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RESUMO 

 

 

Aborda-se o uso das representações cartográficas (mapas, cartas e plantas) como recursos 

didáticos nas aulas de Geografia na 5ª série da rede pública municipal de São José de 

Ribamar, a partir de uma proposta metodológica, onde, o uso desses recursos ainda é motivo 

de preocupação para uma parcela considerável de educadores que ministram aulas no ensino 

fundamental. Trabalhos a respeito do tema, na maioria das vezes, são inacessíveis aos 

professores da rede pública maranhense, principalmente tendo em vista que as instituições de 

ensino que fazem uso desse recurso, ainda o fazem de forma incipiente. Assim sendo, a 

pesquisa propõe, a partir do desenho de rumos magnéticos nos pátios escolares, em conjunto 

com mapas, cartas, plantas, entre outras representações utilizadas na sala de aula, despertar 

em educandos, um maior interesse em participar do processo de aprendizagem nas aulas de 

Geografia da 5ª série. Entrevistas; análises de questionários sócio-culturais das famílias 

envolvidas no processo; observação de aulas; treinamentos; orientações geocartográficas; 

aplicação de pré e pós-testes, discussões a respeito do uso de representações cartográficas, 

tarefas propostas e efetivadas nas salas de aulas e em torno das escolas, embasaram e 

envolveram todo o universo amostral pesquisado. Como resultante desse processo, foi 

produzido material didático complementar retratando o espaço vivenciado pelos educandos, 

que, certamente, contribuirá, de forma efetiva, para a melhoria da prática docente nas escolas 

da rede pública maranhense, na medida em que os conteúdos geográficos da referida série 

forem ministrados. 

 

Palavras-chave: Geografia, Cartografia, Orientação, Material Didático, Proposta 

Metodológica 
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ABSTRACT 
 
 
 

Cartographical representations (maps, charters and plans) are taken as didactic resources in 

Geography classes in the 5th grade of the municipal public schools in São José de Ribamar 

through a methodological approach taking into consideration the use of those resources is still 

worries an important part of the teachers of the Maranhão State public schools who teach in 

this level. Papers related to the theme, most of the time, are non accessible to the teachers of 

the maranhense public schools, mainly because the education instilutions, which use those 

resources, do it in a very incipient way. So this research proposes from the drawings of 

magnetc course in the school courtyards, together with maps, charts, plans among others 

representation used in the classroom environment, motivate the students to a deeper interests 

in participating in Geography learning process in the 5th grade. Interviews, analyses of social-

cultural questionnaires of the families involved in the process; observations of classes, 

trainings, geocartographical orientations, application of pre and post-tests, discussions about 

the usage of cartographic representations, proposed and effectivated tasks in the classroom, as 

well as around the school, were the basis of the researched population. As a result of this 

process, it was produced a was complement didatical material showing, among others, the 

space in which students, for sure, will contribute in an effective way to a better teaching 

practice in the chain of maranhense public schools, having in mind that these geographic 

subjects may be taught in the level we focused our study. 

 

Key words: Geography, Cartography, Orientation, Didátic Resoursce, Methodologic 

Approach 
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INTRODUÇÃO 

 

“O mundo é ininteligível para quem não 
tem um mínimo de conhecimentos 
geográficos” 

                          Yves Lacoste 
 

 

O interesse pelo estudo em questão surgiu do próprio interior da nossa prática 

pedagógica ao ministrar aulas de Geografia para a 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio na rede 

pública estadual maranhense desde 1994, na qual constatamos que a maioria dos alunos 

apresentava dificuldades para entender as orientações geográficas, principalmente as direções 

dos pontos cardeais na sala de aula. 

A partir de 1998, em nosso trabalho com as disciplinas Cartografia e Supervisão de 

Prática de Ensino, no curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, iniciamos 

um estudo sobre orientação geográfica no ensino médio. Verificamos, então, a escassez de 

trabalhos publicados sobre o tema. E que também no ensino médio os educandos têm grande 

dificuldade para compreender as orientações geográficas. 

Considerando esses aspectos, resolvemos estudar as orientações geográficas a partir da 

5ª série do ensino fundamental por entendermos que nessa série e na faixa etária entre 10 e 13 

anos os educandos já adquiriram o domínio das relações topológicas, projetivas e euclidianas, 

que são indispensáveis para o entendimento das orientações geográficas. 

Para o estudo que iniciamos tendo com referencial as aulas de Geografia para a 5ª 

série. Partimos do pressuposto de que o uso das representações cartográficas como recurso 

didático contribui para uma melhor compreensão das aulas que envolvem o uso dessas 

representações, além de tornar mais dinâmico o ensino da disciplina na série indicada. 

Neste trabalho, estamos propondo uma metodologia através da orientação geográfica 

para a 5ª série da rede pública municipal, considerando a representação do espaço vivido no 

dia-a-dia pelo educando. 
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A proposta está baseada em estudos da professora Maria Elena Ramos Simielli (1999) 

intitulado (A Geografia e suas linguagens: o caso da cartografia) a partir do uso de produtos 

cartográficos já elaborados; primeiro por terem maior rigor nas informações cartografadas e 

em segundo lugar pelas dificuldades em cartografarmos os locais a serem estudados. Entre 

elas destacaríamos a falta de equipamentos adequados. 

Considerando esses aspectos, a nossa proposta foi norteada em duas vertentes; a 

primeira através da identificação junto às classes de 5ª série, de como se realiza o processo de 

ensino e aprendizagem sobre orientação geográfica, a partir do desenho dos rumos magnéticos 

materializados com o auxilio da bússola nos pátios escolares. A segunda vertente diz respeito 

à sistemática do uso de representações cartográficas através de tarefas, dentro e fora da sala de 

aula. 

A metodologia que foi utilizada constou inicialmente do desenho dos rumos 

magnéticos para a identificação das direções N/S e E/W a partir da bússola, no pátio da 

escola. Esse procedimento desencadeou diversas tarefas na sala de aula, tomando como base 

as direções magnéticas locadas no pátio. 

Localizando as paredes da sala e objetos contidos nas mesmas como, por exemplo, o 

quadro verde ou branco, as janelas, a porta, entre outros. 

Também foi realizado trabalho com plantas da sala de aula, da escola, do entorno da 

escola, bairro ou ainda com a utilização do mapa urbano do município levando-se em 

consideração a leitura da representação cartográfica na posição horizontal (em cima de 

carteiras, mesas ou no chão), bem como o próprio desenho nos pátios escolares. 

As aulas foram ministradas também ar livre, através de simulações de orientação a 

partir do desenho de lugares conhecidos dos alunos no interior da escola, tendo como 

direções, por exemplo, a sala da diretoria, a cantina, os banheiros, as salas de aula, a quadra 

esportiva, o bebedouro entre outros. No entorno da escola, através da localização de ruas 
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limítrofes e direções de prédios conhecidos no bairro, como por exemplo, a igreja, o 

mercado, entre outros. 

A opção pela bússola deve-se, primeiramente, à impossibilidade da presença diária de 

docentes e discentes na escola nos turnos matutino e vespertino para o acompanhamento do 

movimento aparente do Sol, que é a forma mais antiga de orientação. Em segundo lugar, pela 

praticidade, manuseio e até mesmo a possibilidade da construção do equipamento pelos 

próprios alunos, num processo mais dinâmico de ensino/aprendizagem. 

A escolha do município de São José de Ribamar deveu-se à sua proximidade com a 

capital do estado, pela facilidade de deslocamento, o trabalho com o universo total das séries 

citadas e o bom relacionamento com as diretoras das escolas e a secretaria municipal de 

educação. 

A opção pelo ensino público municipal teve como referencial a sua abrangência social 

e por ser um sistema que atinge um maior contingente de educandos em particular os de baixa 

renda e que no município em questão constitui-se a maioria. 

Tornaram-se relevantes na pesquisa, as seguintes variáveis: o uso de representações 

gráficas já elaboradas (plantas e mapas), o desenho nos pátios escolares, a formação das 

professoras, os conteúdos de Geografia da 5ª série, as aulas ministradas e o uso do material 

didático produzido durante o trabalho. 

A pesquisa divide-se em três etapas: na primeira, foram realizadas conversas informais 

com as professoras selecionadas para a pesquisa no sentido de detectar as possíveis 

dificuldades no dia-a-dia no ministrar das aulas de Geografia. Além disso, realizamos 

conversas informais com os outros professores de disciplinas diversas sobre o funcionamento 

das instituições assim como, com as diretoras das escolas selecionadas. 

As principais queixas dos docentes de Geografia, assim como das outras disciplinas 

referiam-se à falta ou carência de material didático específicos no caso particular da 
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Geografia, a falta de plantas e mapas na rede municipal de ensino, uma vez que nessa série se 

trabalha entre outros espaços com o espaço do bairro e do município respectivamente, e as 

escolas não dispunham desse material. 

Na segunda etapa, considerando a dinâmica da proposta, procedeu-se às entrevistas 

com os familiares dos educandos selecionados, com o objetivo de identificar a condição 

sócio-cultural das mesmas uma vez que é no seio familiar que se processa o aprendizado 

espontâneo. 

Na terceira e última etapa da pesquisa, foram elaborados materiais didáticos 

complementares. O material constituiu-se no desenho dos rumos magnéticos nos pátios das 

escolas, na planta da sala de aula, na planta da escola, do entorno da escola e mapa da zona 

urbana do município de São José de Ribamar. 

 

O APORTE TEÓRICO DA PESQUISA 

  

O conhecimento científico passa evidentemente pelo uso de uma ou mais 

metodologias. A construção desse conhecimento permeia uma determinada visão científica e 

filosófica de quem elabora. Assim sendo, o conhecimento científico tem como base 

fundamental à inserção do pesquisador como parte integrante desse processo em determinada 

época e local em que esse conhecimento foi produzido. 

Influenciada por filósofos como Heidegger, Marleau-Ponty dentre outros, e baseada 

nos fundamentos da filosofia existencial, surge nos anos sessenta no bojo da renovação da 

geografia uma vertente do pensamento geográfico denominada de “geografia da percepção” 

ou comportamental onde os geógrafos voltam-se para questões estruturais do conhecimento 

geográfico numa perspectiva do individuo ao invés do coletivo, sobretudo em estudos de 

microescala. 
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Para Goodey e Gold (1986, p. 12)  

 

o termo “percepção” talvez não tenha sido nunca o mais correto, mas a causa 
e a abordagem que ele acabou por representar têm um significado central 
para a geografia, e fornece um meio fácil para o intercâmbio com aqueles 
que foram treinados em outras áreas de estudo e pesquisa. 
 

 

Dentro dessa perspectiva a percepção é uma interpretação dos significados dos objetos 

percebidos e restituídos a partir da visão da realidade objetiva. É a própria percepção espacial. 

Para esses pesquisadores as relações espaciais são concebidas dentro de dimensões 

perceptivas de cunho afetivo, psicológico e sensorial a partir da dimensão físico-territorial. 

Segundo Oliveira (2002, p.189),  

 

a percepção geográfica está atrelada ao conceito de atividade perceptiva, 
como preconiza Piaget. Atividade esta que é multifacetada, excluindo uma 
interação imediata, mas necessitando de outras ações, tais como: exploração, 
transposição espaço-temporal, ou puramente temporal, transporte, 
coordenação, esquematização, estruturação e outras. Estas atividades 
aumentam com a idade em importância e em número de variedades 
diferenciadas. 

 

 

Essas ações no caso da Geografia (representações gráficas) são trabalhadas com a 

percepção visual quase inteiramente, portanto ligadas aos aparelhos sensoriais. Por outro lado, 

quando as reações permanecem as mesmas em todas as idades, é provável que a dependência 

da percepção esteja ligada em parte a algum mecanismo fisiológico inato. 

Para a Geografia são importantes tanto à cognição quanto à percepção, significando 

dizer que a pesquisa geográfica fundamenta-se na cognição a partir da percepção que os 

indivíduos constroem da realidade que tentam atingir.  
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Ainda quanto à cognição e percepção não devemos esquecer que ambas estão atreladas 

à representação e pensar na representação é atingir diretamente o problema básico da 

Geografia - as representações cartográficas. 

Ao tratarmos das questões das representações juntamente com a cognição e a 

percepção estamos evidentemente as voltas com a elaboração e construção do espaço. Nesse 

contexto a nossa preocupação é com o espaço representativo, portanto topológico, 

geométrico, projetivo, euclidiano, psicológico etc... 

Oliveira (2002, p. 193) nos lembra que não existe um espaço, mas, vários espaços e 

ressalta o espaço representativo geométrico que, quanto à natureza pode ser:  

 

Ontológico, quando é um ser, um objeto, uma coisa; epistemológico, quando 
é um conteúdo e possui propriedades próprias; psicológico, quando é uma 
construção, um processo com participação efetiva do sujeito, e lógico, 
quando é uma relação, um sistema de referência ou sistema sociocultural. 

 

 

Existem várias maneiras de se representar esse espaço e entre elas destacamos o 

espaço absoluto quando sua existência independe da matéria; o relativo, quando existe uma 

relação de dependência com a matéria e o relacional, quando o objeto está contido e existe 

uma relação de representação dentro de si, além da relação com outros objetos. Entretanto 

ressaltamos que o espaço não é absoluto, relativo e nem relacional em si mesmo, mas, pode 

ser transformado, dependendo do interesse e da necessidade em um ou em outro. 

Oliveira (2002, p.193) enfatiza que; 
 
 
 

enquanto representativo, o espaço é simbólico e geográfico, precisando ser 
mapeado e mensurado, pois o representamos como processo, reconstrução, e 
mais ainda, como representação mental e gráfico, trabalhando também com a 
imagem mental. 
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Assim sendo, o espaço geométrico é o espaço geográfico constituído de várias 

geometrias e efetivamente construído de uma linguagem verdadeiramente, espacial 

(topológico, projetivo e euclidiano), portanto a gênese do espaço representado. 

Não podemos comentar cognição e percepção sem mencionar Piaget. Para Oliveira 

(1977, p. 63) “Piaget estuda exaustivamente em um de seus trabalhos os mecanismos 

perceptivos, procurando determinar as diferenças, as semelhanças e as filiações entre as 

estruturas perceptivas e as cognitivas, através de uma abordagem interacionista”. 

Nesse contexto entre as estruturas perceptivas elementares e as complexas existe uma 

série de estruturas intermediárias, constituindo-se assim em estruturas de conjunto e de formas 

equilibradas. 

Oliveira (1977, p. 69) complementa “[...] a Geografia precisa fundamentar suas 

investigações, no campo da percepção espacial, na teoria de Piaget, pois é a única que explica 

a percepção dentro de um contexto em que os aspectos perceptivos estão intimamente ligados 

aos cognitivos para a construção do espaço”. 

Outra forma de representar o espaço e que também foi estudada por Piaget (1948), é a 

representação através do desenho onde as pesquisas concluíram que o desenho constitui-se 

numa representação espacial, não havendo dúvida de que o espaço gráfico é uma forma 

representativa. 

Ainda sobre o assunto em tela o grupo de Genebra que teve em Piaget seu 

coordenador, demonstra que no primeiro estágio já é possível a observação de traços 

diferenciados e curvas fechadas. No segundo estágio, já se observa a diferenciação das formas 

euclidianas, enquanto no terceiro estágio as crianças já conseguem a abstração das formas, e 

podem ser qualificados em movimentos operatórios. 

Para Piaget apud Oliveira (1999, p. 209) o espaço geométrico não é preconizado como 

uma simples cópia do espaço físico. “A abstração da forma é na verdade uma reconstrução a 
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partir das próprias ações do sujeito, inicialmente no espaço sensório-motor e em seguida no 

espaço mental e representativo que já é determinado pelas coordenações espaciais”. Já o 

espaço projetivo do ponto de vista psicológico aparece quando o desenho do objeto não é 

considerado isolado, mas sim quando está relacionado com o próprio sujeito ou com o próprio 

objeto. 

Ainda para Piaget e Inhelder apud Oliveira (1999, p. 209), 
 
 

o espaço projetivo e o espaço euclidiano do ponto de vista matemático, 
podem ser construídos de maneira independente a partir do espaço 
topológico. Entre as homologias projetivas e os deslocamentos euclidianos 
são possíveis formas intermediárias, como as transformações afins e as 
semelhanças. 
 

 

As afins são entendidas como as que conservam as linhas paralelas e retas e não conservam 

ângulos, enquanto as semelhanças conservam os ângulos e as distâncias. 

Esta relação de interdependência entre os espaços projetivo e euclidiano segundo 

Oliveira (1999, p. 209), depende de como a “[...] criança atinge um estágio no qual pode 

construir ou interpretar plantas e mapas”. 

Notadamente, lembramos que as relações topológicas estão fundamentadas nas 

relações qualitativas, como por exemplo, a vizinhança; as projetivas possibilitam a noção de 

equivalência das figuras enquanto as euclidianas são baseadas em noções de distâncias. 

 

A ÁREA DE ESTUDO 

 

Emancipado em 24 de setembro de 1952 pela lei estadual nº 883, de 09 de junho, do 

mesmo ano, o município de São José de Ribamar é um dos municípios maranhenses que vem 

apresentando plena expansão tanto econômica como populacional nas últimas décadas, e que, 

a exemplo de tantos municípios brasileiros, em decorrência dessa expansão traz uma série de 
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problemas socioeconômicos para os gestores que o administraram ao longo dos anos, desde 

sua criação. 

Situado no Golfão Maranhense, na porção oriental da Ilha do Maranhão, o município de 

São José de Ribamar (figura 01) faz parte da Mesorregião Norte e da Microrregião 

denominada de Aglomeração Urbana de São Luís. Tem área de 434,17 km², identificado 

como o centésimo vigésimo primeiro município do território maranhense, ocupando 0,13% da 

área total do estado. Sua sede localiza-se geograficamente a 2º 03’ 15” de latitude sul e 44º 

03’ 15” de longitude oeste, e conta hoje com 14 bairros, ainda que, não exista uma lei que 

defina a criação e delimitação dos mesmos.  

 

FONTE: IBGE- 2000. Adaptado por FONSÊCA, A. V. L. -  2003

FIGURA 01 -MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA  
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Limitado ao norte com o Oceano Atlântico e o município de Paço do Lumiar, ao leste e 

ao sul com a baía de São José e ao oeste com o município de São Luís. O município de São 

José de Ribamar apresenta uma altitude máxima de aproximadamente vinte metros, com 

temperatura média de vinte e oito graus e índices pluviométricos em torno de 1.900 

milímetros anuais. 

A 31 km da capital do estado - São Luís - liga-se a ela pela rodovia MA-201, sendo um 

dos municípios mais próximos da capital, o que permite um fluxo constante de pessoas e 

mercadorias, facilitando assim as relações sociais e comerciais entre as populações das duas 

cidades. 

O município conta com uma população de 107.384 habitantes, despontando, assim, 

como o 6º município mais populoso do estado do Maranhão. Sua densidade demográfica é de 

247,29 hab/km², taxa superior à média do estado, que é de 17,00 hab/km². Cerca de 80.139 

habitantes ainda residem na zona rural, contra apenas 27.245 habitantes da zona urbana. 

(IBGE, 2001). 

A atividade pesqueira da cidade de São José de Ribamar vem desde sua fundação. A 

tendência para esse ramo ainda resiste ao tempo, fato que ficou comprovado mediante 

pesquisa realizada com as famílias dos educandos, onde constatamos que a maioria dos pais 

dos alunos tem na atividade pesqueira sua principal fonte de renda. 

O município retira da pesca artesanal boa parte de sua receita. Segundo “seu Riba”, 

presidente da colônia de pescadores, existem cerca de 2.680 pescadores registrados na 

colônia, o que daria, segundo o presidente, uma produção equivalente a oito toneladas de 

pescado por dia, comercializados no próprio município e exportados para as cidades vizinhas. 

Contudo, essa produção e receita não podem ser contabilizadas devido à pulverização do 

desembarque do pescado ao longo da faixa litorânea do município. 
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Embora não fosse alvo de nossa pesquisa, um outro fato que nos chamou atenção 

quando da entrevista com os pais dos educandos foi à participação da mulher na atividade 

pesqueira, ora como marisqueira1 ora como revendedora do pescado nas feiras e mercados na 

própria cidade ou na capital.  

Quanto ao setor educacional, que é o ponto central de nossa pesquisa, a rede municipal 

é servida por cento e dezoito escolas do ensino fundamental e cinco de ensino médio, entre 

particulares, estaduais e municipais, 1.337 docentes e 23.342 alunos, matriculados na faixa 

etária entre cinco e dezenove anos, embora cerca de 39.516 dos habitantes estejam entre seis e 

dezenove anos, segundo o censo do IBGE, 2000. 

Observamos que o número de pessoas nessa faixa etária é bem maior que os 

matriculados, o que nos leva a identificar que o sistema apresenta uma defasagem, na ordem 

de 40,93 %, ou seja, aproximadamente 16.174 jovens estão fora das salas de aula no 

município. 

No entanto, observamos que embora seja um dos focos da pesquisa a área educacional, 

o nosso trabalho não tem como objetivo mostrar as causas da defasagem do sistema. 

Partindo do princípio constitucional de que cabe ao poder público garantir ensino 

gratuito e de boa qualidade para todos, urge a necessidade da expansão da rede escolar, 

através da criação de mais escolas, que por sua vez, proporcionará a contratação de mais 

profissionais ligados ao setor educacional e equipamentos escolares, a fim de se poder atender 

a todos os que estão na faixa etária citada e fora da escola. 

A realidade educacional do município de São José de Ribamar não é diferente dos 

demais municípios brasileiros. Em que pese a sua taxa de alfabetização ser em torno de 

88,10%, e estar abaixo da taxa da capital, que é de 93,10 %, e acima da média do estado, que 

                                                 
1 Pessoa que pesca mariscos na maré baixa. 
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é de 73,40 %, (IBGE, 2000), reconhecemos, desde já, que essa realidade está associada a uma 

série de fatores, dentre os quais destacamos a proximidade da capital, para onde uma parcela 

considerável de estudantes se desloca diariamente, num verdadeiro movimento pendular. 

Outro fator constatado é que boa parte dos povoados do município localizam-se próximo a 

bairros da capital, o que, ao nosso ver, facilita o acesso do aluno à escola e, 

conseqüentemente, contribui para o aumento do índice de alfabetização do município, ao 

mesmo tempo em que contribui para a melhoria da socialização dos educandos. No nosso 

entendimento, essa socialização passa efetivamente através das representações espaciais nas 

quais o homem se encontra como ser social dentro de um contexto econômico, político e 

cultural, pois é o próprio criador e transformador desse contexto. 

Assim sendo, torna-se necessário o levantamento de informações sobre a práxis dos 

conteúdos cartográficos nas aulas de Geografia, nas classes de 5ª série das escolas da rede 

pública da municipalidade ribamarense, bem como o nível de aprendizagem dos alunos em 

situação de ensino sistematizado com o uso das representações cartográficas. 

Concentramos o nosso campo de 

investigação nas 5ª séries das escolas de 

ensino fundamental da rede pública municipal 

identificadas como: Unidades Integradas Dr. 

José Silva (figura 02), Unidade Integrada  

José Ribamar Morais 

Silva (figura 03) e 

Unidade Integrda 

Professora Leda Tajra 

Chaves, (figura 04) 

FIGURA 02 : UNIDADE INTEGRADA DR. JOSÉ SILVA

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR /2003

FIGURA 04 
                        LEDA TAJRA CHAVES

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR /2003FONTE: ARQUIVO DO AUTOR /2003

FIGURA 03 - UNIDADE INTEGRADA
                        JOSÉ RIBAMAR MORAIS SILVA 

-
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localizadas geograficamente a 2º33’13”S - 44º03’21”W, 2º32’59”S - 44º03’31”W e 

2º33’25”S - 44º04’08”W respectivamente, situadas dentro do perímetro urbano do município 

objeto de estudo. 

A educação cartográfica deve fazer parte do cotidiano da escola, levando o educando a 

utilizar as representações gráficas não apenas como símbolos utilizados nas aulas de 

Geografia ou ciências afins, mas como marcos sistematizados dos espaços conhecidos dos 

educandos, como, por exemplo, o deslocamento diário do percurso casa/escola/casa, levando-

os a compreender inicialmente a organização espacial da sociedade em seus lugares 

vivenciados e, posteriormente, de que maneira esse espaço é representado através de mapas, 

cartas, plantas, e outras formas de expressão gráfica. 

Sendo a linguagem gráfica uma das formas de se ler, interpretar e representar o espaço 

geográfico através de sinais e símbolos, torna-se necessário e de fundamental importância que 

essa linguagem seja algo de conhecimento e domínio de todas as camadas da sociedade, a fim 

de que seja articulada com as demais linguagens escolares, no sentido de se fazer entender 

através da decodificação de seus símbolos e signos em diferentes situações de ensino no dia-

a-dia. 

Nesse contexto, urge a necessidade da realização de um estudo que possa subsidiar a 

rede pública municipal ribamarense, especificamente a 5ª série do ensino fundamental, no 

tocante ao uso das representações cartográficas como recursos didáticos. 

Na medida em que o resultado dessa pesquisa estiver à disposição da comunidade 

escolar, proporcionará aos educandos e educadores da série identificada, variadas tarefas, 

entre as quais; leitura em documentos cartográficos no que diz respeito à orientação e 

localização de objetos e espaços do cotidiano escolar.  

O uso de recursos cartográficos sistematizados certamente ajudará a promover o 

desenvolvimento de uma série de funções mentais que resultarão, em autonomia intelectual do 
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aluno, não apenas como mais um recurso didático utilizado na apreensão dos conteúdos 

geográficos, mas que contribua de forma significativa na formação de leitores conscientes da 

importância das representações gráficas no seu dia-a-dia. 

A utilização de material didático cartográfico nas escolas é de suma importância para o 

ensino de qualquer disciplina, quer por razões psicológicas ou por razões da própria essência 

de cada ciência, como exemplo, podemos citar a História quando da localização de fatos 

históricos. 

Com o avanço tecnológico as ciências tornaram-se mais explicativas e menos 

dissertativas. A Geografia, especialmente por ser uma ciência dinâmica, torna mais atraente 

sua aula quando é possível a demonstração experimental com o auxílio de material didático 

cartográfico, principalmente, quando estamos falando de metodologias para a 5ª série do 

ensino fundamental. 

Procurando suprir essa carência de material didático cartográfico nas escolas 

ribamarenses de ensino fundamental, através do desenho dos rumos magnéticos nos pátios 

internos das escolas, o uso de plantas das salas de aulas, da escola e do seu entorno, assim 

como o uso de mapas com a divisão política dos bairros da cidade de São José de Ribamar 

entre outras é que estamos propondo metodologias para orientação geográfica no ensino de 

Geografia para a série já identificada. 

Para chegarmos à proposta metodológica que ora apresentamos, vários experimentos 

foram realizados, dentre os quais destaca-se um curso de extensão universitária ministrado por 

nós em São Luís/MA, no ano de 2001, com carga horária de 15 horas, para professores da 

rede pública de ensino fundamental e médio, intitulado “Técnicas de orientação geográfica”, 

promovido pela Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), seção local.  
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Foram discutidas nesse curso, dentre outros temas, as sistematizações do uso do 

desenho dos rumos magnéticos nos pátios das escolas como forma de orientação geográfica 

através do uso da bússola. Nessa ocasião, podemos constatar mais uma vez que o uso de 

metodologias adequadas de ensino, apesar de não resolver o problema da aprendizagem 

educacional, se faz necessário, uma vez que a prática docente com a demonstração 

experimental “in loco” contribui de maneira significativa para a melhoria da aprendizagem 

dos educandos. 

Em nossas investigações sobre o assunto proposto, encontramos várias publicações, 

entre elas as obras de Almeida; Passini (1992), Penteado (1994), Callai; Zarth (1997), 

Almeida (2001) e Castrogiovanni (2002) entre outras que, apesar de não tratarem 

especificamente de metodologias para a série inicial do terceiro ciclo do ensino fundamental, - 

5ª série - serviram de referências para a nossa proposição. 

A proposta mencionada está voltada para a 5ª série do ensino fundamental e terá como 

eixo norteador, a orientação geográfica, partindo do princípio que a criança nessa faixa etária 

já adquiriu o domínio das relações topológicas, projetivas e euclidianas, e que segundo Piaget 

(1993, p. 457) constitui o substágio III A, onde, 

o conjunto das transformações do espaço projetivo e do espaço euclidiano 
que caracteriza o estádio III é marcado desde 7 – 8 anos por uma conquista 
das reproduções do modelo pela técnica da construção imitativa, reduções de 
escala, e por um início de organização dos esquemas gráficos segundo as 
duas dimensões do plano, bem como em função dos pontos de vista 
distintos. 

Este esquema está presente em uma parcela considerável dos alunos da 5ª série das escolas 

pesquisadas em função da idade revelada através da pesquisa “in loco”.

Assim sendo, a proposta se enquadra perfeitamente nos objetivos gerais do ensino da 

Geografia proposta pela Gerência de Desenvolvimento Humano do Estado do Maranhão, 
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quando reconhece a “Cartografia, como linguagem da Geografia, como expressão das 

representações espaciais, locais e globais, de forma contextualizada, em diferentes escalas” e 

ainda com os objetivos de “orientar-se no dia-a-dia, utilizando os referenciais espaciais: 

localização e distância para locomover-se com autonomia, no espaço geográfico”. 

(MARANHÃO, 2000, p. 23). 

Apesar dos objetivos gerais elencados acima, trazerem em seu bojo a importância da 

cartografia como linguagem da Geografia, os conteúdos da proposta estadual foram 

organizados em apenas um eixo; “A compreensão do mundo através da Geografia” 

desdobrados em quatro temas. Destes, só um trata da linguagem cartográfica; “A cartografia 

aproximando os lugares” o que nos parece muito pouco dada à importância dessa linguagem 

na leitura, interpretação e produção de documentos cartográficos. Ao contrário da proposta 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) quando dedica o eixo “A cartografia como 

instrumento na aproximação dos lugares e do mundo” subdividido em dois eixos, o primeiro: 

“Da alfabetização cartográfica à leitura crítica e mapeamento consciente” e o segundo 

intitulado de “Os mapas como possibilidade de compreensão e estudos comparativos das 

diferentes paisagens e lugares”, em ambos os casos trazem em seu bojo uma série de itens de 

cunho totalmente cartográfico, como por exemplo, a localização e representação das posições 

na sala de aula, em casa, no bairro e na cidade, em cujo item está orientada a nossa proposta 

metodológica para a 5ª série. 

Ao analisarmos a proposta curricular para o ensino fundamental de 5ª a 8ª séries de 

Geografia do Estado do Maranhão, concordamos com Almeida (2001, p. 18), quando, ao 

analisar um dos eixos temáticos do terceiro ciclo dos PCNs afirma que:

Apesar do destaque que esse documento deu à Cartografia ser um avanço, 
cabe dizer que se cometeu o mesmo equívoco encontrado em livros 
didáticos, ou seja, concentrar o assunto em um único tópico do programa 
curricular, como se a representação pudesse ser separada dos conteúdos 
representados. 
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O que se observa na proposta curricular do estado é que não difere muito da proposta 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que também concentra no mesmo eixo temático todos 

os tópicos que dizem respeito à representação gráfica, não permitindo assim que o tema se 

distribua ao longo dos conteúdos das séries objeto da proposta estadual. 

Outro item que nos chamou a atenção na proposta estadual diz respeito às questões de 

orientações metodológicas, quando das sugestões de atividades ao trabalhar com gráficos. 

Segundo Paganelli (1985, p.33), para que os educandos possam ler e interpretar 

gráficos, é necessário que inicialmente sejam “[...] capazes de quantificar e representar os 

dados de sua realidade para poderem, então, analisar e interpretar gráficos elaborados por 

outras pessoas e que são encontrados em livros-textos, jornais, revistas, etc.”, o que para nós, 

não está claro dentro da proposta estadual, uma vez que os conteúdos não contemplam essa 

atividade. 

Para as séries a partir do terceiro ciclo do ensino fundamental, nos parece mais 

oportuno que a proposta pudesse viabilizar o uso de todos os produtos cartográficos - mapas, 

cartas, plantas, aerofotos, imagens de satélites, globo, gráficos entre outros -, como 

representações que são, para leitura, interpretação e análise de fenômenos sociais e não apenas 

como recursos para simplesmente ilustrar as aulas de Geografia, como acontece na maioria 

das escolas. 

O uso do “livro didático e a cartografia”, que é uma outra sugestão de atividade dentro 

da proposta estadual, não nos parece ter a sua aplicabilidade viável, pois sabemos que a 

maioria dos livros didáticos não possui representações do espaço local - espaço maranhense 

ou ribamarense -, e que habitualmente exibem desenhos, fotos e mapas de regiões totalmente 

diferentes de nossa realidade. Não queremos dizer com isso que não devemos conhecer outros 

lugares, pelo contrário, esse procedimento é um dos grandes objetivos da Geografia. O que 

defendemos é que sejam conhecidos primeiro os nossos espaços, dentro do princípio da 
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indução, pois se trata de uma proposta para o ensino fundamental onde o educando é levado a 

entender em primeiro lugar o seu espaço próximo.  

Por outro lado às representações nos livros didáticos - mapas e cartas - não nos 

parecem apropriadas para interpretações e análises, uma vez que em função das escalas não é 

possível em alguns casos nem a própria leitura de informações contidas nos mesmos. 

Não é pretensão nossa discutir a qualidade nem o uso do livro didático nesse 

momento, pois a nossa preocupação está centrada no uso das representações gráficas para o 

ensino fundamental dentro da proposta do Estado do Maranhão. 

Passini (1998, p.46) ao discutir essa questão, sugere que: “Todas as pessoas que 

utilizam o livro didático precisam discutir a sua qualidade e participar do processo de sua 

escolha e de melhoria”, embora não consideremos que a má escolha do livro didático seja o 

único responsável pela qualidade do ensino vigente no estado. 

Nesse estudo que ora apresentamos estão nossas verificações sobre o tema em tela até 

o presente momento. Observamos, entretanto, que esse material é parte das mudanças 

propostas e ocorridas na prática docente, dentro do encaminhamento metodológico proposto. 

Nesse contexto, o trabalho foi organizado da seguinte forma: No primeiro capítulo, 

discorremos sobre as representações gráficas nos aspectos teóricos, e no seu uso como recurso 

didático. No segundo capítulo discutimos a proposta metodológica alternativa de orientação 

geográfica para a 5ª série, tendo como palco o pátio escolar, a sala de aula, o entorno da 

escola e bairro. No terceiro capítulo, ressaltamos o desenvolvimento da pesquisa nas classes 

experimentais e de controle, assim como os resultados alcançados. 
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1 AS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS 

 

“A representação gráfica faz 
parte do sistema de signos fundamentais 
que o homem construiu para reter, 
compreender e comunicar as observações 
necessárias à sua sobrevivência”. 

                Jacques Bertin 
 

 

Ao enveredarmos pelo complexo mundo das representações gráficas é de suma 

importância voltarmos um pouco aos estudos dos teóricos da semiologia gráfica para uma 

melhor compreensão do tema. Segundo Teixeira Neto citando Guiraud, (1984-86, p. 13) a 

semiologia “é a ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social”. Como signos 

podemos entender os códigos, que se constituem em significações cifradas, as sinalizações 

que orientam os leitores e as línguas, expressadas sob forma de sinais que exprimem idéias. 

Surgida praticamente na mesma época do movimento da renovação do pensamento 

cartográfico, a semiologia gráfica, para Matias (1996) distingue-se da comunicação 

cartográfica; a semiologia é fundamentada no pensamento do suíço Ferdinand de Saussure e 

que, mais tarde teve no francês Jacques Bertin o desenvolvimento de estudos sobre 

representação gráfica; no Brasil estes estudos vêm sendo desenvolvidos por pesquisadores 

como Martinelli, Le Sann, Teixeira Neto entre outros. 

A comunicação cartográfica é fundamentada nas teorias da informação, modelização e 

metaciência. A teoria da informação que tem em Shannon seu criador, segundo Epstein (1986, 

p. 5) “[...] foi formulada como teoria matemática destinada a auxiliar a solução de certos 

problemas de otimização do custo da transmissão de sinais”. Sua teoria foi desenvolvida 

tendo como base os conceitos matemáticos de probabilidade e função logarítmica. Mesmo 

sendo desenvolvida para solucionar problemas técnicos de comunicação, sua aplicação 

adquiriu importância nas diversas áreas como a Biologia, Pedagogia, Psicologia entre outras. 
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Para Matias (1996, p. 55) a Cartografia também foi influenciada por essa teoria, 

apresentando “[...] importantes desdobramentos no que diz respeito à formulação de conceitos 

e teorias envolvendo o processo de comunicação cartográfica que, de forma explícita ou 

implícita, foram influenciadas pela teoria da informação”. A teoria da modelização 

manifestou-se em conjunto com a chamada revolução teorética-quantitativa da Geografia e 

teve na utilização de modelos a sua principal formulação teórica. 

Para Chorley e Haggett (1975, p. 4) os modelos fundamentam-se em construções que 

implicam em “[...] atitude altamente seletiva em relação às informações, na qual não só as 

interferências como os sinais menos importantes são eliminados para permitir que se observe 

algo da intimidade das coisas”. O desenvolvimento e uso dessa teoria no campo cartográfico 

tiveram em Board um dos seus principais entusiastas, e em função de sua dedicação a teoria 

se faz presente no debate cartográfico atual. 

Por último, a teoria da metaciência que articula as formas e teorias das ciências. Sua 

principal contribuição para os estudos cartográficos está centrada na criação do termo 

metacartografia, entendida de forma genérica, com a preocupação científica voltada para a 

determinação da essência e dos métodos aplicados na Cartografia. Mesmo tendo algumas 

divergências conceituais, o que se observa é que os autores concordam com o esquema geral 

de transmissão da informação através das representações cartográficas. 

Nesse contexto apresentamos um esquema (figura 05) que procura demonstrar a 

representação gráfica a partir da semiologia gráfica. 
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                FONTE: MATIAS, L. F - 1996. Adaptado por FONSÊCA, A.V. L - 2003. 

             FIGURA 05 - ORGANOGRAMA DA SEMIOLOGIA GRÁFICA 
 
 

A partir desse esquema, é possível identificarmos a importância da semiologia 

gráfica, uma espécie de guardiã de toda a imagem, chegando até os grafismos e as 

representações gráficas, foco de nosso interesse no momento. 

Não é nosso pensamento levantar uma discussão de todo o esquema, mas tão-somente 

mostrar a subordinação da representação gráfica dentro do esquema como um sub-item do 

complexo sistema da semiologia gráfica, que é defendida também por Le Sann (1997, p. 29) 

“[...] como linguagem gráfica porque utiliza propriedades do plano para revelar nos conjuntos 

de dados, as relações de semelhança, de ordem ou de proporcionalidade, neles contidos”. 

Ao defender também a semiologia gráfica, Martinelli (1991, p. 479) afirma que: “A 

representação gráfica é uma linguagem para comunicação. Porém, é uma linguagem 

bidimensional destinada à vista, de caráter monossêmico”, caráter esse que está diretamente 

vinculado ao significado dos signos, e não entre os significantes, que é característica da 
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linguagem polissêmica. O significante é personalizado, portanto discutível, com 

interpretações dúbias de algo, dando margem, assim, a ambigüidades, como, por exemplo, um 

quadro, uma pintura, cuja imagem nos proporciona uma série de interpretações. 

Entretanto, nunca é demais lembrar que o esquema da (figura 05) e as suas subdivisões 

constituem, dentro do universo das imagens, o sistema monossêmico. Como sistema 

monossêmico de comunicação, a representação gráfica deve estar coerente com a lógica da 

organização espacial dos objetos em relação ao estudo científico. 

Martinelli (1991, p. 480) ressalta que; 

 

[...] tais relações deverão ser transcritas graficamente por relações visuais de 
mesma natureza. Assim, a diversidade será transcrita por uma diversidade 
visual, a ordem, por uma ordem visual e a proporcionalidade, por uma 
proporcionalidade visual. Transgredindo-se esta regra básica da linguagem 
monossêmica, estaremos realizando uma comunicação enganosa. 

 

 

Na representação gráfica monossêmica há somente um significado para cada um 

signo, não havendo, portanto, margem para várias interpretações. Por exemplo, uma escola 

em um mapa de uma cidade será representada por apenas um símbolo, não importando a 

quantidade de escolas presentes no mapa. Por ser uma linguagem bidimensional, atemporal e 

destinada a percepção visual, tem um caráter de supremacia entre as representações, pois em 

apenas alguns segundos é possível a identificação de manchas, pontos e linhas que na verdade 

constituem a própria linguagem gráfica. 

É no cotidiano que o homem vem ao longo dos séculos, produzindo e reproduzindo 

atos simbólicos, não somente escrevendo textos em livros técnicos ou didáticos, mas, 

representando também através de quadros, gráficos e símbolos, a fim de que sejam lidos e 

interpretados pelas mais diversas classes da sociedade. Isto pode ser observado em um sinal 

de trânsito onde é marcante a presença de símbolos ou na escola através da elaboração de um 
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croqui pedagógico desenhado ou transcrito num quadro negro, verde ou branco de uma sala 

de aula, onde o professor esteja ministrando um conteúdo geográfico ou de outra ciência de 

seu interesse, como por exemplo, nas aulas de História Antiga. 

Por sua vez, o uso das representações gráficas planas - mapas, cartas e plantas - 

também apresentam alguns problemas, dentre os quais destacamos a questão das projeções 

cartográficas, que no processo de transformação de estruturas esféricas em estruturas planas, 

envolve-se com deformações que, em alguns casos, chegam até a comprometer a leitura e 

interpretação da representação gráfica, sem falar que esta não se constitui em cópia fiel da 

área cartografada. 

As escalas ou reduções proporcionais de elementos naturais e artificiais 

cartografados, por sua vez, também são fatores que precisam ser superados por educandos e 

educadores, pois implicam a noção de medidas e de proporcionalidade, e que em alguns casos 

são generalizados. O uso e o domínio dessa técnica depende de treinamento sistemático 

realizado a cada leitura das representações cartografadas. 

Das representações planas, o mapa é talvez o mais importante e disponível 

instrumento nas escolas da rede pública brasileira e constitui um dos recursos didáticos mais 

utilizados nas aulas não só de Geografia como também de outras ciências.  

Entretanto, observamos que o uso desse recurso, assim como as demais formas de 

representações planas, muitas vezes, se faz na posição vertical - preso à parede ou ao quadro 

negro, verde ou branco -, o que, ao nosso ver, dificulta a leitura e a interpretação. Primeiro, 

porque não permite a visualização em detalhes, do objeto cartografado, principalmente por 

parte dos alunos que estão posicionados no fundo da sala de aula; em segundo lugar, quanto 

ao referencial de localização geográfica - norte, leste, sul e oeste -, pois sabemos que a 

utilização desse recurso se mostra mais eficaz quando ele é exposto de forma horizontal 

como, por exemplo, em cima de uma mesa, ou no chão da classe, associado à identificação 
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dos pontos cardeais na própria sala de aula ou em área próxima, como é o caso de nossa 

proposta. 

O problema do uso didático do mapa, aqui colocado, se refere à forma como o 

professor o apresenta ao aluno; não queremos neste instante discutir as funções do mapa nem 

tão pouco entrar na polêmica discussão entre mapa e carta, assim como o pensamento do 

mapeador. 

Segundo Teixeira Neto (1984-86, p.14) outro problema é que, “[...] pouco se 

questionou, ou pouco se questiona, a utilidade do mapa, e que um número muito pequeno de 

pessoas tem consciência de que o mapa, o gráfico, o diagrama são construções lógicas e como 

tais obedecem às leis de percepção visual e às regras rígidas e sólidas de construção gráfica”. 

Dispor dessas informações sistematizadas e colocá-las à disposição do grande público 

é talvez o maior problema que encontram os especialistas nas produções das representações 

gráficas, mesmo porque poucas pessoas questionam a eficácia e a veracidade dessas 

informações. Talvez essa apatia no questionamento esteja no processo de formação e 

informação das pessoas ou em hábitos adquiridos ao longo de sua vida escolar, e esse 

processo termine pela admiração de uns “ó, que mapa lindo!”, ou pela indiferença de outros, 

“essa coisa é complicada e eu não tenho habilidade para desenho!”. 

Nessa direção, entendemos que, dentre as representações gráficas a serem utilizadas 

pela Geografia, o mapa é, sem dúvida, o recurso didático que tem maior procura e que melhor 

atendem efetivamente aos interesses pedagógicos de professores e alunos. Mas, afinal, o que é 

o mapa? 

Sua origem ainda hoje é muito discutida. Para alguns historiadores, é uma palavra 

genovesa. Para os cartagineses, segundo Oliveira (1993, p.31) significava “toalha de mesa”. 

Esse adorno foi usado durante muito tempo por viajantes e negociantes que, através de 
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conversas informais, esboçavam croquis e anotações de suas viagens e negócios diretamente 

sobre as mesas, surgindo, assim, os primeiros documentos cartográficos. 

Segundo Bakker (1965, p. 5-6) a palavra mapa teve sua origem na Idade Média, 

quando era empregada exclusivamente para “a representação da terra nos seus aspectos 

geográficos - naturais ou artificiais - que se destina a fins culturais ou ilustrativos”. 

Silva (1998, p.44) diz que a American Society for Photogrammetry (1980) considera o 

mapa como “uma representação de toda ou de uma parte da terra ou mesmo de um corpo 

celeste qualquer, mostrando o tamanho relativo e a posição das feições em determinada escala 

e sistema de projeção”. No mesmo artigo, a autora comenta que, na 10ª Assembléia Geral da 

International Cartographic Association - ICA/ACI -, realizada em Barcelona, na Espanha, em 

1995, a referida associação define mapa como: 

 
 

Imagem simbolizada da realidade geográfica, representando feições 
selecionadas ou características, resulta do espaço criativo da execução por 
escolha do autor ou dos autores e é designada pelo uso quando as relações 
espaciais são de grande relevância. (SILVA, 1998, p. 44). 

 

 

O mapa também é importante para todos que se interessam pela orientação, 

localização e deslocamentos racionais, tanto pela compreensão na distribuição espacial, 

quanto pela informação através da visão de conjunto, além de servir de referencial ao sistema 

de ensino/aprendizagem nas aulas de Geografia e de outras ciências afins. 

Por outro lado, a Geografia é a ciência mais interessada e preocupada com a 

organização dos padrões espaciais e, obviamente, a mais dependente de mapas, que o utiliza 

como referencial para investigação científica e também como recurso didático, tanto na forma 

tradicional - analógica - quanto na forma digital, quer para simplesmente localizar um ponto 

qualquer da superfície da terra, quer em análise mais detalhada de uma área a ser pesquisada. 
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Para Oliveira (1993, p. 32) os mapas classificam-se segundo seus objetivos em: 

“gerais, especiais e temáticos”. Os gerais são mapas utilizados por uma parcela significativa 

de usuários como murais, e na maioria das vezes prestam informações generalizadas como, 

por exemplo, os contornos dos municípios brasileiros, no caso dos mapas estaduais políticos. 

Os mapas especiais, que são destinados a um certo grupo de usuários em função de sua 

concepção de ordem técnica, não sendo assim possível a outras áreas científicas, resguardadas 

as devidas exceções, e representam fatos ou fenômenos típicos de determinadas áreas com 

especificações técnicas e objetivos bem definidas como, por exemplo, os mapas astronômicos, 

os magnéticos entre outros; e por fim os mapas temáticos, em que sobre um fundo básico ou 

mapa-base representam temas diversos, visando a análise de estudos em seus aspectos 

especiais, com assuntos variados, simbologia adequada e diversificada expressa em forma 

quantitativa ou qualitativa. 

Barbosa apud Oliveira (1993, p. 32) subdivide os mapas temáticos em: “de notação, 

estatísticos e de síntese”. O primeiro refere-se o registro e distribuição espacial de fenômenos, 

com tonalidades de cores variadas, onde se destacam as diferenças qualitativas do fenômeno 

cartografado; o segundo representa os aspectos físicos ou humanos através de dados 

estatísticos relativos a fenômenos coletados no campo e elaborados cartograficamente e o 

terceiro, constituídos e concebidos com a finalidade de explicar diferentes fenômenos através 

de relações externas. 

Sendo o mapa um modelo de comunicação visual concreto, com representação 

abstrata, é de suma importância tanto para cientistas que palmilham em suas pesquisas, como 

para leigos, ao se preocuparem com a organização do seu espaço no cotidiano. 

A definição das representações cartográficas referendadas na nossa pesquisa procura 

evidenciar os elementos de ordem metodológica de ensino na geocartografia, tais como: 

aspecto físico natural e artificial, formas, escala, data dos dados, fonte, sistema de 
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coordenadas, projeções, convenções, fins a que se destinam e principalmente a orientação 

geográfica. 

Por outro lado, as orientações geográficas dos mapas assim como nas demais 

representações planas é identificada através do desenho de uma seta indicando as direções 

norte/sul, geralmente localizada na porção superior da prancha ou ainda através da malha 

quadriculada identificada pelas coordenadas de latitude e longitude. 

Outra forma de representação também muito utilizada por professores e técnicos que 

buscam informações espaciais é a carta, embora no âmbito do ensino fundamental e médio 

essa forma de representação não seja tão usada. 

O vocábulo carta talvez tenha se originado no Egito, significando "papel", derivação 

de "papiro", material utilizado para correspondência no Egito antigo. 

Para Oliveira (1993, p. 31) a carta é uma: 

 

Representação dos aspectos naturais e artificiais da Terra, destinada a fins 
práticos da atividade humana, permitindo a avaliação precisa de distâncias, 
direções e a localização geográfica de pontos, áreas e detalhes; representação 
plana, geralmente em média ou grande escala, de uma superfície da Terra, 
subdividida em folhas, de forma sistemática, obedecendo a um plano 
nacional ou internacional. 

 

 

Uma investigação mais aprofundada do significado desta expressão, nos dias atuais, 

nos leva a descrevê-la como um documento de caráter especializado, convencional, em escala 

média ou grande, com um sistema de projeção adequado e uma rede de coordenadas que nos 

permite a localização geográfica precisa de um ponto qualquer da superfície terrestre, aérea 

ou hidrográfica. Dentro desse contexto, destacam-se os estudos de pesquisadores tais como: 

Bakker (1965), Raisz (1969), Duarte (1988), Oliveira (1993), Silva (1998), além dos 

institutos: Comitê Francês de Cartografia e da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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Apesar da Geografia utilizar muito mais a cartografia de base, através de mapas 

temáticos para sua aplicabilidade no cotidiano, as cartas são representações similares aos 

mapas, porém com alguns detalhes que lhes dão um caráter técnico especializado, graças à 

presença de elementos metodológicos tais como: limites, articulados geralmente por 

coordenadas geográficas, onde raramente terminam em limites político-administrativos, além 

do título, escala, data, fonte e legenda que aparecem fora do quadro da representação. 

A exemplo dos itens acima descritos, a orientação nas cartas é identificada através de 

três setas localizadas na porção inferior das pranchas indicando as direções do Norte 

Geográfico ou Verdadeiro (NG), identificado pelos meridianos geográficos e/ou UTM; o 

Norte Magnético2 (NM) marcado na data da elaboração do mesmo através da bússola; e o 

Norte da Quadrícula (NQ) estabelecido a partir das coordenadas do sistema de projeção 

Universal Transversa de Mercator (UTM) que estabelece a organização de pranchas de 4º de 

latitude por 6º de longitude na Carta Internacional ao Milionésimo (CIM). 

Nos trabalhos de campo que envolve a utilização de cartas para identificação de 

trajetórias com objetivos de reconhecer posições de objetos e lugares, é necessária a 

orientação correta dessas representações cartográficas. 

Nesse contexto, Granell-Pérez (2001, p. 36) alerta que: 

 
 
Para orientar corretamente uma carta segundo o Norte Geográfico 
(orientação verdadeira), são necessários o auxílio da bússola e a correção da 
declinação magnética. Para tanto, procede-se da forma seguinte; multiplica-
se o valor da declinação anual, indicado na carta, pelo número de anos 
transcorridos da sua elaboração, obtendo-se a declinação magnética no ano 
atual; sobre uma superfície horizontal, posiciona-se a bússola sobre a carta, 
fazendo coincidir a agulha magnética com uma das suas margens laterais 
(meridiano geográfico); gira-se conjuntamente a carta e a bússola, no sentido 
(leste ou oeste) da declinação magnética indicada na carta, até completar o 
valor do ângulo calculado para a declinação magnética atual. 

 

 
                                                 
2 O Norte Magnético não é o mesmo em todos os lugares e tempos. Sua determinação e correção são feitas 
através de operações matemáticas baseadas em anuários astronômicos e em cartas isogônicas e isopóricas. 
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Dessa forma, estaremos orientando corretamente uma carta. 

Na pesquisa geográfica, o uso das cartas assim como dos mapas constituem-se em 

instrumentos indispensáveis tanto para pesquisadores como para professores, principalmente 

no que se refere à qualidade e limites. Nesse sentido, Joly (1990) destaca: “a precisão, a 

legibilidade, a eficácia e o nível de leitura”. Na precisão a ênfase é dada para os erros de 

posição, onde os mesmos são mínimos ou nulos e se constituem em qualidades primordiais de 

uma carta. 

Joly (1990, p.119) comenta que além de preciso  

 

[...] o mapa também deve ser exato e fiel. Exato quer dizer isento de 
qualquer erro de documentação, de localização ou de interpretação. Fiel 
significa conter de uma maneira correta e de acordo com a realidade todos os 
levantamentos compatíveis com sua escala e seu objetivo. 

 

 

A legibilidade é outra qualidade da carta que se constitui em uma forma de fácil 

reconhecimento e da diferenciação entre objetos sem muito esforço mental; a eficácia se 

constitui em uma adaptação do objeto nos limites de sua escala e sistema de projeção; por 

último o nível de leitura, que é constituído de diversas variáveis, destacando-se o elementar, 

que analisa e observa os símbolos, identificando-os “onde”, “que” e “como?”; o de conjunto 

que diz respeito à observação global da carta e por último, o nível médio, cuja observação se 

dá através de agrupamento intermediário, isto é, da divisão do espaço em unidades 

geográficas diversas, quer em modelo tradicional ou em forma digital. 

Assim como a discussão de mapas e cartas, a discussão da planta se dará a partir do 

conceito de alguns autores e institutos consagrados a nível nacional e internacional. 

Sendo um caso particular de carta, seu uso sempre esteve direcionado a representar 

detalhes da superfície terrestre onde não se leva em consideração a sua curvatura.  

Para Oliveira (1993, p.31) planta é uma “carta que representa uma área de extensão su- 
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ficientemente restrita para que a sua curvatura não precise ser levada em consideração, e que, 

em conseqüência, a escala possa ser considerada constante”. Abrangida por escalas grandes, 

essa obra cartográfica se destina também à representação arquitetônica, através do desenho de 

pranchas de prédios residenciais e comerciais, instalação elétrica, hidrosanitárias, cortes 

transversais e longitudinais, além, claro, do desenho dos compartimentos internos e externos 

(salas, dormitórios, cozinhas, banheiros, jardins etc...), onde se podem obter medidas e 

distâncias em qualquer sentido ou direção, tanto numérica como graficamente, obtendo-se 

assim resultados exatos. 

Na construção civil, as plantas são utilizadas também para representar detalhes da 

construção de rodovias, ferrovias, barragens, obras de arte - pontes, bueiros, sarjetas, meio-fio 

etc... - tanto na zona urbana como na rural em escalas convenientes chegando a um tal nível 

de detalhes que dispensa o uso de convenções. 

As plantas também são utilizadas por topógrafos e agrimensores quando da 

representação de propriedades rurais para fins de partilha ou administrativos e no 

cadastramento de quadras, ruas e até mesmo de casas na zona urbana, utilizadas 

principalmente para a cobrança de tributos municipais. 

De acordo com a importância dos objetos cartografados nas plantas, Soukup (1966, p. 

18) classifica em “especiais e gerais”, e observa que; “a planta de um terreno é especial em 

relação à planta de uma cidade, que é geral”. 

Na escola, embora pareça ser mais fácil o uso de plantas em virtude dos espaços 

menores a serem cartografados e também os mais próximos dos educandos, o acesso às 

plantas torna-se mais difícil, em primeiro lugar porque a maioria das escolas não possui em 

seus arquivos plantas do prédio escolar ou outras plantas, isso porque as empresas 

construtoras, no final da obra, não deixam cópias dos projetos na escola.  

Em segundo lugar, o próprio órgão municipal ou estadual responsável pela gestão do 
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processo de construção das escolas não dispõe de locais adequados para a guarda desses 

documentos e, portanto, não pode repassar às escolas quando solicitados, e por último, o 

próprio professor que, ao longo de sua vida acadêmica, não teve um contato mais próximo 

com a leitura e interpretação desses documentos e não chega a fazer uso constante dessa 

ferramenta tão importante para representar espaços pequenos como, por exemplo, a própria 

sala de aula. 

Quanto à orientação geográfica das plantas, na maioria das vezes esta obedece à 

indicação da direção do norte através de uma seta nas pranchas de localização da obra. 

Quanto ao desenho da sala de aula, é necessário que o professor, ao representar esse espaço, 

faça essa indicação, que pode ser realizada com o auxílio da bússola ou através do movimento 

aparente do sol, e que explicaremos adiante no capítulo sobre a proposta metodológica. 

Outro recurso didático muito utilizado nas aulas de Geografia é o globo terrestre, que 

se destaca entre as demais representações por ser esférico. Embora tenha a forma mais 

semelhante à da Terra, quando usado como recurso didático, apresenta algumas limitações 

que precisam ser explicadas pelo professor aos alunos. Por exemplo, as questões ligadas ao 

achatamento dos pólos e o abaulamento na região equatorial, resultante da força centrífuga, 

provocada pelo movimento de rotação da Terra, fenômeno que não é percebido através desse 

tipo de representação. O outro problema a ele relacionado é a escala, cujo uso é adequado 

apenas para estudos de grandes áreas, como, por exemplo, a divisão espacial das terras 

imersas e emersas. Deve ser acrescentado a tudo isso o fato do professor não manusear o 

globo terrestre conjuntamente com o planisfério, que é uma representação mais usual e que 

complementa o entendimento do educando. 

Por outro lado o uso do globo terrestre nas aulas de Geografia no ensino fundamental e 

médio poderia ficar mais interessante se o professor mudasse a posição do pedestal que hoje 

apóia o globo com o pólo sul preso na parte de baixo e com o globo inclinado, para uma 
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posição onde o pedestal apoiasse o globo de forma que o eixo ficasse horizontalmente em 

relação à base do pedestal, permitindo assim, que a linha do equador possa ser visualizada na 

mesma posição leste/oeste, ou seja, o globo neste caso poderia ser manuseado de forma que os 

pólos terrestres (norte/sul) coincidissem com os pólos do globo. 

Segundo o Dr. Edílson Alves de Carvalho professor da UFRN, essa forma de fixar o 

globo ao pedestal prendendo os pólos na horizontal do plano, facilitaria o entendimento dos 

educandos, uma vez que os mesmos percebem as direções norte, sul, leste e oeste com um 

referencial diferente da tradicional posição vertical (com a inclinação) como mostra o globo 

com o pólo sul preso ao pedestal. 

Uma outra forma de representação cartográfica é o Bloco-diagrama que segundo 

Carvalho (1990, p. 38), trata-se de uma “[...] anamorfose cartográfica onde os dados são 

representados por uma elevação em terceira dimensão da superfície do plano”. São, portanto, 

representações cartográficas que retratam parte da superfície terrestre em perspectiva, 

facilitando assim sua visualização podendo ser produzidos sob forma de esboço, neste caso, a 

sua execução não é rígida, outra forma é através de um processo mais técnico, utilizando as 

curvas de nível.  

Observamos, no entanto que a facilidade encontrada em visualizar a área trabalhada 

não é a mesma encontrada para sua elaboração, uma vez que a elaboração da representação 

envolve o desenho de perfis e pontos de fuga nas ações para a montagem da perspectiva. 

Por outro lado o Bloco-diagrama pode apresentar ao mesmo tempo a superfície 

terrestre e a estrutura geológica, dependendo assim do objetivo do profissional que vai utilizar 

a representação cartográfica. 

O uso das anamorfoses cartográficas pelos docentes do ensino fundamental embora 

não seja comum, também é recomendável, pois, constitui-se de adaptações de formas 

geométricas proporcionais resultantes de deformações esquemáticas dos fundos das cartas, 
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representam áreas reais cujas escalas servem para a determinação da proporção do tema 

representado. Como exemplo, podemos citar o próprio bloco-diagrama. 

Para Duarte (2002, p. 201) a anamorfose cartográfica constitui-se em“[...] um tipo de 

mapa em que as unidades geográficas são representadas por quadrados ou retângulos com 

tamanhos proporcionais aos dados estatísticos que representam (geralmente área e 

população)”. 

Em síntese são representações que mantêm as posições relativas com o tamanho 

proporcional ao fenômeno representado, porém sua forma é intencionalmente alterada. 

Os cartogramas se destacam por representar fenômenos isolados, analíticos e 

explicativos, além de constituírem em ótimos instrumentos de análise técnico-científico do 

espaço geográfico cartografado. 

Joly (1990) enumera uma série de tipos de figuras cartográficas, dentre elas os 

cartogramas que são representações descontínuas proporcionais localizadas de fenômenos 

geográficos quantitativos. 

Carvalho (1990, p. 38) ao analisar as principais características dos cartogramas 

temáticos o define como “um tipo de representação gráfica na qual uma série estatística pode 

ser aplicada em um mapa geográfico”. 

Para Martinelli; Sanchez (1990, p. 27) os cartogramas são; “representações de itens 

geográficos mensuráveis qualitativamente ou quantitativamente, que têm, sobre as outras 

espécies de representações gráficas, a vantagem de informar sobre o local de ocorrências dos 

dados e informações trabalhadas”. 

Não resta dúvida, os cartogramas além de se tratar da representação gráfica 

propriamente dita (terreno) também trata de outros assuntos, daí, a necessidade do nome 

particular atribuído a essa forma de representação tão peculiar dentro da cartografia. 
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Por outro lado os cartogramas mostram a localização e as distribuições dos dados 

relativos ou absolutos de fatos ou fenômenos nas áreas de ocorrência, e com que intensidade 

esses fenômenos acontecem, resultando daí em cartogramas qualitativos e quantitativos 

respectivamente. É importante salientar que mesmo os cartogramas temáticos não sendo 

destinado a representar as características do espaço físico, a observação de elementos técnicos 

como a escala, e a orientação é recomendável. 

O nosso propósito neste trabalho é demonstrar através das definições de alguns tipos 

básicos de cartogramas que além das representações já elencados, os fenômenos e fatos 

geográficos também podem ser representados através dos cartogramas. 

Nessa linha de raciocínio, Carvalho (1990) enumera como principais cartogramas, os 

pictogramas, os coropléticos, os isopléticos, os de fluxos, os de pontos e as figuras 

proporcionais. 

Os pictogramas são cartogramas onde são empregados símbolos evocativos aos fatos 

representados, como por exemplo, a produção de automóvel em uma determinada região, que 

pode ser expresso pela figura de um carro. 

Os cartogramas coropléticos mostram através de sua construção, informações 

relacionadas com a área de ocorrência. Quando é possível a utilização de cores, quase sempre 

são representados em cada divisão por um colorido gradual à proporção que os fenômenos 

indicam maiores valores. Quando não for possível sua utilização, recorre-se a hachuras, cujas 

representações com maiores intensidades correspondem a maiores densidades. 

Os isopléticos ocupam um lugar de destaque entre os cartogramas, onde sua 

construção depende do número de dados disponíveis e da continuidade espacial do fenômeno. 

O uso de isolinhas é uma constante na elaboração e traçado desse cartograma, onde uma 

repentina variação do fenômeno em um pequeno espaço é representado pela proximidade das 

linhas, enquanto o afastamento das mesmas retrata uma mudança suave do fato cartografado. 
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Já os cartogramas de fluxos são baseados nas intensidades de movimentos espaciais, 

geralmente são usados faixas de larguras proporcionais aos fenômenos representados, como 

por exemplo, o transporte de mercadorias e passageiros entre duas cidades. 

Os de pontos são cartogramas cujo método representativo consiste em atribuir um 

valor quantitativo para cada ponto marcado sobre uma base cartográfica delimitada, a qual 

designará através do número de elementos a quantidade representada pela unidade territorial 

representada. 

Por último os cartogramas representados por figuras proporcionais, onde os mesmos 

permitem expressar através de círculos, triângulos, quadrados entre outras formas geométricas 

a distribuição espacial, tanto de localização como de quantidade, permitindo uma 

diferenciação nítida da intensidade do fenômeno representado. Essa modalidade é 

especialmente adequada para representar a distribuição populacional de uma unidade espacial. 

Observamos, no entanto que o uso dos Blocos-diagramas, a Anamorfose e os 

Cartogramas ainda são pouco utilizados pelos professores que ministram aulas de Geografia 

nas escolas de ensino fundamental e médio na rede pública de ensino no território 

maranhense. Isso confirma que o “fazer mapas” é um exercício ainda pouco utilizado, uma 

vez que estamos habituados a fazer uso dos mapas prontos, adquiridos pela escola, que muitas 

vezes não correspondem aos nossos interesses, ou aos interesses dos alunos. 

O uso das representações gráficas como recurso didático, nas escolas públicas do 

estado do Maranhão, segue um processo semelhante ao que é identificado empiricamente na 

maioria das escolas brasileiras, onde se observa, com certa freqüência, um descompasso entre 

o que efetivamente é ministrado e o que é utilizado por discentes no decorrer de sua vida 

escolar. 

Nesse contexto, o uso da representação gráfica, no ensino da Geografia possibilitará 

um exercício constante de reflexão a respeito do cotidiano escolar do educando, estimulando-
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o a pensar, interpretar, comparar e analisar as realidades próximas, cabendo ao professor o 

papel de orientação, para que o educando possa refletir a respeito de sua realidade a partir 

desse cotidiano cartografado. 

André (2001, p. 40) identifica no cotidiano escolar, pelo menos três dimensões que se 

inter-relacionam: a institucional, mediadora entre os acontecimentos no interior da escola e a 

práxis social, a da sala de aula, que envolve diretamente professores e alunos na dinâmica 

social no interior da escola, e a história de cada sujeito, manifestada no cotidiano escolar 

através das representações sociais que alienam ou se posicionam ao longo do processo 

educacional. Tanto o posicionamento quanto à alienação fazem parte da posição socializadora 

do dia-a-dia escolar. 

Por outro lado as três dimensões também são vistas como processos de múltiplas 

relações que possibilitam a socialização no dia-a-dia escolar. A identificação desses 

movimentos nos permite explicar, por exemplo, que tipo de relação acontece no interior da 

escola sem perder de vista o vínculo com a práxis social no seu entorno. 

Apesar disso, o uso da representação gráfica ainda é um “nó” que precisa ser 

“desatado”, sob pena de perdermos o rumo desse uso, tão importante para os estudos 

geográficos. A perda do rumo pode ocorrer quando não percebemos a importância das 

informações contidas nos mapas, cartas, plantas, globos e outras representações cartográficas, 

e as utilizamos apenas para localização de lugares e situação geográfica ou, quando não 

conseguimos ver essas informações espacializadas. E sem essa percepção, não somos capazes 

de efetuar as leituras e interpretações necessárias para resolvermos os problemas dos “nós” 

decorrentes dessas espacializações que estão codificadas através de sinais e símbolos, 

constituindo-se assim em uma linguagem especial. 
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1.1 A linguagem cartográfica 

 

 

No plano educacional básico (ensino fundamental e médio) a linguagem cartográfica 

deve ser trabalhada a partir das primeiras séries do ensino fundamental, pois são 

indispensáveis para as estruturas cognitivas e perceptivas dos educandos. Iniciando-se com o 

uso da linguagem gráfica (alfabetização cartográfica), para que possam posteriormente 

trabalhar as representações cartográficas que é o foco de nossa pesquisa. 

A linguagem cartográfica, por ser predominantemente visual3, depende das leis da 

percepção das imagens, e seu uso sistemático permite a leitura rápida da representação através 

de sua simbologia, principalmente quando essa simbologia é representada de forma clara e 

objetiva. 

Os homens constroem mundos mentais e socializadores para se relacionarem, fazendo 

uso da linguagem cartográfica que, quando escolhidos os procedimentos gráficos adequados, 

facilitam a leitura e a assimilação rápida por parte do usuário, sendo expressa em forma de 

sinais e símbolos que são privativos do ser humano e que estão contidos nas representações 

gráficas. 

Criada com poderes simbólicos para resolver contradições, a linguagem gráfica visa 

esclarecer detalhes da vida cotidiana da sociedade, quando queremos identificar porções 

conhecidas da superfície terrestre. Os sistemas gráficos são representados por um plano 

cartesiano de latitude (y) e de longitude (x) que são componentes de localização absoluta e 

cujo produto determina uma superfície. Segundo Joly (1990, p.14), a linguagem gráfica “é o 

que faz a superioridade do mapa sobre o simples quadro numérico: ele dá uma visão global, 

                                                 
3 Apesar da possibilidade do mapa tátil ou em alto relevo com a leitura através de sua textura. 
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localizada e mensurável dos fenômenos, sugerindo ele mesmo novas medidas, novos dados e 

novos desenvolvimentos”. 

Outra variável que é identificada por (z), constitui uma componente de qualificação. 

Joly (1990, p.14) considera que: 

 

É uma modulação do fundo do mapa por uma mancha (cor ou sinal), que é 
uma característica do lugar: qualitativa, quantitativa ou ambas. Conforme o 
caso, essa mancha ocupa uma superfície mais ou menos extensa: é o que se 
chama modo de implantação da mancha sobre o plano”. 

 

 

Essa modulação pode ser implantada no espaço cartografado dos mapas sob as formas de 

pontos, linhas e áreas. 

Para Sanchez (1973, p. 43) “os dados e informações resultantes dos mais diferentes 

tipos de mensurações podem ser representados através das escalas nominal, ordinal e 

intervalar”. 

Na escala nominal, os pontos simplesmente determinam e identificam a localização 

dos elementos no interior da carta, enquanto na ordinal os pontos procuram estabelecer 

hierarquia, representando elementos que interessam aos organizadores e leitores como, por 

exemplo, a hierarquia das cidades (grandes, médias e pequenas), representados nas cartas e 

mapas por símbolos proporcionais próprios. Já na escala intervalar, a diferença entre cores 

pode representar diferente distribuição quantitativa, bem como a repetição dos símbolos. 

As linhas, que na escala nominal apenas identificam elementos variados, havendo 

alguns casos em que a medida da largura em relação ao comprimento pode ser desprezada, na 

escala ordinal sofrem alterações de acordo com a hierarquia através da cor, e proporção, 

enquanto que na escala de intervalo podem indicar densidades, temperaturas, altitudes, entre 

outras formas de representação.  
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As representações espaciais simbólicas através de áreas podem identificar desde 

simples campos com vegetação raleada até florestas densas em uma escala nominal, através 

do uso de cores. É possível também identificar, por exemplo, a concentração de escolas em 

uma determinada zona de uma cidade, obedecendo logicamente a um processo hierárquico, ou 

ainda a diferença altimétrica entre cadeias montanhosas através das cores hipsométricas de 

forma intervalar. 

Nesse contexto, Joly citando Bertin (1990, p. 126) “distingue assim os ‘mapas para 

ver’, de percepção quase imediata, e os ‘mapas para ler’, que requerem mais atenção. Nestes, 

sempre existem vários níveis de leitura possíveis, cada um dos quais coloca um ponto de vista 

diferente a respeito da informação”. 

Sendo o homem um animal com predomínio do sentido visual e também um dos 

mamíferos que desfrutam de visão colorida, uma vez que os olhos abstraem pontos e objetos 

de seu interesse, as informações potencialmente disponíveis ao seu redor são imensas.  

Os seres humanos dispõem de uma capacidade sem precedentes para o simbolismo e 

se comunicam através de várias linguagens, entre elas a gráfica, que é expressa em forma de 

sinais e códigos, dos quais os educadores e educandos devem tirar o máximo proveito quando 

da leitura das representações gráficas que retratem principalmente o seu cotidiano, pois é uma 

parte significante do seu universo. Como esse universo não pode ser representado na sua 

totalidade com detalhes, em função da escala, recorre-se ao uso da cartografia, com o objetivo 

de representar uma porção reconhecida da superfície terrestre, espaço que pode ser 

identificado através da localização relativa de objetos ou lugares, como medidas de distâncias 

que separam ou ligam os lugares, espaços estes que retratam a realidade do cotidiano humano. 

Merecem destaque também, segundo Joly citando Bertin (1990, p.16) o conjunto das 

“[...] seis variáveis retinianas ou variáveis visuais, através das quais pode-se exprimir a 

diferenciação local dos componentes de qualificação”. Essa linguagem gráfica configura-se 
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nas seguintes variáveis: tamanho, que expressa através de figuras geométricas, objetos a 

serem representados e permite a realização de comparações entre os mesmos; o valor, que está 

associado à tonalidade, que por sua vez é resultante da adição de uma certa quantidade de cor 

branca à cor pura e que proporciona a diferenciação entre o objeto ou grupos de objetos, de 

mesma forma e tamanho, e orienta a ordenação de uma série progressiva. 

A granulação constitui-se em mais uma variável visual cuja modulação, através da 

impressão, fornece variação dos elementos figurativos nos mapas, sem, no entanto modificar a 

proporção das cores por unidades de áreas; já a cor que se constitui em uma variável forte e 

de fácil percepção, torna-se de difícil manipulação em função de sua seletividade, obviamente 

é uma variável importante para a identificação de objetos cartografados. 

A variável forma favorece a identificação seletiva de objetos representados, 

permitindo através da percepção, a imediata identificação de figuras geométricas naturais ou 

artificiais, proporcionando uma leitura qualitativa das referidas figuras, identificando-as como 

iguais ou diferentes umas em relação às outras. Por último, a variável orientação, que na 

ausência de cor exprime representações lineares (vertical, horizontal e inclinada), obedecendo 

a uma seqüência de acordo com a zona ou através da forma pontual na identificação de 

direções.  

É importante salientar que o estudo das variáveis é muito mais profundo e 

fundamental para a compreensão da linguagem cartográfica, no entanto, o nosso objetivo não 

é um estudo aprofundado dessas variáveis e sim uma reflexão da importância do conjunto das 

mesmas para a leitura de mapas e cartas por docentes e discentes na sala de aula. 

Além das variáveis visuais, merece destaque também dentro da linguagem cartográfica 

a simbologia, que são transcrições gráficas resultantes de convenções propostas por 

cartógrafos ou outro elaborador de mapas e cartas. Vale destacar que o simbolismo 

cartográfico é elaborado com o concurso dos conhecimentos das características das variáveis 
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visuais que influem decisivamente na clareza, precisão e eficácia das representações 

cartográficas. 

Para Joly (1990, p.18) “um símbolo é a representação gráfica de um objeto ou de um 

fato sob uma forma sugestiva, simplificada ou esquemática, sem rigorosidade”. Esses 

símbolos dividem-se em: sinais convencionais, que são formas identificadoras de objetos 

cujas superfícies são muito pequenas para serem representadas em projeção no mapa, embora 

sua posição gráfica seja real; sinais simbólicos, que possuem localização de fácil 

reconhecimento em função dos signos e retratam com facilidade objetos do nosso cotidiano; 

pictogramas, que são figuras também de fácil reconhecimento, encontram-se presentes 

freqüentemente no dia-a-dia do leitor, como por exemplo, os navios, os aviões dentre outros.  

Os ideogramas são constituídos de símbolos que revelam conceitos ou idéias, como 

por exemplo, os símbolos religiosos, os símbolos regulares que são estruturas gráficas 

regulares, como o próprio nome já os identifica, repetitivos em superfícies delimitadas, que 

indicam a presença de um processo antrópico e por último os símbolos proporcionais, que são 

figuras geométricas planas ou volumétricas de dimensões variadas cuja quantificação serve 

para representar fenômenos.  

Em que pese à tendência mais antiga do uso de símbolos naturais, o importante é que; 

essas representações possam ser reconhecidas e lidas facilmente pelos usuários, 

proporcionando assim uma melhor aprendizagem da simbologia gráfica. É importante 

destacar também as representações universais como, por exemplo, as cores convencionais 

mais usadas na Geografia como o azul, que é utilizada para representar os corpos hídricos e a 

cor verde, que identifica as vegetações, variando apenas a tonalidade. 

Nessa direção, Joly (1990, p. 19) escreve que: 

 

A simbologia cartográfica consiste, assim, num arranjo convencional das 
manchas significativas localizadas em implantação pontual, linear ou zonal. 
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Esse arranjo pode ser concebido numa única cor, por exemplo, o preto: é a 
monocromia; ou, ao contrário, numa gama mais ou menos complicada de 
cores; é a policromia. 
 

 

Nessa ótica, o plano cartográfico obedece a uma sistematização que passa 

efetivamente através da percepção dos problemas do espaço visível ou invisível que se 

constitui nas realidades geográficas, e por mais numerosos e melhores que sejam os recursos 

didáticos escolares, sobressai-se à criatividade do docente. Este ficará de “mãos atadas” se 

não tiver criatividade no momento de propor atividades que envolvam o uso das 

representações gráficas. 

Moraes (1999, p. 52) comenta que: 

 

O valor do professor de Geografia como agente no ensino do espaço está nas 
ações didáticas colocadas em prática; a Cartografia entra como um meio para 
a aprendizagem. São importantes as propostas de elaboração de mapas que 
possibilitam a localização, comparação, interpretação e análise dos fatos 
geográficos; estas promovem o desenvolvimento de uma gama variada de 
esquemas mentais que resultam na aprendizagem e autonomia intelectual do 
aluno. 
 
 
 

Nesse sentido, as ações do professor de Geografia devem ser no sentido de 

proporcionar ao educando condições necessárias para que ele possa realizar as atividades 

cartográficas, iniciando com a observação dos dados, para que após a incorporação das 

informações possam efetuar as leituras dos símbolos contidos nos mapas.  

As representações gráficas não  são produzidas como uma porção de convenções ale- 

atórias, elas se constituem em meios de comunicação e, para tanto, devem convencer o leitor, 

através de uma simbologia simples e adequada, dos princípios básicos dessa linguagem, assim 

como acontece com a linguagem escrita, pois o emprego e o uso inadequado dessa simbologia 

podem levar o leitor a graves erros de interpretação, induzindo-o a uma leitura deturpada da 

realidade cartografada. 
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1.2 A prática docente 

 

 

O ensino da Geografia tem buscado continuamente, ao longo dos anos, através de uma 

parcela considerável de docentes e pesquisadores, métodos e técnicas capazes de subsidiar e 

compreender melhor a espacialização cartográfica através dos mapas, globos, cartas, plantas e 

outras formas de representação. No entanto, percebemos a ocorrência de um certo 

descompasso entre os conteúdos cartográficos que são ministrados no ensino da Geografia e 

os conteúdos que efetivamente são utilizados no dia-a-dia do educando, não só no ensino 

médio, mas principalmente no ensino fundamental. 

Embora o discurso anunciado seja de um perfeito “casamento” entre esses conteúdos, 

na prática, esse relacionamento não chega a acontecer e as representações gráficas deixam de 

ser instrumentos decisivos nos estudos geográficos, passando a meros instrumentos 

ilustrativos em textos didáticos e, que na maioria das vezes, são repassados da mesma forma 

para os alunos. 

Como explicar, então, esse desencontro? Talvez pelo desconhecimento de como as 

representações gráficas são importantes, pois constituem instrumentos de formação e 

informação e não podem ser considerados como simples ilustrações, ou talvez pelo fato de os 

professores não terem sido “alfabetizados cartograficamente”, e por isso não conseguirem 

decodificar a linguagem dos sinais, os símbolos, a distribuição e a organização de códigos 

cartografados nos globos, mapas, cartas e plantas entre outros, que constituem formas de 

expressão da linguagem cartográfica. 

Ou, ainda, talvez o afã de acompanhar o avanço tecnológico dos softwares para 

elaboração de material cartográfico digital esteja levando os professores a ocuparem cada vez 

mais o seu tempo tentando entender e dominar essas novas tecnologias, e com isso se 
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distanciando cada vez mais da interface geografia/cartografia básica, como, por exemplo, a 

orientação geográfica através da bússola e do Sol. 

Como entender, então, o descompasso dos professores que não têm acesso a essas 

tecnologias? Pode-se constatar empiricamente que os grandes problemas relacionados com o 

uso das representações cartográficas como recursos didáticos nas aulas de Geografia, passam 

necessariamente por dois vieses: um está relacionado diretamente com a formação dos 

docentes, pois se percebe que não foram preparados adequadamente para a leitura e 

interpretação das informações transmitidas pela linguagem gráfica. Na maioria das vezes, 

limitam-se apenas a executarem procedimentos de localizações de fenômenos cartografados, o 

que justifica a indagação de Lacoste (1997): “De que adiantam os mapas para quem não sabe 

lê-los?. 

O outro viés parece estar relacionado aos próprios recursos cartográficos básicos - 

globo e mapa -, disponíveis na maioria das escolas, os quais apresentam limitações não só 

quanto à quantidade, mas também com respeito à qualidade/variedade, além da defasagem 

cronológica dessas representações. 

A aprendizagem passa efetivamente por determinados conteúdos e métodos, em seus 

processos. Porém, como oferecer aprendizagem, que é um processo do aluno, quando a escola 

não oferece aos professores as mínimas condições de trabalho para que essa aprendizagem se 

concretize em sua plenitude?  

As escolas municipais ribamarenses não são diferentes das demais escolas do 

Maranhão e do Brasil. Salas superlotadas (quadro 01), mal iluminadas, com pouca ventilação, 

e com falta d`água constante, banheiros e lavatórios sem conservação, crianças tendo que 

chegar cedo e postar-se à frente do portão principal da escola esperando que seja aberto, para 

que numa corrida sem precedentes possam chegar primeiro na sala e sentar-se sozinho em 

uma carteira, do contrário terão que dividir com outro colega a carteira ou sentar no chão ou a 
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inda permanecer em pé durante a aula. 

 

 

Escolas Alunos matriculados Nº de salas Média por sala 

Profª. Leda Tajra Chaves 92 02   46 
Dr. José Silva 103 02         51,5 
José Ribamar Morais Silva 192 04     48 

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SETOR DE ESTATÍSTICA/2003 

QUADRO O1 - SALAS DE AULAS DAS 5ª SÉRIES 
 

 

Se por um lado estão os alunos passando por esse processo de abandono do poder 

público para que possam estudar, do outro lado, encontram-se os professores, que precisam 

ter clareza dos conteúdos e do processo pedagógico para que possam desenvolver suas 

atividades.  

Mas que processo pedagógico? O que ensinar? Como ensinar? Estes posicionamentos 

pressupõem clareza da realidade educacional atual e a tendência para um futuro. Mas que 

futuro? Quando a realidade está no seu dia-a-dia, segundo Avancini et al (1986, p. 32) “a 

visão que o professor tem do mundo, do homem e da sociedade tem influência decisiva no 

seu trabalho pedagógico. Essa visão e concepção sobre educação e sociedade, refletir-se-á na 

opção metodológica que conduz o seu trabalho pedagógico”. 

Como refletir sobre uma opção metodológica quando a realidade das escolas 

maranhenses é bem peculiar e não é diferente da realidade brasileira, aonde as crianças vão às 

escolas não só para aprender, vão também para comer, pois às vezes um prato servido na hora 

da merenda constitui-se em seu principal ou único alimento diário e que em muitos casos o 

estimula a voltar no dia seguinte. 

Os educadores devem estar preparados intelectualmente, afetivamente e socialmente 

para administrar as contradições e lhes cabe preparar seus alunos para o futuro, aproveitando 

essas experiências de vida para transformá-las em conhecimento, os quais devem conduzir os 
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trabalhos escolares de forma concreta, tirando proveito dessa situação nos ensinamentos do 

seu dia-a-dia. 

Embora essas colocações nos pareçam óbvias, no momento do planejamento escolar 

essas observações importantes, muitas vezes são colocadas à margem pelo professor, por 

conta do trabalho diário, da carga horária excessiva, pois tem que se desdobrar nos três turnos 

para sua sobrevivência juntamente com sua família, e deixa de assumir a interação diária entre 

educador e educando. 

É importante frisar que é no cotidiano escolar onde se processam as experiências de 

socialização, que envolvem professores e alunos, alunos e diretores, alunos e alunos, alunos e 

funcionários, portanto, parte representativa da sociedade. 

Nesse sentido, a educação é vista como uma prática transformadora, de vital 

importância na formação social do educando, chegando mesmo a determinar as atividades 

econômicas, sociais e políticas.  

Na visão de Gamboa (2001, p.104), a escola “[...] é o espaço da reprodução das 

contradições que dinamizam as mudanças e possibilitam a gestação de novas formações 

sociais”. Essas contradições manifestam-se, acima de tudo, na luta por uma escola 

democrática para todos, exigindo do docente uma melhor compreensão das práticas 

pedagógicas e das ações educacionais implementadas no dia-a-dia, na sala de aula, haja vista 

que as ações docentes fazem parte do papel socializador da escola. 

Sendo a democratização da sociedade uma meta a ser alcançada, nada melhor que 

exercitá-la a partir da escola, oportunizando a participação dos educandos na exposição de 

seus conhecimentos culturais básicos, valorizando suas experiências já acumuladas através de 

relações sociais na família e na vizinhança. 

No entanto, de nada adianta o educador pretender que os educandos na faixa etária 

entre 10 e 13 anos, que é a faixa da 5ª série estudada, desenvolvam pensamento crítico não 
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peculiar nessa idade. O que o professor deve fazer, é encorajá-los para vencer as dificuldades 

e passar para seus alunos segurança e confiabilidade, onde o educando possa se sentir 

protegido e consiga expressar seus pensamentos no dia-a-dia na sala de aula, mesmo porque 

estas crianças ainda se encontram em operações de abstração a partir do visível observado e 

cabe ao professor respeitar o desenvolvimento cognitivo do aluno no que se refere 

principalmente à percepção com relação à representação cartográfica. 

O processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos geográficos que envolvem as 

representações cartográficas deve ser desenvolvido não somente nas séries iniciais do segundo 

ciclo, dando-se ênfase a um trabalho de leitura cartográfica criativa, pois, sabemos que os 

alunos aprendem muito mais quando desenvolvem habilidades práticas ou quando são 

desafiados continuamente. Evidentemente um ensino verbal-repetitivo predominante no 

ensino tradicional e que infelizmente ainda é muito utilizado hoje em nossas escolas, deve ser 

combatido. 

Assim entendemos que, após a conclusão da pesquisa podemos contribuir para a 

melhoria do ensino de Geografia, no que diz respeito à orientação geográfica, para a 5ª série e 

utilizá-la como recursos didáticos nas escolas de ensino fundamental constituindo-se num 

instrumento de discussão na sala de aula bem como nas escolas de ensino fundamental da 

municipalidade ribamarense. 

Nesse contexto, estamos propondo e organizando os procedimentos metodológicos 

que envolvam representações cartográficas como recurso didático a serem desenvolvidos na 

5ª série do ensino fundamental e que discutiremos no próximo capítulo. 
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2 O USO DAS REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS DENTRO DA PROPOSTA 

METODOLÓGICA DE ORIENTAÇÃO GEOGRÁFICA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

“Aprender é algo constante na vida, mas 
apropriar-se de conhecimentos 
sistematizados leva tempo e acontece aos 
poucos [...]” 
                     Rosângela Doin de Almeida 

A proposta metodológica, apesar de estar centrada no professor, que é um interlocutor 

do diálogo, certamente terá no educando um parceiro importante e indispensável no processo 

de ensino/aprendizagem, que será desenvolvida, na sala de aula, no pátio escolar, no entorno 

da escola, no bairro onde a escola se encontra, além da zona urbana. 

A descrição da proposta foi sistematizada em duas unidades, que, inicialmente, serão 

descritas de modo geral, seguidas dos detalhes das tarefas propostas e por último os conteúdos 

e objetivos. 

2.1 Orientação - o desenho dos rumos magnéticos 

Relatos de alguns autores contemporâneos dão conta que na antiguidade os mapas 

eram orientados com o norte para a parte de cima. Na Idade Média essa orientação foi 

transferida em alguns mapas para a parte inferior, voltando para a parte superior na Idade 

Moderna, forma essa que permanece até os dias atuais. Observa-se, no entanto que essa forma 

foi concebida em função de facilitar a vida dos povos do hemisfério norte. 
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No sentido original, a palavra orientação, segundo Deetz (1948, p. 348) “[...] contém a 

idéia de olhar para o lado do oriente, devido ao fato de que os primeiros mapas medievais 

eram desenhados com o oriente na parte superior, como veneração pelos lugares santos”. 

Dreyer-Eimbcke (1992, p.16) comenta que a expressão “orientação’ quer dizer: “[...] 

posicionamento em relação ao leste, ao oriente, onde surge a luz”. 

O ato de orientar-se, remonta aos primórdios da humanidade quando o homem se viu 

às voltas com a necessidade de deslocar-se no espaço sem correr o risco de ficar perdido ou 

sem direção. 

Hoje quem quiser se orientar rapidamente em qualquer parte do mundo recorre a uma 

representação cartográfica (mapa, carta, planta etc.), ou, pode fazer uso de tecnologias mais 

sofisticadas como é o caso do Sistema de Posicionamento Global (GPS) ou ainda recorrer às 

imagens de satélites com os quais são possíveis as localizações geográficas em tempo real. 

Sendo a orientação um princípio geográfico e cartográfico destinada a orientar pessoas 

e objetos esse processo passa necessariamente pela determinação de uma direção no espaço e 

para isso, é necessário um referencial. 

Do ponto de vista astronômico a identificação da orientação nos mapas e cartas deve 

ser feita em conformidade com a rede geográfica do local representado. É necessário também, 

que em cada representação cartográfica tenha qualquer indicação de direção. Quando as 

representações cartográficas não apresentam esse formato, como é o caso das plantas, 

geralmente são traçadas setas na parte superior das representações, indicando a direção do 

norte. 

É importante frisar que a indicação do norte na parte superior das representações 

cartográficas não se constitui em indicações de que essa direção é verdadeira. É necessário 

que essas representações sejam orientadas pela direção dos meridianos e não pela parte 

superior das representações cartográficas. 
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A orientação é concebida através dos pontos cardeais ou de objetos identificados no 

terreno. Para essa determinação recorre-se a diversas formas de orientação entre elas o Sol 

que é o astro que mais se presta para essa finalidade, principalmente por ser um  astro visível  

diurnamente. 

Outros astros também servem de base para orientação e entre eles destacamos a Lua 

que “nasce” no oriente e que pode ser vista nos dias em que as condições atmosféricas são 

favoráveis. As estrelas, como é o caso da constelação do Cruzeiro do Sul que é a constelação 

mais brilhante entre as diversas próximas ao Pólo Sul e que é visível para os povos que 

habitam ao sul do equador, para os que habitam no hemisfério norte o astro que identifica a 

direção do norte é a estrela Alfa da constelação da Ursa Menor também conhecida como 

estrela Polar. 

Outra forma de orientação que se tem conhecimento é através dos mapas e cartas, 

neste caso deve-se procurar identificar objetos destacados no terreno e que esteja representado 

nos mapas e cartas. 

Uma das maneiras e também muito antiga de orientação é a bússola que é um 

instrumento magnético indispensável nos estudos de campo assim como são os Atlas nos 

estudos de gabinete. 

Para Deetz (1948, p.149) “a primeira referência que se conhece à agulha magnética 

acha-se em 1187, e a bússola existia já, sem dúvida em forma primitiva, antes do Século 

XIII”. Por volta de 1300 foi introduzida a bússola náutica cuja principal utilização era servir 

as grandes navegações. 

Martinelli (1998, p. 67) afirma que:  

Com o grande desenvolvimento da navegação houve muita necessidade de 
mapas, além da criação de meios para a orientação (a bússola). Apareceram 
os portulanos, mapas para navegar, já bastante corretos, tendo em vez de 
paralelos e meridianos uma rede de rosas-dos-ventos entrelaçada. 
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O processo de orientação através da bússola consiste na identificação de uma linha 

imaginada entre o observador e o objeto visado, que se constitui no meridiano magnético. 

Para Borges (1999, p.44-45), a bússola, (figuras 06 e 07) é um instrumento magnético 

“[...] destinado a medidas de Rumos ou Azimutes, com precisão relativamente pequena”.  

Para Espartel (1980, p. 63) “Bússola é um instrumento destinado a determinar a 

direção dos alinhamentos em relação à meridiana dada pela agulha magnética, suposta 

constante”. 

Embora a construção de bússolas artesanais não seja novidade uma vez que se fazem 

presente na maioria dos livros didáticos de Geografia a nossa intenção com essa tarefa é no 

sentido de possibilitar ao educando da 5ª série habilidades e percepção sobre orientação 

magnética uma vez que faz parte de nossa pesquisa. 

A melhor maneira do educando orientar-se através dela é construindo-a ele mesmo, de 

preferência na sala de aula, com o acompanhamento do professor. Sua utilização deverá 

acontecer em conjunto com referenciais de orientação da sala (paredes, carteiras, quadro 

negro ou branco, portas, janelas entre outros) ou em tarefas com mapas e plantas, durante as 

aulas de Geografia, em que o assunto assim exigir. 

SSSS

N

FONTE: BORGES, A.de C.1999, p.45
FIGURA 07 - BÚSSOLA DESTINADA
                      À LEITURA DOS AZIMUTES

FONTE: BORGES, A. de C. 1999, p. 44 
FIGURA 06 – BÚSSOLA DESTINADA  
                        À LEITURA DOS RUMOS 
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A construção da bússola é relativamente fácil, mas exige atenção e determinação. Os 

alunos deverão levar para a escola os seguintes materiais: agulha de costura grande, ímã, 

cortiça (rolha de garrafa de vinho), uma vasilha plástica rasa e pequena. O procedimento é 

simples: coloque água na vasilha, em seguida esfregue uma das extremidades da agulha sobre 

o ímã durante algum tempo, depois corte a cortiça em fatias e ultrapasse uma das fatias da 

cortiça com a agulha, e coloque dentro da vasilha com água (figura 08) e espere alguns 

segundos. Ela irá girar e apontar as direções norte/sul. Observe que a extremidade em que 

você esfregou no ímã é a que vai indicar a direção do norte. 

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR/2003
FIGURA 08 - ELABORAÇÃO DE BÚSSOLA ARTESANAL

Esse procedimento servirá de apoio tanto para a materialização dos rumos magnéticos 

nos pátios das escolas, como para as atividades de (re)leitura de mapas e plantas na sala de 

aula durante o período letivo. 

O exercício de orientação é de extrema importância e necessidade para docentes e 

discentes, visto que estamos trabalhando com dimensões de espaço e de tempo, o qual é 

necessário para a movimentação do educando no seu dia-a-dia, quer na escola no manuseio de 
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trabalhos com mapas, cartas, plantas, maquetes etc, ou nos deslocamentos diários de casa para 

a escola ou vice-versa ou ainda dentro do próprio bairro, ou na cidade, estado ou país. 

A orientação geográfica, por ser um assunto abstrato e de difícil incorporação por 

parte de estudantes, mas necessário no cotidiano escolar, exige uma constante (re)leitura sobre 

o assunto, e caberá ao professor dentro do seu planejamento escolar definir o momento ideal e 

adequado para ser trabalhada essa questão. 

Como a nossa proposta traz no seu bojo o desenho de Rumos é salutar que haja uma 

discussão a respeito da expressão acima por alguns autores que tratam do tema. 

Borges (1999, p. 35) diz que “o rumo de uma linha é o ângulo horizontal entre a 

direção norte-sul e a linha, medido a partir do norte ou do sul na direção da linha, porém, não 

ultrapassando 90º”. 

Uzêda (1963, p. 125) afirma que, em topografia para determinarmos uma direção no 

terreno é necessário a identificação do Azimute Magnético do local que “[...] é o ângulo 

formado por essa direção e pela do Norte Magnético assinalada pela agulha imantada, e cujo 

ângulo é lido sempre no sentido dos ponteiros do relógio”. 

Espartel (1980, p. 67) chama de Rumo de um alinhamento “[...] o ângulo que ele 

forma com a ponta da agulha que lhe fica mais próxima (este ou oeste) com variação de 0º a 

90º”. 

Para Oliveira (1993, p.499), em seu dicionário cartográfico, rumo magnético é um 

“ângulo a partir do norte ou sul magnéticos, indicando se o sentido da contagem cresce para 

este ou oeste”. 

Cabe aqui uma observação a respeito dos azimutes que também são direções medidas 

a partir do Norte Magnético e que variam de 0º a 360º contados no sentido dos ponteiros do 

relógio. Embora faça parte da discussão geográfica o uso da expressão Azimute não é muito 
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utilizado nos ensinos fundamental e médio daí, a nossa opção pelo uso da expressão Rumos 

no nosso trabalho. 

O processo de desenhar os rumos nos pátios escolares passa necessariamente em 

primeiro lugar por definir os eixos cartesianos (y) N/S e (x) E/W a partir da bússola fazendo 

coincidir o centro do pátio com o centro do instrumento, (figura 09) no sentido de materializar 

as direções dos pontos cardeais, renomeados por nós de rumos magnéticos.  

W E

N

S

eixo x

eixo y BÚSSOLA

Em seguida, desenham-se com um giz duas circunferências concêntricas (mesmo 

centro) C1 e C2 de raios R e 3R, respectivamente, cujos centros estejam na origem do sistema.  

Nas intersecções de C2 com os eixos, marcam-se os rumos primários (N, S, E, e W) e 

nas intersecções de C1 com os eixos, marcam-se os pontos N’, S’, E’, W’. Para a construção 

do desenho dos rumos primários (figura 10), traçam-se os segmentos de retas NE’, NW’, 

WN’, WS’, SW’, SE’, ES’ e EN’.  

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
FIGURA09 – LOCAÇÃO DO EIXO CARTESIANO 
                       COM A BÚSSOLA 
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Na seqüência, traçam-se as bissetrizes 

dos quadrantes4 e, nas intersecções destas com a  

circunferência C2, marcam-se os rumos 

secundários (figura 11) (NE, SE, SW, NW) e, 

nas intersecções destas com a circunferência C1, 

marcam-se os pontos NE’, NW’, SW’ e SE’. 

Em seguida, traçam-se os segmentos de retas 

NEN’, NEE’, NWN’, NWW’, SWW’, SWS’, 

SES’ e SEE.

O passo seguinte consiste em identificar os pontos colaterais identificados como 

rumos secundários e sub-colaterais identificados de rumos terciários, a partir de interseções 

                                                
4 A expressão citada trata-se do sistema cartesiano adotado na Matemática e não se refere ao sistema dos Rumos 
Magnéticos, cujo sentido é horário. 
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  FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
FIGURA 10 – LOCAÇÃO DOS RUMOS    

   PRIMÁRIOS

FONTE; PESQUISA DE CAMPO/2003  
FIGURA 11 – LOCAÇÃO DOS RUMOS 
                        SECUNDÁRIOS
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dos eixos (y) e (x) com as bissetrizes dos ângulos existentes nos quadrantes I, II, III e IV 

identificados. 

Dando continuidade ao desenho, traçam-se as retas bissetrizes dos ângulos existentes 

e, nas intersecções destas com a circunferência C2, marcam-se os rumos terciários (figura 12) 

(NNE, ENE, ESE, SSE, SSW, WSW, WNW, NNW). Em seguida, traçam-se os segmentos de 

retas ENEE’, ENENE’, NNENE’, NNEN’, NNWN’, NNWNW’, WNWNW’, WNWW’, 

WSWW’, WSWSW’, SSWSW’, SSWS’ SSES’, SSESE’, ESESE’ e ESEE’. 

E por fim a pintura dos rumos primários, secundários e terciários, usando para tal 

atividade, por exemplo, as cores primárias. Em seguida normografam-se as abreviaturas das 

direções desenhadas (figura 13). 
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FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
                 FIGURA 12 – LOCAÇÃO  
                                      DOS RUMOS TERCIÁRIOS 
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              FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003
         FIGURA 13 – DESENHO COM PINTURA 
                                 DOS RUMOS MAGNÉTICOS 

O material a ser utilizado nesse processo consta de tinta para piso cimentado, uma vez 

que a maioria das escolas usa nos seus pátios esse tipo de piso; barbante para efetuar os 

alinhamentos das direções; giz para o desenho provisório antes da pintura definitiva; bússola, 

de preferência as que tenham em seu limbo ângulos centrais diretos (0º, 90º, 180º, 270º e 
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360º), rolo de espuma para pintura, fita adesiva para fixar o papel no contorno do desenho e 

letras normográficas, para a identificação das abreviaturas das direções magnéticas. 

Com essa proposta de georeferenciamento nos pátios escolares, esperamos abrir um 

canal de discussão a respeito da materialização de orientação geográfica, entre educandos e 

educadores a partir de um referencial magnético, afim de que sejam desenvolvidas tarefas de 

orientação e localização de objetos concretos e próximos dos alunos dentro e fora do ambiente 

escolar. 

2.2 Tarefas propostas 

As tarefas propostas nesse trabalho, na nossa concepção vão além do desenho de 

referenciais geográficos magnéticos nos pátios das escolas pesquisadas. 

A nossa intenção é despertar no docente a espacialização de objetos concretos para que 

ele possa também despertar no seu aluno o interesse pela representação cartográfica, e 

questionar o seu uso à medida que os conteúdos geográficos avançam e se desenvolvem na 

sala de aula ou fora dela, ao longo do ano letivo. É também chamar a atenção da comunidade 

escolar para a importância do uso da representação gráfica, não somente nas aulas de 

Geografia, mas em outras ciências afins. 

Dentro desse contexto é que estamos propondo tarefas no interior da sala de aula, no 

pátio da escola e no seu entorno, como espaços próximos dos alunos e, portanto mais fácies 

de serem lidos cartograficamente e entendidos. 

Todas as tarefas propostas serão desenvolvidas a partir da leitura, com representações 

cartográficas previamente elaboradas com o seu uso sempre no sentido horizontal, onde o 
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aluno tenha a visão de cima (visão vertical). Para tanto, a representação deverá ser posta em 

cima de uma mesa, ou em cima de carteiras, (figura 14) ou ainda no chão da classe. 

O uso didático dos espaços (planta da sala de aula, escola, entorno da escola, bairro e 

do município) tendo como referenciais de orientação geográfica o desenho dos rumos 

magnéticos nos pátios escolares devem ser analisados de duas formas; a primeira como 

espaços representados em diferentes escalas - quantitativa e qualitativa -, onde os fenômenos 

representados em uma escala, quando cartografados em outra escala podem ter seu significado 

modificado, ou não ser representado. Assim sendo, o raciocínio da análise geográfica da 

proposta corresponde segundo Lacoste (1997), a ordem de grandeza onde os conjuntos de 

objetos geográficos são medidos em metros como, por exemplo, a sala de aula e a escola; em 

centenas de metros como o entorno da escola e o bairro e por último em quilômetros como é o 

caso da zona urbana do município objeto da pesquisa. 

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR/2003
FIGURA 14 - LEITURA DO MAPA DA ZONA URBANA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 



71

Ainda para Lacoste (1997, p.90), é “[...] em função dessas diferentes ordens de 

grandeza que se faz à escolha das escalas, mas também em função da comunidade de consulta 

ou de publicação do documento cartográfico e do grau de precisão desejado [...]”. 

Entretanto é preciso estar consciente de que a avaliação dos fenômenos devem 

acontecer em diferentes estágios de análise, mesmo porque o importante é saber que os 

objetos mudam com o tamanho da superfície de acordo com a escala tanto em quantidade 

como em qualidade. 

A segunda forma é a sistematização das tarefas propostas, onde os educandos possam 

através das operações lógicas do pensamento, identificar posições dos objetos e lugares, 

localizar áreas dentro e fora da escola, identificando direções, além da orientação através dos 

pontos cardeais num espaço concreto - pátio da escola - onde os educandos possam 

efetivamente observar que através da identificação dos rumos magnéticos, a posição relativa 

dos lugares irá variar. 

2.2.1 Com objetos concretos e abstratos 

Embora reconheçamos que a maioria dos autores pesquisados recomenda a iniciação 

cartográfica através da elaboração dos mapas - aluno mapeador - para que só após adquirir a 

consciência da representação, torne-se leitor, para nós o importante é que o educando 

desenvolva a capacidade de comunicação e observação, quer seja através de plantas, maquetes 

dentre outras representações, bem como a capacidade de leitura que permita a esse educando a 

percepção e o domínio espacial. 
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Por outro lado, as tarefas propostas são frutos da testagem de metodologias usadas na 

5ª série onde foram utilizados para a leitura, mapas e plantas previamente elaborados. 

Para Passini (1998, p. 54) a leitura do mapa é tão importante como fazê-lo e observa 

que:

Os alunos devem descrever os objetos, sua localização, utilizando esquerda, 
direita, frente, atrás (E/D/F/A) corretamente, primeira fila, primeira coluna 
para que os objetos representados sejam localizados uns em relação aos 
outros e não apenas vagamente. A construção das relações espaciais 
topológicas (perto/longe, vizinho/não vizinho, dentro/fora, antes/depois) é 
fundamental, pois ela evolui para a construção das relações espaciais 
projetivas (esquerda/direita, frente/atrás, em cima/embaixo) e para as 
relações espaciais euclidianas (medidas, coordenadas cartesianas). É 
fundamental que elas sejam construídas de forma a servirem de estruturas 
para o raciocínio espacial. 

Ao propormos tarefas na sala de aula, estamos colocando o educando como usuário de 

representações cartográficas. Portanto, estamos desenvolvendo as construções espaciais 

progressivamente, indo do mais próximo dos alunos, que são os espaços concretos, de 

vivência mais direta - sala de aula, escola, bairro - para espaços mais distantes como outros 

bairros, outro município, o estado, o país e o mundo. 

As tarefas propostas estão direcionadas para o material cartográfico já elaborado 

defendida por Simielli (1999) onde a pesquisadora, ao propor o uso de material já elaborado, 

considera que o educando já tenha obtido as noções cartográficas básicas, necessárias para a 

leitura das representações cartográficas, tornando-se assim um leitor crítico, como mostra o 

esquema abaixo. 
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FONTE: SIMIELLI, M. E. R. (1999), p. 101 
FIGURA 15 – A CARTOGRAFIA E O ALUNO LEITOR CRÍTICO/ MAPEADOR CONSCIENTE 

Ao optarmos por materiais já elaborados, acreditamos que o educando estará 

trabalhando com produtos de boa qualidade técnica, de maior rigorosidade na representação, 

com símbolos padronizados e com informações precisas. Segundo Simielli (1999, p.99), o 

aluno que “[...] trabalha com produtos já elaborados, portanto, será um leitor de mapas, acima 

de tudo um leitor crítico e não um aluno que simplesmente usa o mapa para localizar 

fenômenos”. Portanto será um leitor competente, pois será capaz de ler o espaço real assim 

como o representado. Ou seja, o aluno ultrapassa a fase de simplesmente localizar fenômenos 

geográficos. 
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Por outro lado, não devemos esquecer de que o aluno, para tornar-se um leitor de 

representações cartográficas, deve ter domínio da alfabetização cartográfica. Para Simielli 

(1999, p.98) “[...] essa alfabetização supõe o desenvolvimento de noções de: visão oblíqua e 

visão vertical; imagem tridimensional, imagem bidimensional; alfabeto cartográfico: ponto, 

linha e área; proporção e escala; lateralidade/referência e orientação”. Portanto são noções 

fundamentais que devem ser trabalhadas de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. 

Passini (1998, p.26) afirma que:  

O processo de leitura nada mais é do que a compreensão da linguagem 
cartográfica, decodificando os significantes através da legenda, utilizando 
cálculos para a reversão da escala, chegando às medidas reais do espaço 
projetado e conseguir a informação do espaço representado, visualizando-a. 

A identificação dos documentos cartográficos e das informações nelas contidas passa 

efetivamente pela leitura a qual é realizada com uso dos elementos identificadores de 

representações cartográficas tais como: título, orientação, escala, data, fonte, e legenda. 

A opção por produtos cartografados já elaborados em nossa proposta deve-se ao fato 

de: primeiro, a dificuldade em mapear os locais de trabalho - salas de aulas, pátio interno da 

escola, entorno da escola e bairros - em função da falta de material e equipamentos adequados 

e até mesmo as carteiras escolares que não oferecem condições para tal finalidade; segundo, o 

tempo disponível para a elaboração desse material, quando nós tínhamos dois anos para o 

cumprir os créditos do mestrado, desenvolver a pesquisa e escrever a dissertação; terceiro, a 

boa qualidade do material cartográfico produzido pelo IBGE para o censo de 2000, o qual nós 

usamos no desenvolvimento da pesquisa.  

No entanto, é bom ressaltar que segundo a professora Simielli (1999) o uso de 

produtos cartográficos elaborados, no caso do aluno leitor, assim como as propostas do aluno 

mapeador são corretas. O que pode acontecer, é que cada professor se adapte melhor para 
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trabalhar com um ou com outro método, conforme o assunto que estiver sendo ministrado na 

oportunidade. 

Assim sendo, a nossa opção pelo uso dos produtos cartográficos já elaborados é no 

sentido de proporcionar ao educando, representação do seu espaço vivido com maior precisão 

legibilidade, portanto de melhor qualidade economizando assim recurso financeiro e tempo. 

O espaço vivido é aprendido pela criança por diversas formas; entre elas se destacam 

as brincadeiras, o deslocamento diário entre a escola e sua casa, ou ainda o próprio 

movimento dentro de casa, na sala de aula ou no interior da escola, ou ainda no deslocamento 

entre a vizinhança, portanto é o próprio espaço físico, vivenciado no cotidiano em forma de 

deslocamento e de movimentos. 

Almeida; Passini (1992, p.28) nos lembram do processo de conhecimento do próprio 

corpo da criança quando afirmam que; “[...] a base cognitiva sobre a qual se delineia a 

exploração do espaço depende tanto de funções motoras, quanto da percepção do espaço 

imediato”. É com base nesse espaço imediato que estamos propondo as tarefas na sala de aula, 

por entendermos que esse espaço oferece as condições necessárias e ideais para a exploração 

de atividades com objetos concretos (carteiras, mesa do professor, porta, janelas entre outros). 

Ao propormos tarefas na escola, estamos contribuindo com a sociabilidade do 

educando. Logo, cabe ao professor a introdução da linguagem cartográfica adequada, através 

de tarefas pedagógicas, levando o aluno a penetrar cada vez mais nos espaços que permeiam 

seu raciocínio, que na visão de Almeida; Passini (1992, p. 30) “[...] é para a criança um

mundo quase impenetrável. Sua conquista ocorre aos poucos, à medida que for atingindo 

alterações quantitativas de sua percepção espacial e uma conseqüente transformação 

qualitativa em sua concepção de espaço”. 

Nesse contexto deve ser analisado inicialmente a partir do corpo da criança, seguido 

dos olhos e por fim da mente. 



76

2.2.1.1 Tarefas na sala com uso da planta da sala e da escola 

As tarefas na sala de aula, com o uso das plantas da sala e da escola serão 

desenvolvidas tendo como referencial de orientação os rumos magnéticos desenhados no 

pátio. Para essa tarefa serão entregues para os alunos as plantas da sala contendo os principais 

elementos de arquitetura (paredes, portas e janelas), o mobiliário da sala tais como: carteiras, 

mesa do professor e armário, e na planta da escola contendo a d istribuição espacial das salas 

 de aulas, sala da diretoria, cantina, banheiros e a biblioteca. 

Os alunos serão orientados 

num primeiro momento a realizar a 

leitura das direções dos objetos 

arquitetônicos da sala de aula (figura 

16), paredes, janelas e portas, além da 

identificação dos objetos que sejam 

visíveis na sala, como por exemplo, 

(quadro verde ou branco as carteiras, 

etc...). 

Nesse momento serão trabalhadas as locações dos alunos, como por exemplo, Jane 

está à leste ou a oeste da porta? 

Será exercitada também a noção de direção considerando o aluno como ponto de 

referência. Exemplo: Moacir que está localizado na parte norte da sala, seguirá na direção de 

Denis que está localizado no lado oposto. Qual a direção do seu percurso? 

N

Norte

LesteOeste

Sul

Unidade Integrada Dr. José Silva
Planta da Sala de Aula - Turma B

Escala
0m 2m

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003
FIGURA 16 - PLANTA DA SALA DE AULA
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Em seguida, serão orientadas tarefas de itinerários dos alunos entre os pontos cardeais 

opostos, por exemplo: a aluna Dália do lado norte da sala se desloca para o lado sul, o aluno 

Daniel do lado oeste da sala se desloca para o lado leste, e assim por diante. 

O mesmo deverá acontecer a partir dos objetos da sala como, por exemplo, qual a 

orientação da mesa da professora? Qual a orientação do armário?  

Num segundo momento deverá acontecer a leitura da planta da escola (figura 16 A), 

onde serão observados entre outros elementos a localização das salas de aulas, assim como 

outras direções a partir do desenho do pátio. 

0 2mEscala

6ª SÉRIE B 6ª SÉRIE A 5ª SÉRIE B

5ª SÉRIE A

7ª SÉRIE

8ª SÉRIE

BIBLIOTECA

WC WC

DIRETORIA

D
E

P
Ó

SI
T

O

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003

FIGURA 16A - PLANTA DA UNIDADE INTEGRADA 
                         Dr. JOSÉ SILVA

Na passagem da leitura da planta da sala de aula para a planta da escola, em função da 

escala cartográfica, o problema do tamanho dos objetos representados deve ser levado em
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consideração. Segundo Castro (1995, p.121) “[...] tão importante como saber que as coisas 

mudam com o tamanho, é saber exatamente o que muda e como”.  

A complexidade das mudanças dos objetos no espaço decorre das diferentes 

configurações dos fenômenos representados e sua visibilidade depende da escala cartográfica, 

pois a realidade representada aparece de acordo com o recorte investigado e com a própria 

escala. 

Para essas tarefas os alunos deverão ser distribuídos em equipes e cabe ao professor 

incentivar a formação dos grupos através da escolha espontânea dos alunos. Em função da 

quantidade do material cartográfico, o professor deverá limitar o número máximo de quatro 

componentes por grupos, nesse processo, segundo Penteado Júnior (1985, p.117) “haverá, 

auxílio mutuo, cooperação. Os mais fortes auxiliarão os mais fracos”. Agindo assim, o 

professor estará pautando seu trabalho na socialização dos educandos, além de despertar o 

sentimento de cooperação mútua, que é uma das funções da escola democrática. 

Por serem representações concretas da realidade dos educandos, serão trabalhadas a 

partir do desenho do pátio (rumos magnéticos). A fim de facilitar a identificação da orientação 

das plantas, serão desenhados os pontos cardeais na própria planta da sala de aula, e na planta 

da escola. 

Nessa oportunidade, o professor poderá optar pela construção da bússola já descrita 

anteriormente, a qual irá facilitar a orientação das representações cartograficas. 
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0

FONTE: IBGE - 2000. Adaptado por FONSÊCA, A. V. L - 2003
FIGURA 17 - PLANTA DO ENTORNO DA UNID.INTEGRADA
                      PROFª LEDA TAJRA CHAVES

2.2.1.2 Tarefas na sala com uso da planta do entorno da escola, do bairro e do município 

As tarefas com o uso da planta do 

entorno da escola (figura 17) devem ser 

trabalhadas tendo o cuidado em primeiro 

lugar de fazer coincidir a orientação da 

planta (norte da planta) com o norte 

desenhado do pátio da escola. Em seguida, 

serão desenvolvidas tarefas de orientação, 

tendo como referencial a escola como, por 

exemplo: as ruas 2ª travessa São Judas Tadeu e Iomar Pereira que estão localizadas dos lados 

direito e esquerdo da escola Prof.ª Leda Tajra Chaves respectivamente, qual a orientação 

geográfica das mesmas?  

As tarefas com a planta do bairro deverão ser trabalhadas num primeiro momento a 

partir do bairro onde a escola esteja situada, identificando as direções (norte, sul, leste e oeste) 

dos bairros limítrofes, que são espaços trilhados no cotidiano por eles, uma vez que, boa parte 

desses educandos reside em bairros vizinhos ao da escola. 

Dessa forma, o professor poderá explorar o percurso escola-casa, observando as 

direções dos deslocamentos diários dos alunos, os objetos significativos presentes ao longo 

desse percurso, as geometrias físicas visíveis (ruas, avenidas e praças), identificando as 

construções de destaque nas ruas dos bairros, pois são espaços socialmente construídos e 

próximos dos educandos. 

Outra tarefa que poderá ser executada também é a da marcação dos rumos sobre a 

planta do bairro, onde o aluno marcará com um lápis de cor o seu percurso casa-escola. 
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É importante observar que essas tarefas deverão ser trabalhadas a partir dos conteúdos 

geográficos, permitindo assim a aquisição de conhecimentos relacionados com a organização 

dos espaços mais familiares dos educandos. 

Num segundo momento as tarefas deverão ser acompanhadas de comentários a 

respeito do espaço representado (entorno da escola e mapa do bairro), discutindo questões 

como: quais são os nomes das ruas limítrofes da escola e as origens destes nomes? Há 

fábricas nesse bairro? As ruas são pavimentadas? As ruas são arborizadas? Qual o nome do 

porto do bairro? 

Na discussão sobre o percurso casa-escola, poderão ser exploradas as questões como: 

O percurso é feito a pé, de bicicleta ou ônibus? A partir de casa, o trajeto é de subida? Há 

cursos d`água? No caminho para a escola há prédios residenciais e comerciais? Comparar os 

bairros limítrofes, explorando entre outros aspectos o lazer (praças esportivas, parques, 

praias), a saúde (quais os hospitais ou postos de saúde, farmácias), e a educação (quantas 

escolas de ensino fundamental e médio). 

Obviamente, cada pergunta admite respostas diversas e merecem ser discutidas sempre 

numa perspectiva espacial. É de fundamental importância o reconhecimento prévio por parte 

do professor das áreas do entorno da escola e dos bairros, objetos da discussão, no sentido de 

que os educandos possam explorar os deslocamentos diários através da planta como exemplo, 

o trajeto mais rápido da casa até a escola. 

As tarefas com a utilização do mapa da zona urbana municipal (figura 18), deverão ser 

realizadas no sentido de que o aluno perceba o princípio da inclusão de um espaço em outro 

maior, embora essa seqüência não deva ser obrigatoriamente seguida à risca, o importante é 

que o educando perceba que existe uma continuidade espacial. 
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Como tarefa inicial, o professor deve deixar que os educandos percebam a distribuição 

espacial dos bairros, façam a leitura da legenda e oriente o mapa pela direção do norte 

materializado no pátio da escola. 
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Em seguida, tomando como referencial o bairro onde a escola está localizada, os 

alunos deverão localizar lugares conhecidos, mencionando que tal objeto fica ao (norte, sul, 

leste e oeste) do bairro. 

O bairro é parte integrante da cidade e ao mesmo tempo se constitui como um lugar 

próximo do aluno, no qual ele convive com sua família e outras pessoas. É, portanto um 

espaço de grande significado para sua vida e de grande valor afetivo. 

As tarefas na sala de aula com o uso das plantas citadas anteriormente também devem 

ser lidas tendo como referencial as questões ligadas às diferenças de tamanho das superfícies 

representadas. Entendemos que os objetos representados na planta da sala de aula possuem 

dimensões diferentes das representações do entorno da escola e do mapa dos bairros. Assim 

essa abordagem faz parte do problema básico do estudo do tamanho, e que apesar de não ser 

uma prerrogativa da Geografia está contida nas suas abordagens, principalmente quando se 

trata de variação de tamanho de objetos ou fenômenos representados. 

O problema do tamanho dos objetos e fenômenos, dentro da análise geográfica requer 

objetivar os espaços cartografados, isso remete ao tamanho da escala em que são percebidos. 

Segundo Castro (1995, p.121) “o problema do tamanho é na realidade, intrínseco à 

análise espacial e os recortes escolhidos são aqueles dos fenômenos que são privilegiados por 

ela”. Estes fenômenos muitas vezes são representados por escalas grandes ou pequenas, no 

entanto, o que se observa é que grande parte dos geógrafos ainda o faz por analogia, gerando 

confusões entre os raciocínios espacial e matemático. 
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2.2.1.3 Tarefas ao ar livre no pátio 

Para essa tarefa o 

professor distribuirá os 

alunos em volta do 

desenho dos rumos 

magnéticos (figura 19) 

no pátio escolar de forma 

que cada aluno fique em 

cima de uma 

extremidade do desenho. 

Na seqüência o professor orientará o deslocamento de alunos entre as extremidades do 

desenho, de forma que o aluno que esteja na extremidade norte se desloque para a 

extremidade sul, o aluno da extremidade a nordeste se desloque para a extremidade sudoeste e 

assim por diante. Esse procedimento ajudará a desenvolver a noção de direção dos educandos. 

Almeida (2001, p.54) ao comentar sobre o sistema de referência corporal afirma que: 

Do ponto de vista cognitivo, a criança precisa se ver sobre a superfície da 
Terra e coordenar seus referenciais terrestres. Criam-se, dessa forma, 
relações de localização espacial a partir de um sistema de referência externo 
e universal, o que permite situar os objetos não em relação a um sistema 
geográfico. 

Para Paganelli (1985, p. 32), a identificação de direções, “[...] deve ser precedida da 

identificação de pontos cardeais num espaço concreto (pátio da escola, sala de aula, espaço 

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR/2003

FIGURA 19 - ATIVIDADE NO PÁTIO DA ESCOLA EM  
                      DOS RUMOS MAGNÉTICOS

VOLTA DO  DESENHO



84

local) e da identificação de direções de pequenos trajetos realizados (ordem direta e inversa)”, 

pois são referenciais de orientação e fazem parte do dia-a-dia do educando. 

Em seguida o professor trabalhará as direções das salas de aulas, dos banheiros, da 

biblioteca, da cantina entre outras, a partir do referencial dos rumos primários, secundários e 

terciários desenhados no pátio. Esse procedimento possibilitará que os alunos tenham um 

melhor entendimento de deslocamentos conscientes no espaço. 

Outra tarefa que pode ser desenvolvida no pátio é a orientação a partir do Sol, nesse 

caso é necessário que haja uma observação sistemática durante o dia todo, não só por parte do 

professor que está conduzindo a tarefa, mas principalmente por parte dos educandos, que 

devem perceber a movimentação aparente do Sol. Pois se constitui num instrumento prático e 

eficiente de orientação. 

Passini (1998, p.72) não acha correta a determinação dada por alguns autores na 

maioria dos livros didáticos quando se referem ao leste como o ponto onde o Sol nasce. 

Para a mesma: 

O Sol não nasce. A Terra, em seu movimento de rotação, gira de oeste para 
leste. A aparição do Sol, da Lua, das estrelas, ou qualquer corpo celeste 
visível da Terra se dá no lado oriental; o sentido da penetração da Terra na 
luz é o sentido leste, que também recebe o nome de nascente, este e oriente. 

Para determinarmos com maior precisão as direções do norte, sul, leste e oeste a partir 

da orientação do Sol, será necessário construir um “relógio de sol”, (figura 20) também 

conhecido por gnômon. O processo consiste em que finquemos no chão (ou utilizando uma 

prancha com um orifício no centro) uma vara, que pode ser até, um cabo de vassoura 

introduzido verticalmente ao solo, de forma que receba a luz solar durante o dia todo. Em 

seguida, com o uso de um barbante e de um giz traça-se uma circunferência cujo centro seja a 
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vara, de forma que a sombra da vara passe pela linha da circunferência no início da manhã e 

no final da tarde. 

  

Marcando-se estes dois pontos das sombras, forma-se um ângulo. Determinando-se a 

bissetriz deste ângulo, encontraremos as direções norte/sul, traçando uma perpendicular a essa 

linha, encontraremos as direções leste/oeste  

É importante frisar que a orientação através do desenho dos rumos magnéticos tem 

como base à bússola, portanto, são direções magnéticas, enquanto as direções a partir do Sol 

são geográficas ou verdadeiras.  

É necessário, portanto, que o professor discuta com seus alunos as diferenças entre os 

referenciais geográficos de orientação pela bússola e pelo Sol. 

FONTE: ARQUIVO DO AUTOR/2003
FIGURA 20 - CONSTRUÇÃO DE UM RELÓGIO DO SOL
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2.2.1.4 Tarefas no entorno da escola 

Por ser um ambiente aberto e, portanto, de difícil controle por parte do professor que 

está conduzindo o grupo, as tarefas no entorno da escola devem ser programadas com bastante 

antecedência e devem ser tomados alguns cuidados especiais, como por exemplo, o 

reconhecimento prévio do itinerário, o acompanhamento de professores de outras disciplinas, 

abrindo assim a possibilidade de uma interdisciplinaridade que é muito salutar nesse tipo de 

tarefa. Assim, quando possível, pode-se contar com a participação de algum outro funcionário 

da instituição para auxiliar no cuidado com os educandos durante a atividade. 

De posse da planta do entorno da escola e do mapa da zona urbana municipal, o 

professor deverá fazer uma exposição do que vai ser realizado do lado de fora da escola. 

O levantamento de informações deve propiciar a observação e a descoberta pelo 

educando do próprio ambiente, como por exemplo, os nomes das ruas limítrofes e orientação 

das mesmas, a organização espacial de casas residenciais e comerciais, a localização de 

pontos referenciais como as igrejas, as praças, as praias, os monumentos históricos entre 

outros, cartografados ou não na planta ou no mapa em uso. 

O professor pode explorar também a identificação e a localização das casas dos alunos 

e de seus vizinhos se estes residirem próximos à escola. 

Nessa tarefa o professor deverá levar a bússola no sentido de orientar, através dos 

pontos cardeais, o itinerário que o grupo está seguindo, desenvolvendo com isso o sentido de 

localização e orientação do aluno em ambiente aberto, onde se sabe que esse sentido é mais 

difícil de ser percebido em função da própria movimentação do educando no espaço. 

Sendo a tarefa realizada em um dia claro, é importante também que o professor oriente 

seus alunos através do Sol, e que posicione tanto a planta do entorno da escola como o mapa 
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municipal, no sentido dos pontos cardeais. 

É óbvio que o exercício de tarefas que incluem a sala de aula, o pátio escolar e o 

estudo do entorno da escola, passa necessariamente pela compreensão e domínio de conceitos 

geográficos básicos. 

Na visão de Almeida; Passini (1992, p.33): 

[...] a localização geográfica constrói-se à medida que o sujeito se torna 
capaz de estabelecer relações de vizinhança (o que está do lado), separação 
(fronteira), ordem (o que vem antes e depois), envolvimento (o espaço que 
está em torno) e continuidade (recorte do espaço a área considerada 
correspondente), entre os elementos a serem localizados. 

Essas tarefas servirão de base e preparação para leituras e orientação de outros 

referenciais utilizados pela Geografia como, por exemplo, as coordenadas geográficas que 

permitirão aos alunos a localização de qualquer ponto da superfície terrestre, conteúdos estes 

que serão estudados na seqüência da série em questão como nas séries subseqüentes. 

2.3 Conteúdos da proposta

Os conteúdos devem ser constituídos intencionalmente, através das instituições de 

ensino, tendo como base tudo aquilo que o educando precisa apreender para se apropriar 

cumulativamente da cultura da sociedade a que pertence. 

O conteúdo é o próprio saber científico sistematizado. É o resultado de experiências e 

conhecimentos humanos produzidos num determinado momento da história. São as ações 

entre as matérias e o ensino e que são transformados em instrumentos pelos quais a sociedade 
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escolar assimila e compreende na teoria e na prática a vida social, e que, para tanto, devem ser 

socializados. 

Para Coll (1998, p.12) “[...] os conteúdos designam o conjunto de conhecimentos ou 

formas culturais cuja assimilação e apropriação pelos alunos e alunas é considerada essencial 

para o seu desenvolvimento e socialização”. 

Nesse sentido, o desenvolvimento do conhecimento humano não acontece no vazio, e 

sim num determinado ambiente culturalmente e socialmente organizado, como é o caso do 

ambiente escolar. 

Os conteúdos devem desenvolver no educando conceitos, habilidades, procedimentos, 

hábitos, valores e atitudes e também ser organizados didaticamente no sentido de 

proporcionar a assimilação ativa, além da aplicação pelos alunos no seu dia-a-dia. 

Os conteúdos, no nosso entendimento, devem ter como princípio básico à socialização 

do saber, uma vez que o conhecimento e a ação surgem no dia-a-dia da sociedade, que 

aperfeiçoa, reelabora e reproduz esse conhecimento, em conformidade com as práticas sociais 

vividas no cotidiano pela própria sociedade. Nesse contexto os conteúdos devem atender aos 

desafios do futuro, numa perspectiva de quebra de paradigmas, tendo em vista a própria 

(re)construção da sociedade. 

A escolha dos conteúdos não é tarefa fácil para os professores, principalmente para os 

docentes de Geografia, quando se tem como meta o “estudo do mundo”. Isto significa fazer 

opção no momento do planejamento por uma seleção de conteúdos que vão efetivamente 

dotar o educando de informações que levem à construção do conhecimento geográfico. 

Para Avancini (1986, p.36) devem ser “[...] conteúdos que cumpram a importante 

função social da escola: conteúdos que elevem a capacidade intelectual dos alunos, que 

estejam permanentemente referidos à vida dos mesmos, que sejam instrumento para o 

entendimento da dinâmica social”. Nesse sentido, a definição e escolha dos conteúdos devem 
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ser tarefa do professor. Pois é ele, que tem o conhecimento da vivência de seu alunado, das 

características sociais e culturais do espaço, onde o aluno está inserido, assim como certas 

particularidades locais, que devem ser levadas em consideração na hora do planejamento na 

escolha dos conteúdos escolares. 

É de fundamental importância que os conteúdos tenham como ponto de partida o 

espaço vivido pelos alunos. Nesse caso é imprescindível o contato direto do educador com o 

seu educando no sentido de que juntos possam desenvolver um pensamento crítico da 

realidade local. Nesse contexto, é essencial que seja valorizada a vivência do educando, no 

sentido de que ele perceba que a Geografia faz parte do seu cotidiano e que ele possa trazer 

para a sala de aula sua experiência de vida. 

Na mesma linha de raciocínio os eixos propostos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) significam um avanço, quando propõem conteúdos sintonizados com as 

dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, os quais são considerados como 

fundamentais na definição das capacidades desse segmento escolar. 

Nesse sentido, os PCNs destacam as seguintes proposições: 

� Trabalhar com a cartografia fornece instrumentos de explicação e compreensão 

do espaço geográfico; 

� A cartografia como forma de linguagem visual o aproxima dos lugares. 

� Perceber que por meio da cartografia podem-se ler as informações sobre os 

lugares, mas que a leitura está condicionada à escala geográfica. 

Por outro lado, a sistematização em apenas um eixo dos conteúdos cartográficos 

elencados nos PCNs nos parece pouco, dada a importância dos mesmos no dia-a-dia do 

educando. Partindo-se do pressuposto que essa realidade é muito mais complexa do que 

parece, não podemos explicá-la de forma fragmentada, principalmente hoje quando a 
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sociedade está a exigir um educando que realmente reflita sobre os problemas de seu meio 

social. 

Devem permitir também a construção de uma identidade com o lugar, levando em 

consideração as diferenças socioculturais através da percepção das relações com o espaço 

vivido. E devem ser entendidos como meios e não fins em si mesmos. 

A nossa proposta se aproxima da proposição estadual, abaixo quando discute sobre o 

eixo temático intitulado “a compreensão do mundo através da Geografia”, cujo tema gerador 

está centrado na cartografia aproximando os lugares, assim distribuídos: 

� A localização a partir do corpo humano: 

- dos objetos em relação ao corpo; 

- dos objetos entre si e destes, no espaço. 

� Sistema básico de referência para a orientação: 

- pontos cardeais e suas utilidades práticas. 

� Localização e representação em maquetes e croquis. 

� Leitura e criação de legendas. 

� Noção de distância e de proporção. 

� Utilização de diferentes tipos de mapa; 

- relevo, climático, turístico, etc. 

Refletindo sobre a proposta estadual, e com base nos resultados do experimento 

realizados por nós com uso do desenho dos rumos magnéticos nos pátios das escolas 

pesquisadas, os conteúdos de nossa proposta sobre orientação geográfica, estão assim 

elencados: 
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� Orientação a partir do pátio. 

- as direções geográficas em relação ao desenho; 

� Referenciais básicos de orientação. (pontos cardeais, colaterais e subcolaterais) 

- a partir da bússola; 

- a partir do movimento aparente do Sol; 

- a partir das representações cartográficas (mapas, cartas e plantas); 

� Leitura de documentos cartográficos. 

- da sala de aula; 

- da escola; 

- do entorno da escola; 

- do bairro; 

- do município (zona urbana); 

� Orientações espacialmente referenciadas. 

- dentro da sala de aula – carteiras, mesa, quadro, porta, janelas, etc; 

- no interior da escola – salas, cantina, banheiros, etc; 

- no entorno da escola – ruas, avenidas, comércio, etc; 

- no bairro – monumentos históricos, praças, igrejas, etc; 

- na cidade – distribuição espacial dos bairros, portos, etc. 

Ao propormos conteúdos com referencial a partir do dia-a-dia do educando, através da 

percepção do espaço vivido, estamos convencidos de que o exercício de orientação 

geográfica, que vai desde a orientação do próprio espaço do educando até questões maiores, 
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como por exemplo, a posição da terra dentro do sistema solar, são conteúdos que, apesar de 

tratarem sobre orientação geográfica para a série pesquisada, devem permear em todas as 

séries do ensino fundamental e não em apenas um capítulo à parte como está previsto na 

proposta estadual para a 5ª série. 

É evidente que a viabilidade dessa proposta de ensino que tem como base esses 

conteúdos, deve levar em consideração a postura teórico-metodológica do professor e da 

escola. Primeiro não basta o professor ter uma postura crítica frente aos conteúdos, é 

necessário que o professor redimensione sua prática na sala de aula e que a própria escola 

assuma essa postura para que todos saiam ganhando. Segundo, a implementação da proposta 

passa efetivamente pelo domínio com segurança dos conteúdos ensinados pelo professor; 

terceiro, é necessário um planejamento adequado das proposições, no sentido da clareza da 

operacionalização dos trabalhos, ou seja, a escola deve oferecer os materiais necessários para 

a realização prática das aulas. 

Segundo Avancini (1986, p. 39) “o importante é realizar um planejamento concreto, 

oportunizando situações de aprendizagem que façam os alunos desenvolverem habilidades 

cognitivas próprias e necessárias para adquirir novos conhecimentos, inclusive fora do 

ambiente de sala de aula”; em quarto lugar, esperamos que a realização dessas tarefas 

proporcione a aquisição de conhecimentos fundamentais acerca do espaço concreto e de sua 

representação, próxima e distante por parte dos alunos, no sentido de elevar a sua capacidade 

de entender os mecanismos de (re)construção desses espaços socialmente vividos. 
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2.4 Objetivos 

O ensino de Geografia hoje exige, tanto por parte do educando como de educadores, 

novas formas de interação e compreensão do mundo, exercitando a participação ativa de 

modo a desenvolver sua capacidade de pensar criticamente e de analisar o seu dia-a-dia na 

sociedade. Ao professor cabe a reorganização de sua práxis a fim de acompanhar esse 

processo de transformação. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 26) o objetivo da Geografia é 

“[...] estudar as relações entre o processo histórico na formação das sociedades humanas e o 

funcionamento da natureza por meio da leitura do lugar, do território, a partir de sua 

paisagem”. 

Dentro dessa abordagem, a leitura do lugar é fundamental para nossa discussão na 

medida em que valoriza a vivência do educando e seu relacionamento com o espaço vivido no 

cotidiano, e sua integração com espaços maiores, dentro naturalmente de uma visão didática 

social. 

O processo didático escolar de ensino e aprendizagem está apoiado no tripé; métodos, 

conteúdos e objetivos, tendo como finalidades à instrução educacional da sociedade. Os dois 

primeiros (métodos e conteúdos) já foram discutidos em capítulos anteriores ao longo de 

nossa proposição, portanto, a nossa discussão agora passa a ser com os objetivos. 

Segundo Libâneo (1994, p. 119): 

Os objetivos antecipam resultados e processos esperados do trabalho 
conjunto do professor e dos alunos, expressando conhecimentos, habilidades 
e hábitos (conteúdos) a serem assimilados de acordo com as exigências 
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metodológicas (nível de preparo prévio dos alunos, peculiaridades das 
matérias de ensino e características do processo de ensino e aprendizagem). 

A prática educacional para alcançar determinados objetivos deve orientar-se pela  

compreensão do processo de ensino de acordo com a faixa etária através da 

organização de conteúdos com objetivos claros e definidos. 

Orientar-se com objetivos claros e definidos implica, necessariamente, em galgar 

passos gradativos dentro de cada faixa etária no preparo dos educandos. 

Por outro lado à determinação de objetivos é uma ação intencional, pois expressa 

propósitos individuais definidos no desenvolvimento das qualidades humanas, que são 

necessárias para a transformação da sociedade a partir de lutas sociais e sistemáticas no dia-a-

dia da escola. 

Libâneo (1994, p. 121) afirma que, “os objetivos educacionais são, pois, uma 

exigência indispensável para o trabalho docente, requerendo um posicionamento ativo do 

professor em sua explicitação, seja no planejamento escolar, seja no desenvolvimento das 

aulas”. Nesse contexto, os objetivos servem de orientação para a prática docente no dia-a-dia 

da sala de aula, diante dos alunos. 

É importante salientar que os objetivos elencados em nossa proposta estão 

direcionados para o professor, embora reconheçamos a importância da abrangência do sistema 

escolar e da própria escola, quando do estabelecimento de diretrizes e normas pedagógicas 

mais amplas que dizem respeito à filosofia e práticas escolares. 

No entanto, é de suma importância que o professor conheça a abrangência dos 

objetivos estabelecidos na organização do sistema escolar oficial, do próprio estabelecimento 

escolar e particularmente o processo básico da disciplina que ele leciona. 
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Segundo Libâneo (1994, p.123),  

Esse conhecimento é necessário não apenas porque o trabalho escolar está 
vinculado a diretrizes nacionais, estaduais e municipais de ensino, mas 
também porque precisamos saber que concepções de homem e sociedade 
caracterizam os documentos oficiais, uma vez que expressam os interesses 
dominantes dos que controlam os órgãos públicos.  

Isso porque, nas sociedades distribuídas em classes sociais como é a brasileira, nem 

sempre os interesses majoritários da população são expressos. No entanto essas aspirações 

populares podem e devem ser incorporadas desde que o professor tenha atitude crítica, 

convicção política e pedagógica em relação à própria escola e que participe da vida social da 

mesma, principalmente no âmbito do trabalho pedagógico. 

Nesse contexto, os objetivos propostos partem de dois princípios: o primeiro enfoca a 

proposta estadual para a Geografia de 5ª a 8ª série quando reconhece como objetivos gerais da 

Geografia, a cartografia enquanto uma linguagem da geografia, como expressão das 

representações espaciais locais e globais, de forma contextualizada, em diferentes escalas e de 

orientar-se no dia-a-dia, utilizando os referenciais espaciais: localização e distância para 

locomover-se com autonomia, no espaço geográfico. Espaço este onde se desenvolvem as 

relações sociais, e aonde o homem vai dando forma num processo contínuo de criação e 

recriação para o uso coletivo ou individual. 

Segundo Milton Santos apud Fonsêca; Oliva (1999, p.73), “o espaço geográfico é a 

configuração territorial dos objetos geográficos e seu conteúdo social, a vida que lhes dá 

sentido e os anima”. 

Assim sendo, podemos dizer que o espaço geográfico que é constituído de elementos 

naturais e humanizado na verdade são resultantes das dimensões e transformações espaciais 

da sociedade. 
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Por outro lado a Cartografia que se constitui numa linguagem espacial simultânea tem 

um papel fundamental nessa dinâmica através da representação gráfica 

O segundo princípio segue o rumo dos conteúdos sobre a orientação e localização 

geográfica elencados para a 5ª série, já comentada no item anterior intitulado conteúdos da 

proposta e que foram sistematizados em: 

� Estabelecer relações de orientação na sala de aula, escola, pátio, entorno da 

escola, do bairro, a partir do desenho dos rumos magnéticos no pátio; 

� Perceber as localizações espaciais de ambientes escolares e seu entorno a partir 

de trajetórias georeferenciadas; 

� Orientação da (re)leitura de mapas, cartas e plantas tendo como referencial as 

direções identificadas no pátio; 

� Desenvolver nos educandos as relações topológicas, projetivas e euclidianas; 

� Identificar e compreender as formas de representação de mapas, cartas, plantas, 

croquis entre outras. 

Os objetivos são no nosso entendimento o ponto de partida no processo pedagógico e 

devem refletir as exigências contemporâneas da sociedade em relação não somente à escola 

através de reflexões pedagógicas, mais, sobretudo as mudanças políticas que a sociedade está 

a exigir. 

Na visão de Libâneo (1994, p. 126), os objetivos devem ser vinculados à “[...] situação 

concreta da escola, da matéria e dos alunos em que serão aplicados”. 

Nesse sentido, os objetivos elencados atendem à situação da escola, quando 

possibilitam situação concreta através do desenho dos rumos, conhecimentos e habilidades 

práticas aplicadas a seus professores; na disciplina, através de métodos que possibilitem a 
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materialização de elementos de orientação geográfica no ambiente escolar e por último aos 

alunos através da percepção de locais próximos como, por exemplo, a sala de aula entre 

outros, além é claro de possibilitar o desenvolvimento das relações topológicas, projetivas e 

euclidianas no educando. 

Esperamos que ao final da intervenção a partir das tarefas propostas os alunos da 5ª 

série, sejam capazes de retirar das representações cartográficas (mapas e plantas) elementos 

fundamentais para leitura de informações espacializadas de objetos e fenômenos geográficos 

tendo como referencial de localização a orientação espacial a partir da sala de aula, pátio, 

entorno da escola, bairros e zona urbana do município objeto de estudo. 

As representações cartográficas são recursos indispensáveis para o ensino e para a 

pesquisa, pois possibilitam leituras e análises em diferentes recortes espaciais convenientes, 

além de estabelecer relações entre os fenômenos representados (naturais ou sociais) e suas 

espacialidades definidas. Vale lembrar que, no estudo por nós realizado a Cartografia prioriza 

a escala grande detalhando os objetos ou fenômenos característicos do espaço vivido no 

cotidiano do educando. 

Ressaltamos ainda que, os mapas e as plantas são instrumentos usados na organização 

do cotidiano e, portanto é necessário que o professor através de métodos adequados possibilite 

ao seu educando uma leitura crítica da representação cartográfica no sentido de analisá-la 

acima de tudo como uma representação política de verdades temporárias, daí a necessidade de 

saber utilizar essas representações em diferentes e possíveis formas de leituras. 

A propósito, a leitura do espaço organizado ou não deve ser iniciada pelos espaços 

próximos do educando. O conteúdo dessa representação para a leitura deverá ser a própria 

sociedade onde o educando atua, revelando assim como essa sociedade divide seu espaço, 

além de revelar como se dá a sua apropriação pelos diferentes grupos sociais. 
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FONTE: IBGE - 2000. Adapatado por FONSÊCA, A. V. L. - 2003

0

3 APLICAÇÃO DA PROPOSTA 
 
 

[...] a prática aplicada e o conhecimento científico são 
vistos como a resultante de um acúmulo de tentativas 
seletivamente conservadas, remanescentes das muitas 
submetidas ao crivo da experiência. 
                                             D.T. Campbell; J.C. Stanley 

 

A pesquisa foi realizada 

concomitantemente em três escolas; a 

primeira Unidade Integrada José 

Ribamar Morais Silva, localizada à 

rua 28 de julho, s/n no bairro de São 

Benedito, (figura 21) caracterizado 

como um bairro de renda baixa. A 

escola atende as crianças do próprio 

bairro e recebe também crianças de 

bairros adjacentes (Sítio do Apicum, 

Moropóia, Olho d’Água e Outeiro). O 

bairro onde a escola está situada tem 

parte de suas ruas pavimentadas e 

atendidas pelo sistema de distribuição de água além de iluminação pública, sendo 

predominantemente residencial.  

A escola foi fundada em 1999 tem 37 professores, sendo 05 licenciados e 32 com 

magistério, 09 salas de aula distribuídas em dois pavimentos, funcionando nos turnos 

matutino e vespertino, com um total de 747 alunos. 
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A segunda escola denominada de 

Unidade Integrada Dr. José Silva, está 

localizada na rua da Liberdade, nº 714, 

no bairro do Cruzeiro, (figura 22) 

caracterizado como um bairro de renda 

baixa. A unidade escolar atende os 

alunos do próprio bairro e recebe 

também alunos de outros bairros tais 

como: Olho D’Água, Vieira e Centro. O 

bairro onde a escola está situada, assim 

como o anterior, é atendido em parte 

pelo poder público, no que diz respeito a obras de infra-estrutura e sua população está 

distribuída em um misto entre comércio e 

residências na sua organização espacial, 

com ligeiro predomínio residencial. A 

escola foi fundada em 1967. Tem 32 

professores, sendo 10 licenciados e 22 

com o magistério, 06 salas de aula 

funcionando nos três turnos, com um 

total de 457 alunos. 

A terceira escola onde foi 

realizado o experimento trata-se da 

Unidade Integrada Professora Leda Tajra Chaves, localizada na rua Getúlio Vargas, s/n no 

bairro de São Bernardo (figura 23). Assim como os bairros anteriores, a maior parte da 

população possui baixa renda. Quanto à infra-estrutura é semelhante, com predomínio da zona 
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residencial. A escola, além de atender as crianças do próprio bairro, também atende aos 

bairros da Gambarrinha, Mirititiua, Moropóia, Outeiro, Jota Câmara e Campina. A escola foi 

fundada em 1987 e tem 23 professores, sendo 06 licenciados e 17 com o magistério, 06 salas 

de aula funcionando nos três turnos, com um total de 545 alunos. 

A pesquisa foi desenvolvida no primeiro bimestre letivo de 2003 na Unidade Integrada 

José Ribamar Morais Silva, e no segundo bimestre do mesmo ano letivo nas Unidades 

Integradas Profª. Leda Tajra Chaves e Dr. José Silva. O fato desse desencontro entre os 

bimestres deveu-se à reforma arquitetônica na primeira escola, o que possibilitou a realização 

da pesquisa no mesmo período, muito embora em bimestres diferentes, ou seja, de abril a 

junho do corrente ano. 

A intervenção ocorreu em duas classes de 5ª série em cada uma das escolas já 

identificadas anteriormente, pertencentes à rede pública municipal, localizadas na zona urbana 

de São José de Ribamar. 

Optamos por uma pesquisa experimental com delineamento em duas classes em cada 

escola, sendo uma experimental e outra de controle. 

Segundo Campbell; Stanley (1979, p.82), 

 

um dos mais divulgados planos experimentais em pesquisa educacional 
envolve um grupo experimental e um grupo de controle, ambos submetidos a 
um pré e pós-teste, mas em que o grupo de controle e o grupo experimental 
não possuem equivalência amostral pré-experimental. 
 
 

Na primeira parte desse capítulo, fazemos uma abordagem do processo metodológico 

utilizado na pesquisa, seguido dos instrumentos de avaliação, desempenho amostral e por fim 

a análise dos resultados. 
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3.1 O delineamento metodológico 

 

 

O propósito desta pesquisa foi estudar uma metodologia de orientação geográfica para 

as aulas de Geografia na 5ª série, contribuindo com o processo de ensino/aprendizagem da 

Geografia, fornecendo evidências empíricas que possam ser utilizadas nas salas de aula do 

ensino fundamental da municipalidade ribamarense. Nesse sentido, é necessidade demonstrar 

as vantagens e desvantagens do experimento. 

Partimos de indagações simples, procurando responder a seguinte questão: em quais 

turmas o uso de orientação geográfica nas aulas de Geografia a partir dos rumos magnéticos 

desenhados nos pátios escolares apresentará melhores resultados? 

Para responder a essa indagação, optamos por sistematizar o trabalho em duas classes 

(uma de experimento e outra de controle) em cada escola, comparando os resultados através 

da aplicação de pré e pós-testes, que foram instrumentos utilizados por Campbell; Stanley 

(1979), Oliveira (1985) Almeida Filho (1991) e Almeida (1994). 

Uma turma de 5ª série em cada escola foi submetida a um processo de orientação 

geográfica tendo como instrumento de identificação a bússola e o desenho de rumos 

magnéticos nos pátios das Unidades Escolares Leda Tajra Chaves e Dr. José Silva. Na escola 

José Ribamar Morais Silva, em virtude da instituição não dispor de pátio para o desenho 

foram utilizados os cadernos dos alunos na própria sala de aula. Essas turmas passaram a 

integrar o grupo experimental. Nas outras turmas de 5ª série selecionadas, não ocorreu à 

mesma intervenção metodológica. Desse modo, essas turmas passaram a integrar o grupo de 

controle. 

Como vantagens da proposta destacamos: primeiro, as escolas eram as únicas situadas 

na zona urbana da municipalidade com o ensino fundamental de 5ª a 8ª série; segundo o 
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número de classes de 5ª série que eram de duas em cada escola, com exceção da escola José 

Ribamar Morais Silva, onde foram registradas quatro classes, de onde foram escolhidas duas 

para a realização do trabalho. E por último, a disposição em colaborar das diretoras e de todo 

corpo docente das escolas. 

Como desvantagens, podemos citar: em primeiro lugar as professoras das 5ª séries que 

não eram as mesmas nas três escolas; em segundo lugar o elevado número de alunos 

matriculados por sala; em terceiro lugar a formação das professoras que também eram 

diferentes. A professora da Unidade Integrada Dr. José Silva está cursando Geografia, a 

professora da Unidade Integrada José Ribamar Morais Silva cursou até o 7º período de 

Matemática e a professora da Unidade Integrada profª. Leda Tajra Chaves era a única 

licenciada em Geografia. 

A fim de tentar equacionar esses problemas, optamos por trabalhar com a semelhança 

entre os grupos, que segundo Campell; Stanley (1979, p. 82) são constituídos de grupos “[...] 

coletivos naturalmente reunidos, tais como classes escolares, tão semelhantes quanto à 

semelhança o permitir, mas, de qualquer forma, não tão semelhantes que justifiquem a 

dispensa do pré-teste”. 

Justifica-se assim a opção; em primeiro lugar os grupos (experimento e controle) não 

possuírem equivalência amostral pré-experimental que é condição básica para a aplicação do 

método; segundo as semelhanças entre as classes, apesar das pequenas diferenças etárias 

verificadas entre os grupos pesquisados. 

Com a finalidade de obtermos maiores informações a respeito dos alunos envolvidos 

no processo extra classe, optamos por ouvir também os seus familiares. O instrumento 

utilizado foi um questionário preenchido nas casas dos educandos. O questionário inclui os 

seguintes indicadores: escolaridade dos pais; profissão; rendimento; número de irmãos 
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escolaridade; condição de moradia e origem da família. Essas informações com certeza irão e 

contribuir através de dados quantitativos, a explicar melhor a proposta em tela. 

 

 

3.1.1 As classes de experimento e controle 

 

 

As classes de 5ª série (experimento e controle), da Unidade Integrada Profª. Leda Tajra 

Chaves têm como professora, Rejane de Melo Ferreira (30 anos) licenciada em Geografia pela 

Universidade Federal do Maranhão, está no magistério há cinco anos e leciona no turno 

vespertino de 5ª a 8ª série. As turmas objeto da pesquisa contam com 43 e 46 alunos 

matriculados respectivamente, experimento e controle. 

Os trabalhos de intervenção na escola tiveram início no dia 30/04/2003 e foram 

concluídos no dia 24/06/2003 com um total de 12 aulas. 

A professora das 5ª séries da Unidade Integrada José Ribamar Morais Silva, Maria do 

Socorro Silva Conceição (55 anos) cursou até o sétimo período de Matemática na 

Universidade Estadual do Maranhão. Está a 22 anos no magistério, apesar deste ser o primeiro 

ano que leciona Geografia. Atualmente leciona a disciplina de 5ª a 8ª séries no turno matutino. 

As classes selecionadas para o trabalho contam com 42 alunos no grupo experimental e 36 

alunos no grupo de controle. Os trabalhos iniciaram-se no dia 06/05/2003 e tiveram conclusão 

no dia 17/06/2003 num total de 9 aulas. 

Na Unidade Integrada Dr. José Silva, a professora Maria José Sousa Silva (40 anos) 

cursa licenciatura em Geografia na Universidade Estadual do Maranhão. Está com 15 anos no 

magistério, e atualmente leciona Geografia de 5ª a 8ª série no turno matutino.  

Observamos, entretanto, que por motivos particulares a referida professora não parti- 



 104

cipou da pesquisa, o que nos levou a contar com a colaboração da professora Maria de Fátima 

Melo do Carmo (28 anos), licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão, 

há um ano no magistério e que nos ajudou durante o período em que durou o nosso 

experimento. As classes selecionadas têm matriculado 47 alunos no grupo de experimento e 

41 alunos no grupo de controle. O processo de intervenção nessa escola teve início no dia 

19/05 2003 e foram concluídas no dia 25/06/2003 com um total de11 aulas. 

Observamos que essa diferença do número de aulas entre as escolas, ocorridas durante 

a testagem da proposta deve-se a vários fatores, entre os quais destacamos: primeiro, os 

problemas de ordem administrativa, como, por exemplo, falta de energia elétrica e água; 

segundo problemas que envolveram as professoras, como por exemplo, afastamento 

provocado por doenças e por último, o fim do bimestre letivo no dia 25 de junho do ano 

pesquisado. 

 

 

3.1.2 As famílias 

 

 

Como indicadores sócio-culturais das famílias dos educandos das escolas pesquisadas, 

levamos em conta no delineamento do trabalho e na montagem das tabelas apenas a renda 

familiar, escolaridade dos pais e profissão do pai, pois esses indicadores na visão de Almeida 

(1994, p. 119) “[...] podem ajudar a elevar o padrão cultural da família”. Muito embora os 

indicadores coletados em campo através do questionário sejam mais abrangentes. 

Os quadros 2 e 3 (Unidade Integrada profª Leda Tajra Chaves) foram elaborados após 

a análise das respostas dos questionários dos indicadores sócio-culturais aplicados junto às 

famílias dos alunos nas duas classes. Podemos observar a partir dos quadros já identificados, 
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que há uma distribuição muito semelhante entre os grupos pesquisados, no que diz respeito ao 

padrão sócio-cultural das famílias pesquisadas. 

No quesito escolaridade, um percentual considerável de pais só teve acesso até o 

ensino fundamental ou não tiveram a oportunidade de serem alfabetizados. No tocante à renda 

familiar, a concentração predominante é de até um salário mínimo e quanto à profissão do pai, 

destaca-se a de pescadores. Nesse quesito, as profissões elencadas são fruto de pesquisa 

realizada por nós anteriormente nas escolas, quando da identificação das principais profissões 

do município.  

Detalhando ainda mais os resultados obtidos no questionário quanto ao padrão sócio-

cultural das famílias, constatamos que, nos dois grupos, apesar da maioria dos pais 

dependerem da pesca e dela tirarem seu sustento, todavia, 86% não são proprietários de seu 

principal instrumento de trabalho - canoa ou barco - no dia-a-dia de sua labuta. Através desse 

indicador é possível identificarmos que a maioria dos pais pesca em canoas de aluguel, ou 

seja, do pouco que conseguem ganhar com a pesca ainda dividem com os proprietários das 

embarcações. Isso justificaria, por exemplo, a baixa renda familiar. 

Verificamos também através do mesmo questionário, que 44% das famílias são 

originárias do próprio município, e que 56% são originários de outros municípios. Isso nos 

leva a entender, que tal ocorrência se justifica pelo fato da escola ser mais afastada do centro 

da cidade, e estar localizada próximo de um atracadouro marítimo5, que ao nosso ver facilitou 

a migração via rota marítima. O objetivo com esse item era identificar se havia famílias de 

imigrantes, pois esse fator poderia interferir na aprendizagem dos educandos, uma vez que o 

deslocamento de uma cidade para outra influencia nos costumes, hábitos, lazer e tarefas do 

dia-a-dia, além da percepção espacial do ambiente.  

Outro índice apontado na pesquisa é quanto à moradia, onde se constatou que 90% das 

                                                 
5 Local que serve de ancoradouro para canoas, barcos, lanchas entre outros. 



 106

famílias residem em casa própria, apesar da maioria ser de taipa (casa construída de pau-a-

pique, tapada com barro e em alguns casos coberta de palha de babaçu). 

 

 

Escolaridade Pai (%) Mãe (%) Renda Familiar Pai (%) Mãe (%) Profissão do pai (%) 

Analfabetos 30  3 Até 01 s/m 88 50 Pescador 25 

Ensino fundamental completo ou 53 78 Entre 1 e 3 s/m   6   - Pedreiro   8 

Ensino médio completo ou não 17 19 Entre 3 e 5 s/m   -   - Agricultor   6 

Ensino superior completo ou não - - Sem renda   6 50 Pintor   3 

Peq. comerciante 14 

Carpinteiro   8 

Serv. Gerais  14 

 

Outras  22 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
QUADRO 2 – CATEGORIAS SÓCIO-CULTURAIS - ESCOLARIDADE DOS PAIS, RENDA FAMILIAR E PROFISSÃO 
                         DO PAI / UNIDADE INTEGRADA PROFª LEDA TAJRA CHAVES – EXPERIMENTO 
Os percentuais foram arredondados 
 

 

 

Escolaridade Pai (%) Mãe (%) Renda Familiar Pai (%) Mãe(%) Profissão do pai (%) 

Analfabetos 32 23 Até 01 s/m 86 50 Pescador 48 

Ensino fundamental completo ou não 68 68 Entre 1 e 3 s/m -   5 Pedreiro   9 

Ensino médio completo ou não   -   9 Entre 3 e 5 s/m - - Agricultor   4 

Ensino superior completo ou não   -   - Sem renda 14 45 Pintor   - 

Peq. Comerciante   4 

Carpinteiro   4 

Serv. Gerais   9  

Outras 22 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
QUADRO 3 – CATEGORIAS SÓCIO-CULTURAIS - ESCOLARIDADE DOS PAIS, RENDA FAMILIAR E PROFISSÃO   
                         DO PAI / UNIDADE INTEGRADA PROFª LEDA TAJRA CHAVES – CONTROLE 
Os percentuais foram arredondados 
 
 

 

 

Os quadros 4 e 5 retratam o resultado dos questionários sócio-culturais aplicados junto 

às famílias dos educandos da escola Unidade Integrada José Ribamar Morais Silva nas classes 

de experimento e controle. 
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Assim como na escola anterior, a unidade educacional apresenta uma distribuição 

semelhante entre os grupos pesquisados, quanto à escolaridade dos pais, renda familiar e 

profissão do pai, ou seja, pais que só conseguiram chegar até o ensino fundamental, e que a 

renda da família não ultrapassa a um salário mínimo, assim como a profissão, onde se destaca 

a de pescador.  

Observando outros indicadores sócio-culturais das famílias dos educandos da escola 

citada, verificamos que 79% das famílias residem em imóveis próprios, 69% são do próprio 

município, apesar de 31% das famílias pesquisadas serem oriundas de outros municípios. 

Quanto à profissão do pai, segue um processo semelhante ao que foi verificado com os 

familiares da escola anterior, ou seja, apesar da maioria ser de pescadores, 86% não são donos 

de suas embarcações. 

 

 

Escolaridade Pai (%) Mãe (%) Renda Familiar Pai (%) Mãe (%) Profissão do pai (%) 

Analfabetos    29      14 Até 01 s/m    89     29 Pescador    21 

Ensino fundamental completo ou não    67     82 Entre 1 e 3 s/m       -       - Pedreiro    21 

Ensino médio completo ou não     4      4 Entre 3 e 5 s/m       -       - Agricultor      7 

Ensino superior completo ou não     -     - Sem renda    11     71 Pintor      4 

Peq. Comerciante      7 

Carpinteiro      4 

Serv. Gerais    18 

 

Outras    18 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
QUADRO 4 – CATEGORIAS SÓCIO-CULTURAIS - ESCOLARIDADE DOS PAIS, RENDA FAMILIAR E PROFISSÃO 
                         DO PAI / UNIDADE INTEGRADA JOSÉ RIBAMAR MORAIS SILVA – EXPERIMENTO 
Os percentuais foram arredondados 
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Escolaridade Pai (%) Mãe (%) Renda Familiar Pai (%) Mãe (%) Profissão do pai (%) 

Analfabetos    36     21 Até 01 s/m    86      50 Pescador 43 

Ensino fundamental completo ou não    43     79 Entre 1 e 3 s/m      7        - Pedreiro   - 

Ensino médio completo ou não    14      - Entre 3 e 5 s/m      -        - Agricultor 15 

Ensino superior completo ou não      7      - Sem renda      7      50 Pintor   - 

Peq. comerciante   - 

Carpinteiro   - 

Serv. Gerais 21  

Outras 21 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
QUADRO 5 – CATEGORIAS SÓCIO-CULTURAIS - ESCOLARIDADE DOS PAIS, RENDA FAMILIAR E  
                         PROFISSÃO DO PAI / UNIDADE INTEGRADA JOSÉ RIBAMAR MORAIS SILVA – CONTROLE 
Os percentuais foram arredondados 

 

 

 

Os quadros 6 e 7 Unidade Integrada Dr. José Silva a exemplo do que aconteceu com 

os anteriores, também retratam resultados semelhantes, quanto à situação sócio-cultural dos 

familiares dos educandos pesquisados. 

A maioria dos pais dos alunos dessa escola ou são analfabetos ou ainda estão cursando 

o ensino fundamental. No tocante ao item renda familiar, a grande maioria dos entrevistados 

sobrevive com até um salário mínimo. Quanto à profissão do pai os índices apontam para a 

pesca, como a profissão escolhida pela maioria dos pais dos educandos que fizeram parte da 

pesquisa. 

Na análise dos outros itens do questionário aplicado, constatamos que cerca de 67% 

dos entrevistados residem em casa própria, 88% declararam não possuir embarcações, 73% 

das famílias da classe de experimento tem sua origem no próprio município enquanto cerca de 

50% da classe de controle são de outros municípios. 
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Escolaridade Pai (%) Mãe (%) Renda Familiar Pai (%) Mãe (%) Profissão do pai (%) 

 Analfabetos    30       3 Até 01 s/m    88     50 Pescador 25 

 Ensino fundamental completo ou não    53    78 Entre 1 e 3 s/m      6      - Pedreiro   8 

 Ensino médio completo ou não    17    19 Entre 3 e 5 s/m      -      - Agricultor   6 

 Ensino superior completo ou não   -     - Sem renda      6     50 Pintor   3 

Peq. comerciante 14 

Carpinteiro   8 

Serv. Gerais 14  

Outras 22 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
QUADRO 6 – CATEGORIAS SÓCIO-CULTURAIS - ESCOLARIDADE DOS PAIS, RENDA FAMILIAR E PROFISSÃO 
                         DO PAI / UNIDADE INTEGRADA Dr. JOSÉ SILVA – EXPERIMENTO 
Os percentuais foram arredondados 

 

 

 Escolaridade Pai (%) Mãe (%) Renda Familiar Pai (%) Mãe (%) Profissão do pai (%) 

 Analfabetos      29      15 Até 01 s/m   73      50 Pescador   29 

 Ensino fundamental completo ou não     71      79 Entre 1 e 3 s/m     9        6 Pedreiro     3 

 Ensino médio completo ou não      -        3 Entre 3 e 5 s/m     -        - Agricultor   15 

 Ensino superior completo ou não      -        3 Sem renda   18      44 Pintor    - 

Peq. comerciante     6 

Carpinteiro     6 

Serv. Gerais   15  

Outras   26 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
QUADRO 7 – CATEGORIAS SÓCIO-CULTURAIS - ESCOLARIDADE DOS PAIS, RENDA FAMILIAR E PROFISSÃO 
                          DO PAI / UNIDADE INTEGRADA Dr. JOSÉ SILVA – CONTROLE 
Os percentuais foram arredondados 

 

 

 

Os estudos realizados com os familiares dos educandos envolvidos na pesquisa apesar 

de não serem o foco principal de nossa proposição nos levaram a refletir alguns resultados. 

Primeiro, até que ponto o baixo índice de escolaridade dos pais influenciam no processo de 

aprendizagem dos alunos sob sua responsabilidade? Segundo, a renda familiar influencia no 

rendimento escolar do educando? São respostas que parecem óbvias de serem respondidas, no 

entanto como não tenho elementos disponíveis no momento e como não é o foco de nosso 

estudo deixaremos para discutir em uma outra oportunidade.  
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O item profissão do pai teve sua inclusão no questionário motivado por duas 

finalidades: a primeira era a identificação do número de pais pescadores, uma vez que essa 

profissão no município ainda é bem determinante, não só em função da cidade está localizada 

em uma região litorânea, mais acima de tudo em função do número de pais analfabetos 

identificados na pesquisa “in loco” e que na ausência de outras atividades na cidade, terminam 

procurando trabalho na pesca, a qual não exige qualificação profissional e nem grau de 

instrução uma vez que ainda é exercida artesanalmente. 

O segundo motivo está ligado diretamente à proposta metodológica de orientação 

geográfica. Neste caso, o uso das direções dos pontos cardeais, colaterais e sub-colaterais 

exercitadas no dia-a-dia da labuta dos pais através das feições dos ventos (leste, nordeste, 

sudeste entre outras) no comando ou não das embarcações, uma vez que uma porção 

considerável das canoas ainda veleja sob a força dos ventos, nas suas idas e vindas para os 

pesqueiros. 

Por outro lado os usos dessas direções pelos pais, são repassados aos seus filhos 

através do convívio familiar, uma vez que a maioria dos educandos vivem essa realidade, ou 

estão próximo dela.  

Para Cavalcante (1998, p. 148) 

 

Levar em conta o mundo vivido dos alunos implica aprender seus 
conhecimentos prévios e sua experiência em relação ao assunto estudado, o 
que pode vir junto com outras ações, como, por exemplo, as atividades de 
observação, A “qualidade” da observação depende das experiências já 
vivenciadas pelos alunos em relação ao objeto observado, o que implica, ter 
como fonte de conhecimento geográfico o espaço vivido, ou a geografia 
vivenciada cotidianamente na prática social dos alunos. 

 

 

Nesse sentido, o uso de orientação geográfica a partir dos rumos magnéticos vai 

proporcionar uma conexão mais interessante entre o que é conversado no dia-a-dia no 
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convívio familiar com as tarefas escolares propostas, uma vez que, o processo de orientação 

observado na escola pode ser transferido para o interior das residências dos educandos ou vice 

versa. 

Nesse contexto é importante que o professor seja sensível o bastante no sentido de 

captar os significados do saber cotidiano do aluno, na construção do saber científico. 

 

 

3.1.3 Os alunos 

 

 

Os alunos foram caracterizados nessa pesquisa quanto à freqüência da distribuição por 

faixa etária nas três escolas. Essa distribuição pode ser observada nos quadros 8 e 9 abaixo: 

Notamos que há uma diferença entre os grupos de experimento e controle nas três 

escolas, quanto às faixas etárias. Nos grupos experimentais há uma concentração maior de 

alunos na faixa etária entre 11 anos e meio e 12 anos e meio, enquanto que nos grupos de 

controle, a maior concentração ocorre na faixa etária de 12 anos e meio a 13 anos e meio. 

Essa ligeira diferença entre as faixas etárias observadas entre os grupos deve-se ao fato 

da tentativa de separação por idades na hora da efetivação da matricula na 5ª série nas escolas 

pesquisadas. Embora reconheçamos essa diferença etária entre os grupos, não foi observada 

uma diferença excepcional de aprendizagem durante a aplicação do experimento. 

Outra questão levantada entre os grupos diz respeito às condições sócio-culturais das 

famílias, onde notamos, através dos indicadores, distribuídos nos quadros 2, 3, 4, 5, 6 e 7 a 

semelhança entre os grupos experimental e de controle nas 5ª séries, não havendo, portanto, 

motivos para rejeitá-los, uma vez que esses indicadores também foram levados em 

consideração durante a pesquisa. 
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Faixa Etária f 

U. I. Leda Tajra 

Chaves (%) 

f 

U. I. José Ribamar 

Morais Silva (%) 

f 

U. I. Dr. José  

Silva (%) 

10 anos e 6 meses – 11 anos 02           5 03              7 06             13 
11 anos – 11 anos e 6 meses 03           7 04            10 11             23 
11 anos e 6 meses – 12 anos 12         28 14            33 15             32 
12 anos – 12 anos e 6 meses 11         25 11            26 15             32 
12 anos e 6 meses – 13 anos 06         14 03              7 -              - 
13 anos – 13 anos e 6 meses 05         12 01              2 -              - 
13 anos e 6 meses – 14 anos  -           - 02              5 -              - 
14 anos – 14 anos e 6 meses 02           5 -              - -              - 
14 anos e 6 meses – 15 anos 01           2 02              5 -              - 
15 anos – 15 anos e 6 meses 01           2 02              5 -              - 
15 anos e 6 meses – 16 anos  -           - -              - -              - 
16 anos – 16 anos e 6 meses  -           - -              - -              - 
16 anos e 6 meses – 17 anos  -           - -              - -              - 

Total 43       100 42                100 47            100 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
QUADRO 8 – FREQÜÊNCIA QUANTO À IDADE DOS ALUNOS DAS 5ª SÉRIES – EXPERIMENTO 
Os percentuais foram arredondados 

 

 

   Faixa Etária f 

U. I. Leda Tajra 

Chaves (%) 

f 

U. I. José Ribamar 

Morais Silva (%) 

f 

U. I. Dr. José  

Silva (%) 

10 anos e 6 meses – 11 anos 03 7  -               -  -              - 
11 anos – 11 anos e 6 meses 01 2  -               -  -              - 
11 anos e 6 meses – 12 anos  - - 02               6 02              5 
12 anos – 12 anos e 6 meses 02 4 02               6  -               - 
12 anos e 6 meses – 13 anos 12 26 08             23 11            27 
13 anos – 13 anos e 6 meses 06 13 09             25 08            19 
13 anos e 6 meses – 14 anos 04 9 05             13 08            19 
14 anos – 14 anos e 6 meses 06 13 05             13 04            10 
14 anos e 6 meses – 15 anos 04 9 03               8 04            10 
15 anos – 15 anos e 6 meses 05 11 02               6 01              3 
15 anos e 6 meses – 16 anos 01 2  -               -  -              - 
16 anos – 16 anos e 6 meses 01 2  -               - 03              7 
16 anos e 6 meses – 17 anos 01 2  -               -  -              - 
              Total 46 100 36           100 41          100 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 
QUADRO 9 – FREQÜÊNCIA QUANTO À IDADE DOS ALUNOS DAS 5ª SÉRIES – CONTROLE 
Os percentuais foram arredondados 
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3.1.4 As aulas nas 5ª séries 

 

 

Os procedimentos didáticos usados pelas professoras consistiam em escrever no 

quadro o conteúdo da aula e explicá-la com base no resumo, ou a leitura do texto da aula 

diretamente no livro didático, e que em algumas classes, como nem todos os alunos possuem 

o livro, são formados grupos para que todos acompanhem a leitura. 

Nas aulas seguintes, de acordo com o assunto, são realizados exercícios e que são 

corrigidos na própria classe durante as aulas. Foi observado também que essa prática é uma 

constante durante a maioria das aulas de Geografia, caracterizando assim num processo de 

memorização, portanto uma prática já ultrapassada, mas que ainda é muito forte na maioria 

das escolas públicas do ensino fundamental dos municípios brasileiros. 

A condução de nosso trabalho decorreu de algumas intervenções preliminares sobre o 

tema como, por exemplo, o curso sobre orientação geográfica, ministrado por nós e já 

explicitado no 2º capítulo e o resultado de uma pesquisa também realizada por nós junto às 

escolas objeto desse estudo, quanto ao uso das representações cartográficas utilizadas como 

recurso didático nas aulas de Geografia. 

Ao propormos as metodologias nas escolas, inicialmente discutimos a forma de 

atuação com as professoras, quanto às sistemáticas da intervenção, no sentido de não interferir 

muito na rotina escolar e que fossem usados os próprios conteúdos planejados (orientação, 

localização e leitura das representações cartográficas do espaço), em conformidade com o 

livro didático. “Construindo o Espaço Humano”, de Igor Moreira, adotado nas escolas 

municipais pelos professores para o biênio 2002/2003. 

O plano de intervenção constou: primeiro do desenho dos rumos magnéticos nos 

pátios das escolas profª. Leda Tajra Chaves e Dr. José Silva. A partir desse desenho, as 
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professoras ministraram as aulas sobre orientação geográfica na sala de aula e após a aula, os 

alunos foram conduzidos para o pátio onde puderam ver “in loco” o desenho, tendo como 

referencial a orientação magnética através dos pontos cardeais, colaterais e sub-colaterais. 

Na escola Jose Ribamar Morais Silva, o desenho foi realizado no próprio caderno dos 

alunos, uma vez que a instituição não dispõe de um pátio interno para recreação, e por isso 

não foi possível o desenho dos rumos magnéticos no pátio. 

Em segundo lugar, o processo de intervenção teve como metodologia o uso da leitura 

da planta da sala de aula, da escola, do entorno da escola e bairro, de forma horizontal - sobre 

as carteiras -, a partir do referencial desenhado no pátio escolar. 

Outrossim, observamos que essa intervenção só ocorreu com os grupos experimentais. 

Quanto aos grupos de controle, as professoras continuaram com a mesma metodologia 

planejada no início do bimestre letivo. 

 

 

3 1.5 O processo de avaliação e desempenho amostral 

 

 

O processo de avaliação da pesquisa constou de dois pré-testes e dois pós-testes, 

realizados tanto com os grupos experimentais quanto com os grupos de controle, e versaram 

sobre orientação geográfica no interior da sala e no entorno da escola. 

O primeiro pré-teste (tabela 1) foi realizado após aulas de nivelamento sobre o 

conteúdo de orientação geográfica, uma vez que o ano letivo já havia iniciado. Constou de 

sete questões (anexo C) que envolveram orientação geográfica dentro da sala de aula, tendo 

como referencial o ambiente interno. Observa-se, no entanto, um desempenho melhor nas 

classes de controle com exceção da escola profª. Leda Tajra Chaves, onde foi registrado um 
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índice de 39% na classe experimental contra 7% da classe de controle.  

 

 

TABELA 1 – FREQÜÊNCIA DE ACERTOS E ERROS NO PRIMEIRO PRÉ-TESTE 

 U. I. José Ribamar Morais Silva U. I. Profª Leda Tajra Chaves U. I. Dr. José Silva 

Grupos Acertos7 Erros8 Acertos Erros Acertos Erros 

Experimento 08 30 16 25 14 24 

Controle 12 17 02 25 19 04 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 

 

 

Embora os grupos de controle tenham um desempenho bem maior do que os grupos 

experimentais, observa-se, no entanto que o número de erros é bem superior aos acertos nas 

três escolas, principalmente entre os grupos experimentais. 

Esse fato na nossa ótica deveu-se em primeiro lugar a ausência de tarefas nas escolas 

nesse formato; segundo, as dificuldades em ler e entender o que estava escrito e desenhado no 

teste e em terceiro lugar a forma como foi conduzida a tarefa. 

O primeiro pós-teste (tabela 2), a exemplo do primeiro pré-teste, foi realizado também 

após a intervenção com o grupo experimental com o uso da metodologia já discutida no item 

de delineamento metodológico, e constaram das mesmas questões. Observa-se que nessa 

avaliação já houve um melhor rendimento nas classes experimentais na ordem de 16% na 

escola José Ribamar Morais Silva, 35% na escola Dr. José Silva e de 8% na escola profª Leda 

Tajra Chaves. Esse rendimento ao nosso ver demonstra que parte dos problemas verificados 

no primeiro pré-teste foram superados, principalmente com o grupo experimental. 

                                                 
7 Freqüência de alunos que acertaram todas as sete questões 
8 Freqüência de alunos que erraram uma ou mais questões 
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TABELA 2 – FREQÜÊNCIA DE ACERTOS E ERROS NO PRIMEIRO PÓS-TESTE 

 U. I. José Ribamar Morais Silva U. I. Profª Leda Tajra Chaves U. I. Dr. José Silva 

Grupos Acertos7 Erros8 Acertos Erros Acertos Erros 

Experimento 24 14 15 17 26 10 

Controle 09 14 08 19 00 27 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 

 

 

O segundo pré-teste, (tabela 3) assim como o primeiro foi realizado após as aulas de 

nivelamento, e constou de quatro questões (anexo D) que envolveram a orientação através dos 

pontos cardeais, tendo como referencial a escola e a identificação das ruas limítrofes, ou seja, 

no ambiente externo. 

 

 

TABELA 3 – FREQÜÊNCIA DE ACERTOS E ERROS NO SEGUNDO PRÉ-TESTE 

 U. I. José Ribamar Morais Silva U. I. Profª Leda Tajra Chaves U. I. Dr. José Silva 

Grupos Acerto9 Erros10 Acertos Erros Acertos Erros 

Experimento 37 07 12 13 22 05 

Controle 07 17 13 11 36 00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003 

 

 

                                                 
7 Freqüência de alunos que acertaram todas as sete questões 
8 Freqüência de alunos que erraram uma ou mais questões 
 
9 Freqüência de alunos que acertaram as quatro questões 
10 Freqüência de alunos que erraram uma ou mais questões 
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Observamos que os resultados seguiram o processo semelhante com que aconteceu no 

primeiro pré-teste. Entre as escolas pesquisadas somente na Unidade Integrada José Ribamar 

Morais Silva o grupo experimental superou o grupo de controle. Na Unidade Integrada profª 

Leda Tajra Chaves houve um empate técnico entre os grupos enquanto na Unidade Integrada 

Dr. José Silva o grupo de controle superou o grupo experimental. 

O segundo pós-teste (tabela 4) foi realizado nas mesmas circunstâncias do primeiro, 

ou seja, após o uso de técnicas com o grupo experimental demonstrando, conforme se observa 

na tabela abaixo, que houve um rendimento entre o 2º pré e o 2º pós-teste no grupo 

experimental na ordem de 7% na escola José Ribamar Morais Silva, 34% na escola profª Leda 

Tajra Chaves, fato este que não se confirmou na escola Dr. José Silva, onde o pré-teste teve 

um rendimento superior ao pós-teste. 

 

 

TABELA 4 – FREQÜÊNCIA DE ACERTOS E ERROS NO SEGUNDO PÓS-TESTE 

 U. I. José Ribamar Morais Silva U. I. Profª Leda Tajra Chaves U. I. Dr. José Silva 

Grupos Acertos9 Erros10 Acertos Erros Acertos Erros 

Experimento 30 03 23 05 15 09 

Controle 10 15 26 04 32 00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/200 

 

 

Observa-se, no entanto, que na Unidade Integrada Dr. José Silva o grupo de controle 

obteve índices de 100% de acertos nos segundos pré e pós-teste, esse fato ocorreu em função 

de: primeiro, a ausência de um controle efetivo e sistemático por nossa parte quando da 

                                                 
9 Freqüência de alunos que acertaram as quatro questões 
10 Freqüência de alunos que erraram uma ou mais questões 
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aplicação dos testes; segundo, a ausência da professora titular na sala de aula, uma vez que a 

mesma não pode participar da sistemática de avaliação, conforme já justificado anteriormente. 

Entretanto, esse fato ocorreu isoladamente e não chegou a comprometer o experimento, uma 

vez que contamos com a colaboração da diretora e da professora Maria de Fátima Melo do 

Carmo, cedida por outra instituição, e que ministrou as aulas programadas para a classe 

experimental. 

Apesar dos resultados obtidos no segundo pós-teste demonstrarem superioridade do 

grupo experimental sobre o grupo de controle na Unidade Integrada José Ribamar Morais 

Silva, o número de acertos nas outras escolas superou bastante o número de erros, tanto no 

grupo experimental quanto no grupo de controle. 

Observa-se, no entanto, que a diferença verificada entre o número de alunos dos 

grupos experimentais e dos grupos de controle em todas as escolas, fazem parte das 

dificuldades encontradas pelos alunos no dia-a-dia da escola pública, notadamente se 

levarmos em conta as circunstâncias que tem predominado no ensino público nos últimos 

anos. 

Na avaliação de significância entre os pré e pós-testes do experimento, usamos o teste 

não-paramétrico qui-quadrado, amplamente utilizado em pesquisas humanas e sociais na 

comparação entre duas ou mais amostras. 

 

O teste de significância denominado qui-quadrado ocupa-se essencialmente 
com a distinção entre freqüências esperadas e freqüências obtidas 
(observadas). As freqüências esperadas (fe) referem-se aos termos da 
hipótese nula, de acordo com os quais se espera que a freqüência relativa (ou 
a proporção) seja a mesma para todos os grupos. [...] em contraposição, as 
freqüências observadas (fo) referem-se aos resultados obtidos de forma 
efetiva no momento da coleta de dados, donde decorre que, de um grupo 
para outro, elas podem – ou não – variar. No caso de as diferenças entre as 
freqüências obtidas e as esperadas serem suficientemente grandes é que 
rejeitamos a hipótese nula e decidimos pela afirmação de que existe uma 
diferença real na população. (LEVIN, 1987, p. 195). 
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No nosso caso, a hipótese nula é de que não há diferença na aprendizagem cartográfica 

de alunos que estudam Geografia utilizando as representações gráficas como recursos 

didáticos. 

A hipótese experimental é de que há diferença na aprendizagem cartográfica de alunos 

que estudam Geografia utilizando as representações gráficas como recursos didáticos. 

A partir das freqüências observadas e as esperadas em cada escola para a proposição 

em tela, o valor do qui-quadrado será calculada pela formula: 

X²=∑ (fo-fe)²                               fo = freqüência observada    X² = qui-quadrado 
         fe                                    fe = freqüência esperada 

Segundo Levin (1987, p.197), para interpretarmos o valor do qui-quadrado, devemos 

“[...] determinar o número de graus de liberdade adequado. Esta determinação pode ser feita 

mediante o emprego da seguinte fórmula independentemente do número de linhas ou de 

colunas existente numa tabela”: 

gl= (L – 1) (C – 1) 

                                          L= número de linhas na tabela de freqüência observada 

                                          C = número de colunas na tabela de freqüência observada 

                                          gl = número de graus de liberdade 

                                           p = nível de significância11  

Aplicando a fórmula teremos: 

gl = (4 – 1) (2 – 1) = 3, portanto o grau de liberdade será de 3 pontos. 

De acordo com a fórmula do qui-quadrado, grau de liberdade, nível de significância e 

com base nos dados levantados, chegamos aos seguintes resultados dos pré e pós-testes das 

escolas objeto do estudo: 

Dados das tabelas 1 e 2 dispostos numa tabela 2x4 (dois por quatro) 

 

 
                                                 
11 O índice de significância adotado para o trabalho foi de 0,05, segundo Levin (1987, p. 361) 
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                                               Acertos              Erros          Total 

Experimento          41    

Controle                27    

Experimento          32   

Controle                27   

                                  Total                     41                      86     127 

 

 

Para encontrarmos a freqüência esperada em uma célula, multiplicamos os dois totais 

marginais comuns à célula, e dividimos o resultado pelo total marginal (N), para obter a 

freqüência esperada em cada célula. 

Exemplo:      41 x 41 =13,24 primeira linha, primeira coluna  
                                               127 

                     86 x 41 = 27,76 primeira linha, segunda coluna 
                                                   127 

                     41 x 27 = 8,72 segunda linha, primeira coluna 
                                                   127 

                     86 x 27 = 18,28 segunda linha, segunda coluna 
                                                   127 

                     41 x 32 = 10,33 terceira linha, primeira coluna 
                                                   127 

                     86 x 32 = 21,67 terceira linha, segunda coluna 
                                                   127 

                     41 x 27 = 8,72 quarta linha, primeira coluna 
                                                   127 
                                                86 x 27 = 18,28 quarta linha, segunda coluna 
                                                   127 
 
 

Observamos que o procedimento acima foi utilizado para todas as tabelas no decorrer 

do trabalho. 

 

 

 

  13,24       16   27,76        25 

    8,72       02   18,28        25 

  10,33       15   21,67        17 

    8,72       08   18,28        19 

fo

fe

TotalMarginal (N)
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TABELA 5 – DADOS DAS TABELAS 1 e 2 – U. I. Profª. LEDA TAJRA CHAVES / PRIMEIRO PRÉ E PÓS-TESTE 

Grupos fo fe fo-fe (fo-fe)² (fo-fe)² 
     fe 

Experimento sup. direita 16 13,24  2,76   7,61 0,57 

Experimento sup. esquerda 25 27,76 -2,76   7,62 0,27 

Controle sup. direita 02   8,72 -6,71 45,16 5,18 

1º pré-teste 

 

Controle sup. esquerda 25 18,28  6,72 45,15 2,46 

Experimento inf. direita 15 10,33  4,67 21,80 2,11 

Experimento inf. esquerda 17 21,67 -4,67 21,81 1,01 

Controle inf. direita 08   8,72 -0,72   0,52 0,06 

1º pós-teste 

Controle inf. esquerda 19 18,28  0,72   0,51 0,02 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003                                                                                                     X² = 11, 68 

 

 

X² Obtido (observado) = 11,68   X² Tabelado (crítico) = 7,81   gl = 3   p = 0,05 

Dados das tabelas 3 e 4 dispostos numa tabela 2x4 (dois por quatro) 

                                                      Acertos       Erros 

             Experimento 

                   Controle 

             Experimento                    

                  Controle 

 

 

TABELA 6– DADOS DAS TABELAS 3 e 4 – U. I. Profª LEDA TAJRA CHAVES / SEGUNDO PRÉ E PÓS-TESTE 

Grupos fo fe fe-fe (fo-fe)² (fo-fe)² 
      fe 

Experimento sup. direita 12 17,29 -5,29 27,98 1,62 

Experimento sup. esquerda 13   7,71  5,29 27,98 3,62 

Controle sup. direita 13 16,60 -3,60 12,96 0,78 

2º pré-teste 

 

Controle sup. esquerda 11   7,40  3,60 12,96 1,75 

Experimento inf. direita 23 19,36  3,64 13,24 0,68 

Experimento inf. esquerda 05   8,63 -3,63 13,17 1,52 

Controle inf. direita 26 20,75  5,25 27,56 1,33 

2º pós-teste 

Controle inf. esquerda 04   9,25 -5,25 27,56 2,97 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003                                                                                                          X² = 14, 27 

      12      13 

      13      11 

      23      05 

      26      04 
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X² Obtido (observado) = 14,27   X² Tabelado (crítico) = 7,81   gl = 3   p = 0,05 

Para que a hipótese nula seja rejeitada a um nível de significância de 0,05 e com 3 

graus de liberdade, o qui-quadrado observado deverá ser igual a ou maior que 7,81. Como o 

qui-quadrado que obtivemos na escola profª. Leda Tarja Chaves foi de 11,68 e 14,27 

respectivamente pré e pós-teste, podemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese 

experimental, ou seja, há diferença na aprendizagem cartográfica entre os alunos que estudam 

Geografia utilizando as representações gráficas como recursos didáticos. 

Dados das tabelas 1 e 2 dispostos numa tabela 2x4 (dois por quatro) 

                                                      Acertos       Erros 

               Experimento 

                     Controle 

              Experimento 

                     Controle 

 

 

TABELA 7 – DADOS DAS TABELAS 1 e 2 – U .I. JOSÉ RIBAMAR MORAIS SILVA  /  PRIMEIRO PRÉ E  

                       PÓS-TESTE 

Grupos fo fe fo-fe (fo-fe)² (fo-fe)²   
fe 

Experimento sup. direita 08 15,73 -7,73 59,75 3,80 

Experimento sup. esquerda 30 22,26 7,74 59,91 2,69 

Controle sup. direita 12 12,01 -0,01 0,00 0,00 

1º pré-teste 

 

Controle sup. esquerda 17 16,99   0,01   0,00 0,00 

Experimento inf. direita 24 15,73  8,27 68,39 4,35 

Experimento inf. esquerda 14 22,26 -8,26 68,22 3,06 

Controle inf. direita 09   9,52  -0,52 0,27 0,03 

1º pós-teste 

Controle inf. esquerda 14 13,48 0,52 0,27 0,02 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003                                                                                                        X² = 13,95 

 

 

X² Obtido (observado) = 13,95   X² Tabelado (crítico) = 7,81   gl = 3   p = 0,05 

      08      30 

      12      17 

      24      14 

      09      14 
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Dados das tabelas 3 e 4 dispostos numa tabela 2x4 (dois por quatro) 

                                                     Acertos       Erros 

              Experimento 

                    Controle 

             Experimento 

                    Controle 

 

 

TABELA 8 – DADOS DAS TABELAS 3 e 4 – U. I. JOSÉ RIBAMAR MORAIS SILVA  /  SEGUNDO PRÉ E 

                       PÓS-TESTE 

Grupos fo fe fo-fe (fo-fe)²  (fo-fe)² 
    fe 

Experimento sup. direita 37 29,33   7,67 58,82   2,00 

Experimento sup. esquerda 07 14,67 -7,67 58,83   4,01 

Controle sup. direita 07 16,00 -9,00 81,00   5,06 

2º pré-teste 

 
Controle sup. esquerda 17   8,00  9,00 81,00 10,12 

Experimento inf. direita 30 22,00  8,00 64,00   2,91 

Experimento inf. esquerda 03 11,00 -8,00 64,00   5,82 

Controle inf. direita 10 16,67 -6,67 44,49   2,67 

2º pós-teste 

Controle inf. esquerda 15   8,33  6,67 44,49   5,34 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003                                                                                                    X² = 37, 93 

 

 

X² Obtido (observado) = 37,93  X² Tabelado (crítico) = 7,81   gl = 3   p = 0,05 

Nas mesmas condições do parágrafo anterior, aqui também a hipótese nula foi 

rejeitada e aceita a hipótese experimental em função do qui-quadrado obtido na escola José 

Ribamar Morais Silva, que foi de 13,95 e 37,93 respectivamente, no pré e pós-teste.  

Dados das tabelas 1 e 2 dispostos numa tabela 2x4 (dois por quatro) 

 

 

 

      37     07 

      07      17 

      30      03 

      10      15 
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                                                     Acertos       Erros 

              Experimento 

                    Controle 

              Experimento 

                    Controle 

 

 

TABELA 9 – DADOS DAS TABELAS 1 e 2 – U. I. Dr. JOSÉ SILVA  /  PRIMEIRO PRÉ E PÓS-TESTE 

Grupos fo fe fo-fe (fo-fe)² (fo-fe)² 
fe

Experimento sup. direita 14 18,08   -4,08   16,65   0,92 

Experimento sup. esquerda 24 19,92    4,08   16,65   0,83 

Controle sup. direita 19 10,94    8,06   64,96   5,94 

1º pré-teste

 Controle sup. esquerda 04 12,06   -8,06   64,96   5,39 

Experimento inf. direita 26 17,13    8,87   78,68   4,59 

Experimento inf. esquerda 10 18,87   -8,87   78,68   4,17 

Controle inf. direita 00 12,85 -12,85 165,12 12,85 

1º pós-teste

Controle inf. esquerda 27 14,15  12,85 165,12 11,67 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003                                                                                                      X² = 46, 36 

 

 

X² Obtido (observado) = 46,36   X² Tabelado (crítico) = 7,81   gl = 3   p = 0,05 

Dados das tabelas 3 e 4 dispostos numa tabela 2x4 (dois por quatro) 

                                                       Acertos       Erros 

               Experimento 

                    Controle 

              Experimento 

                     Controle 

 

 

 

 

      14      24 

      19      04 

      26      10 

      00      27 

      22     05 

      36      00 

      15      09 

      32      00 
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TABELA 10– DADOS DAS TABELAS 3 e 4 – U. I. Dr. JOSÉ SILVA /  SEGUNDO PRÉ E PÓS-TESTE 

Grupos fo fe fo-fe (fo-fe)² (fo-fe)² 
fe

Experimento sup. direita 22 23,82 -1,82   3,31   0,14 

Experimento sup. esquerda 05   3,18  1,82   3,31   1,04 

Controle sup. direita 36 31,76  4,24 17,98   0,57 

2º pré-teste 

Controle sup. esquerda 00   4,23 -4,23 17,89   4,23 

Experimento inf. direita 15 21,18 -6,18 38,19   1,80 

Experimento inf. esquerda 09   2,82  6,18 38,19 13,54 

Controle inf. direita 32 28,23  3,77 14,21   0,50 

2º pós-teste 

Controle inf. esquerda 00   3,76 -3,76 14,14   3,76 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO/2003                                                                                                            X² = 25, 58 

 

 

X² Obtido (observado) = 25,58    X² Tabelado (crítico) = 7,81   gl = 3   p = 0,05 

Assim como aconteceu com as escolas anteriores onde a hipótese nula foi rejeitada, 

com a escola Dr. José Silva não foi diferente. Com um padrão de significância de 0,05 e com 

3 graus de liberdade, o qui-quadrado observado foi de 46,36 e 25,58 respectivamente pré e 

pós-teste, superando o crítico que era de 7,81. 

 

 

3.1.6 Os resultados 

 

 

Antes de comentar os resultados obtidos é de suma importância tecer algumas 

considerações a respeito da análise estatística. A atribuição de valores nas questões de pré e 

pós-testes não é a única forma de colher informações que nos levam a uma decisão objetiva, e 

nem que só essa decisão nos permita rejeitar a hipótese levantada. 

Por outro lado à hipótese a ser comprovada é que há uma diferença entre os grupos 

com relação a algumas características. 
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Com base no desempenho amostral já comprovado anteriormente o resultado 

quantitativo nos aponta para uma evolução de aprendizagem para o grupo experimental tendo 

como referencial os pontos cardeais, colaterais e sub-colaterais a partir do desenho dos pátios 

escolares. Além desses resultados, também incluímos as observações feitas pelos próprios 

alunos durante a evolução do experimento como, por exemplo, a expressão “agora eu entendi 

para onde está o norte” Marcelo (11 anos). 

O resultado parcial nos primeiros pré-testes apontou para um desempenho superior nas 

classes de controle sobre as classes de experimento nas escolas José Ribamar Morais Silva e 

Dr. José Silva. O mesmo não ocorreu com o grupo experimental da escola profª Leda Tajra 

Chaves, onde o grupo de controle teve um rendimento inferior. 

Quando da aplicação do primeiro pós-teste, os resultados apontam para um 

desempenho melhor nas classes de experimentos nas escolas Profª. Leda Tajra Chaves e Dr. 

José Silva e uma ligeira semelhança entre classes (experimental e controle) na escola José 

Ribamar Morais Silva. Isso significa rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese experimental, 

levando em consideração que houve efetivamente um ganho dos grupos experimentais entre o 

primeiro pré e pós-testes, principalmente na escola Dr. José Silva, onde esse ganho foi 

considerável, passando de 37% no primeiro pré-teste.  

Quanto aos resultados dos segundos pré-testes, foi registrado um desempenho para 

72% o número de alunos que acertaram todas as questões do segundo pós-teste. 

significativo dos grupos experimentais sobre os grupos de controle nas escolas José Ribamar 

Morais Silva e na escola Profª. Leda Tajra Chaves. 

Já nos segundos pós-testes, os grupos experimentais também apresentaram 

rendimentos superiores aos grupos de controle nas três escolas pesquisadas o que vem 

confirmar a rejeição da hipótese nula e a aceitação da hipótese experimental de que há 
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diferença na aprendizagem dos alunos que estudam Geografia utilizando as representações 

cartográficas como recurso didático. 

Cabe aqui registrar também o avanço considerável nos grupos de controle. Isso nos 

leva a acreditar que esse crescimento deveu-se ao fato da incorporação das metodologias 

adotadas nos grupos experimentais, e repassados mesmo sem a intenção de aplicá-la nos 

grupos de controle. 

Em síntese, podemos afirmar que, apesar dos contratempos, previstos ou não, como 

por exemplo, as diferenças de formação acadêmica entre as professoras que ministram aulas 

de Geografia nas escolas pesquisadas e também a substituição da professora da Unidade 

Integrada Dr. José Silva, entretanto, percebemos através do processo de avaliação e 

desempenho amostral que houve um ganho significativo dos grupos experimentais sobre os 

grupos de controle, principalmente entre os primeiros pré-testes e os segundos pós-testes.  

Os procedimentos didáticos usados pelas professoras consistiam em escrever no 

quadro o conteúdo da aula e explicá-la com base no resumo, ou a leitura do texto da aula 

diretamente no livro didático, e que em algumas classes, como nem todos os alunos possuem 

o livro, são formados grupos para que todos acompanhem a leitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados observados ao longo da pesquisa sobre orientação geográfica no ensino 

de Geografia a partir da proposta metodológica para a 5ª série, nos permitem a sistematização 

de alguns pontos relevantes nessa pesquisa. O primeiro, a relação entre linguagem 

cartográfica e a prática docente; o segundo, a proposta metodológica para uma nova prática; e 

a terceira, os resultados alcançados e a importância da mudança.  

As questões relacionadas com a linguagem cartográfica, e seu uso no dia-a-dia na 

escola passam necessariamente pelos procedimentos gráficos adotados pelos professores, na 

sala de aula à medida que possibilitam a leitura e a compreensão mais rápida das 

representações espaciais utilizados pelos docentes e que fazem parte do cotidiano do 

educando. 

A leitura através dos sinais e códigos representados nos mapas, cartas, plantas entre 

outras representações, assim como a localização de objetos ou lugares cartografados constitui-

se em realidades geográficas que são extremamente importantes em todas as séries do ensino 

fundamental. 

Por outro lado, a habilidade do docente na sua prática diária no trato não somente com 

o material cartográfico, mas, sobretudo no trato com os educandos, através de uma linguagem 

acessível, possibilitará ao aluno, o emprego e uso adequados da simbologia cartográfica 

através da leitura, no sentido de evitar erros de interpretação tão comuns na faixa etária 

estudada e que possam causar interpretações deturpadas da realidade representada. 

É interessante notar que o material didático produzido durante a testagem da proposta, 

faz parte do encaminhamento metodológico, para a melhoria do ensino de Geografia para a 5ª 

série do ensino fundamental no que concerne as representações cartográficas. 
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O segundo ponto relevante na pesquisa trata-se da proposta metodológica 

propriamente dita, a qual apresenta um material didático simples, alternativo, apesar de não 

ser inédito, mas, capaz de despertar em educandos e educadores, um maior interesse em 

participar do processo de ensino/aprendizagem, através da manipulação e observação de 

objetos didáticos, vivenciando situações concretas e reais do cotidiano escolar do educando. 

Merecem destaque também os resultados alcançados com as tarefas desenvolvidas ao 

longo do experimento nas classes de 5ª séries, no interior da sala de aula, assim como as 

tarefas realizadas no pátio das escolas, tendo como referencial o desenho dos rumos 

magnéticos implantados com o auxilio da bússola, que apesar de ser um instrumento 

inventado há bastante tempo, ainda hoje é de grande valia e usada principalmente nas escolas 

de ensino fundamental, onde o educando está iniciando seus conhecimentos a respeito de 

orientação geográfica e também por ser um instrumento de fácil confecção leitura e manuseio. 

As observações mostraram que através da realização das tarefas na sala de aula, no 

pátio, assim como no entorno da escola, que fazem o uso de representações gráficas já 

elaboradas, onde o professor e seus alunos têm contato com o material didático/cartográfico, 

de boa qualidade e indispensável para suas aulas, a partir da sua própria realidade. 

O conhecimento das representações é positivo, pois se constitui no próprio saber 

científico resultante de experiências humanas ao longo dos anos e que são produzidas e 

transmitidas sistematicamente para a sociedade através de instrumentos pedagógicos que 

estão à disposição da comunidade nas instituições de ensino, não se prendendo tanto aos 

livros didáticos, que muitas vezes não trazem as representações de áreas locais e nem da 

região onde o mesmo está inserido. 

A carência de metodologias de orientação geográfica através das representações 

cartográficas para uso nas escolas municipais, e constatada a insuficiência desse material, a 

proposta oferece-se como algo a mais perceptível no processo de ensino/aprendizagem, 
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sinalizando para espaços vividos, cujos objetivos traçados no planejamento escolar tenham 

como orientação nas aulas práticas tanto na sala como nas áreas livres (pátio e no entorno da 

escola) sob a orientação e acompanhamento do professor o uso de material didático testado 

durante o desenvolvimento desta pesquisa. 

Os resultados do experimento demonstraram que uma vez superadas as dificuldades e 

as mudanças que um experimento causam não só às classes envolvidas, mais, sobretudo ao 

ambiente escolar, as ações foram positivas, mesmo com a participação de professoras com 

experiências diferentes, na docência e no conhecimento geográfico. 

Constatamos a significância da hipótese experimental que previa uma vantagem para o 

grupo de experimento sobre o grupo de controle no tocante à aprendizagem dos alunos cujos 

professores utilizam as representações gráficas com recurso didático, justificando o 

desempenho amostral de ganho significativo para este grupo. 

A pesquisa ainda indicou um desempenho progressivo nas classes de controle, talvez 

reflexo da incorporação de metodologias aplicadas nas classes de experimento, uma vez que 

os usos dessas metodologias nas referidas classes exigem um pequeno intervalo de tempo 

entre estas e as classes de controle. 

Outro aspecto que também mereceu nossa atenção diz respeito ao suporte familiar dos 

grupos envolvidos no processo, onde foram detectados os seguintes resultados: primeiro, os 

elevados índices de pai analfabeto, o que em parte justifica-se a escolha da profissão, uma vez 

que a falta de oportunidade e as dificuldades encontradas no decorrer de suas vidas os 

conduziram para um trabalho que não exige grau de instrução, isso talvez justificaria, por 

exemplo, a baixa renda familiar registrada no questionário aplicado entre os familiares dos 

alunos pesquisados. 

Em segundo lugar, o fato da maioria dos pais dos educandos ser pescador e de não 

possuírem seu principal objeto de trabalho, responsável pelo seu deslocamento diário para a 
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pescaria e por último a contribuição da família através do conhecimento de orientação 

identificado no seio familiar e que são repassados aos filhos pelo pai através do convívio 

diário, que são resultantes de suas experiências vividas no cotidiano através dos 

deslocamentos no decorrer de sua labuta diária. 

Mudar em educação exige determinação, aplicação, dedicação e acima de tudo 

disciplina, pois, a mudança não depende somente de teorias e métodos revolucionários é 

preciso está aberto também para as mudanças de atitude, e envolver-se com o seu trabalho, 

pois, são condições fundamentais para o sucesso da mudança. 

Mudar é assumir riscos, é ultrapassar obstáculos para desfrutar do prazer de também 

aprender. Em síntese, o caminho a ser percorrido é muito longo e não queremos aqui esgotar o 

tema, mesmo porque o uso das representações gráficas nas escolas de ensino fundamental e 

sua utilização por professores de Geografia no nosso estado, assim como em boa parte do 

Brasil, ainda estão dando seus primeiros passos. Estamos lançando uma semente na 

expectativa de que em um curto espaço de tempo possa germinar, crescer e produzir bons 

frutos. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO MODELO PARA COLETA DE DADOS DAS AULAS DE 

GEOGRAFIA  

 

Escola: ........................................................................................................................... 

Turma: ......      turno: ...........       nº da aula: ..........      data: ................. 

 

 

Atividades previstas: 

 

 

 

Atividades realizadas: 

 

 

 

Participação dos alunos: 

 

 

 

 

Observações: 
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO SÓCIO-CULTURAL PARA COLETA DE DADOS DE 

FAMILIARES DOS ALUNOS DA 5ª SÉRIE . 

 

 

1- Nome da escola.................................................................................................................. 

2- Nome do aluno(a): ............................................................................................................. 

3- Data de nascimento: .......................... 

4 - Nome do pai: .................................................................................................................... 

 

5- Escolaridade do pai: 

     Analfabeto 

     Fundamental de1ª a 4ª incompleto                     Fundamental de 1ª a 4ª completo 

     Fundamental de 5ª a 8ª incompleto                    Fundamental de 5ª a 8ª completo 

     Ensino médio incompleto                                   Ensino médio completo 

     Superior incompleto                                           Superior completo 

      

6- O pai trabalha? 

     Sim                                                                     Não 

 

7- Qual a profissão do pai? ............................................................................................... 

 

8- Quanto ganha o pai? 

     Até um salário mínimo                                      Entre um e três salários 

     Entre três e cinco                                               Entre cinco e dez salários 

     Mais de dez salários 
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9- Nome da mãe: .................................................................................................................... 

 

10 – Escolaridade da mãe 

     Analfabeta 

     Fundamental de1ª a 4ª incompleto                     Fundamental de 1ª a 4ª completo 

     Fundamental de 5ª a 8ª incompleto                    Fundamental de 5ª a 8ª completo 

     Ensino médio incompleto                                   Ensino médio completo 

     Superior incompleto                                           Superior completo 

 

11-  A mãe trabalha? 

     Sim                                                                     Não 

 

12- Qual a profissão da mãe?........................................................................................... 

 

13- Quanto ganha a mãe? 

     Até um salário mínimo                                      Entre um e três salários 

     Entre três e cinco                                               Entre cinco e dez salários 

     Mais de dez salários 

 

14- Quantos filhos? (excluir o pesquisado) 

       Do sexo masculino                                           Do sexo feminino 

 

15- Qual a escolaridade dos filhos? (excluir o pesquisado) 

      Não estudam 

      Fundamental de1ª a 4ª incompleto                    Fundamental de 1ª a 4ª completo 
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      Fundamental de 5ª a 8ª incompleto                   Fundamental de 5ª a 8ª completo 

      Ensino médio incompleto                                  Ensino médio completo 

      Superior incompleto                                          Superior completo 

 

16- Quantos filhos trabalham?............................ 

 

17- Quanto ganha cada filho?................................................................................................. 

 

18- Como mora a família? 

      Casa própria                                                      Casa alugada 

      Com parente                                                      Casa cedida   

 

19- A família possui canoa ou barco? 

      Sim                                                                    Não 

      Com motor                                                         Sem motor   

 

20- Qual a origem da família? 

       De São José de Ribamar                                   De outro estado 

       De outro município?  Qual?.......................................................................... 
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ANEXO C – 1º PRÉ E PÓS –TESTE 
NOME DA ESCOLA: 
NOME DO ALUNO:                                                                               DATA: 
 
 
Esta é a planta de sua sala de aula, observe o desenho e a orientação ao lado e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Qual a orientação da porta? 
 
 
2. Qual a orientação do quadro negro? 
 
 
3. Qual a orientação das janelas? 
 
 
4. José vai até a carteira de Iva, qual a direção do seu percurso? 
 
 
5. Rita vai até a carteira de Maria, qual a direção do seu percurso? 
 
 
6. Pedro, vai conversar com João, sobre as atividades de Geografia, qual a direção do seu 
percurso? 
 
 
7. Iva vai até a carteira de Tiago, qual a direção do seu percurso? 
 

João 

Janela

Janela 

Porta 

N 

E 

S 

O 

Iva Pedro Tiago 

Maria Rita 

Quadro Verde 

José João 
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ANEXO D – 2º PRÉ E PÓS-TESTE 
 
NOME DA ESCOLA: 
 
NOME DO ALUNO:                                                                          DATA: 
 
 
LEIA, OBSERVE COM ATENÇÃO O DESENHO ABAIXO E RESPONDA: 
 
 
 
 
 

 

Escola Dr.
José Silva

Rua da L
iberd

ade

R
ua

 R
ai

m
un

do
 S

an
to

s

Rua do Olho D`água

Rua do VieiraR
ua

   
28

  d
e 

   
 J

ul
ho

N

S

EO
R

ua
 2

8 
de

 J
ul

ho

Rua      
 Benedito Porto

R
ua

 A
lb

er
to

 A
bo

ud
Es

tr
ad

a 
do

 S
íti

 d
o 

   
   
A

pi
cu

m

Escola José

Ribamar

Morais S
ilva

 

N

S

EO

N

S

EO

N

S

EO

N

S

EO

N

S

EO

Escola Leda 
Tajra Chaves

Rua         S
anto Expedito

Rua          Getúlio   Vargas

R
ua

   
Io

m
ar

  P
er

ei
ra

2ª
   
Tr

av
es

sa
   
Sã

o 
 J

ud
as

  T
ad

eu
  

Escala 

0 m 50 m

Escala 

0 m 50 m Escala 

0 m 40 m

 
 
 

 
 
a) Qual o nome da rua que limita-se ao Norte com minha escola? 
 
R: 
 
b) Qual o nome da rua que limita-se ao Leste com minha escola? 
 
R: 
 
c) Qual o nome da rua que limita-se ao Oeste com minha escola? 
 
R: 
 
d) Qual o nome da rua que limita-se ao Sul com minha escola? 
 
R: 
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