderem, para que assim alcancem saltos qualitativos, pois 

quanto melhor as condições de ensino mais a criança aprende, e quanto mais ela 

aprende, mais ela se desenvolve e, além disso, é importante lembrar que que as 

características humanas não são dadas ao nascer, mas precisam ser desenvolvidas. 

  

Conclusões  

  

A partir da experiência de ensinar conceitos do ponto de vista da 

teoria histórico-cultural proporcionada pelo Programa Residência Pedagógica, 

depreende-se a possibilidade de articular conhecimentos teóricos e práticos, e o 

entendimento que o ensino de conceitos por meio de elementos mediadores é um 
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diferencial nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista que é o 

momento em que o sujeito precisa vivenciar as mais diversas experiências de 

aprendizagem para que se desenvolva.  

A experiência também possibilitou entender a importância do uso de 

diversos artefatos no ensino de conceitos enquanto mediadores do processo 

formativo dos estudantes.  

Assim, podemos concluir a relevância de o professor criar condições 

adequadas para o ensino de conceitos científicos a partir de diferentes elementos 

mediadores, e que estes permitem a capacidade crítica das crianças, sendo que as 

condições para a aprendizagem são essenciais mostrando o valor das diversas 

estratégias didáticas, linguagens e artefatos no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento de capacidades psíquicas superiores. 
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