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Resumo 
 
O presente artigo é a continuidade de uma discussão realizada em uma oficina no III Simpósio 
de Ensino Aprendizagem de Geografia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
e traz uma reflexão sobre o uso da Charge e do Cartum como linguagem alternativa no ensino 
de Geografia baseada em autores como SILVA e CAVALCANTI (2008). A pretensão é cooperar 
com uma discussão teórica sobre os benefícios oferecidos com o uso desses recursos e de 
novas metodologias no ensino de conteúdos geográficos contribuindo significativamente para o 
aprendizado dos discentes já que, desperta interesse pelos conteúdos possibilitando o 
desenvolvimento do pensamento crítico, além de permitir materializar os conteúdos Geográficos 
desenvolvendo uma melhor compreensão das relações sociais.  
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Abstract 
 
This article is the continuation of a discussion at a workshop held at the Third Symposium on 
Teaching and Learning of Geography at the State University of Southwest Bahia - UESB and a 
reflection on the use of Khartoum and the Charge as alternative language in the teaching of 
geography based authors such as SILVA and CAVALCANTI (2008). The intention is to cooperate 
with a theoretical discussion of the benefits offered by the use of these resources and new 
methodologies in the teaching of geographical contributing significantly to the learning of students 
now that arouses interest for the contents enabling the development of critical thinking, and 
allows materialize the contents Geographical developing a better understanding of social 
relations. 
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Atualmente na educação não se deve desenvolver um ensino unilateral que tem como 

objetivo uma simples memorização e, aos professores como únicos detentores do saber, visto 

que a realidade exige sujeitos que saibam lidar com a complexidade das relações societárias e 

com as mudanças rápidas da realidade, pois o conhecimento apresenta uma célere 

mutabilidade. Logo, é relevante entender a importância de recursos didáticos no processo de 

ensino-aprendizagem em Geografia.  

Dessa maneira, para que o processo ensino-aprendizagem não seja enfadonho e o 

conhecimento que está sendo adquirido distante da realidade que o aluno conhece e percebe, é 

relevante que o professor faça uso de recursos didáticos diversos, de acordo com os objetivos 

educacionais pretendidos. Assim, acredita-se que um dos recursos que podem ser utilizados no 

ensino de Geografia seria a charge e o cartum, visto que são recursos lúdicos que tornam a aula 

interessante e divertida para o aluno, contribuindo significativamente para a construção de uma 

aprendizagem significativa. 

 
 

A Charge e o Cartum: Uma linguagem alternativa no processo ensino-aprendizagem 

 
A Humanidade presencia na atualidade processos de mudanças, em que o espaço 

geográfico transforma-se de forma acelerada e o homem é o principal agente responsável pela 

construção e reconstrução do espaço geográfico. 

Nesse aspecto, para que a educação seja transformadora, é necessário que ela dê 

conta do presente, assim é fundamental a busca por bases teóricas e metodológicas capazes de 

explicar o mundo presente, articulando esse entendimento ao processo  ensino-aprendizagem e 

fornecendo aos educandos a possibilidade de questionar, investigar e, sobretudo compreender o 

meio em que ele está inserido. 

Assim a escola não pode ser: 

 
Uma escola que pretende formar por meio da imposição de modelos, de 
exercícios de memorização, da fragmentação do conhecimento, da 
ignorância dos instrumentos mais avançados de acesso ao conhecimento e 
de comunicação. (BRASIL, 2002, p. 24)  

 
Diante das transformações rápidas e complexas que vem ocorrendo na sociedade, vale 

resaltar, uma sociedade caracterizada como técnica-científica e informacional, é necessário que 

a educação desenvolva uma formação adequada para dar conta dessa realidade. Assim, faz se 

necessário a utilização de metodologias que não esteja baseado apenas na memorização de 

conteúdos, mas sim na obtenção de um conhecimento significativo capaz de acompanhar as 



transformações já que: 

[...] Agora, a velocidade do processo científico e tecnológico e de 
transformação dos processos de produção torna o conhecimento 
rapidamente superado, exigindo-se uma atualização continua e colocando 
novas exigências para a formação do cidadão. (BRASIL, 2002, p. 25)  

 

Nesse sentido, percebe-se a importância da Geografia escolar, já que é uma disciplina, 

que possibilita a compreensão tanto do local quanto do global, contribuindo significativamente 

para um conhecimento integral das relações societárias, pois como afirma Straforini “[...] A 

Geografia passa a ter papel de destaque na escola, pois é a única disciplina a possibilitar o 

acompanhamento das transformações recentes de forma integrada”. (STRAFORINI, 2004, p.51) 

Dessa maneira nota-se a importância da Charge que segundo Silva e Cavalcanti (2008) 

é caracterizada por utilizar a caricatura de personalidades, normalmente conhecidas. Ela é 

geralmente datada e localizada geograficamente e traz como conteúdo críticas sociais, 

econômicas, ambientais e políticas; e do cartum, caracterizado por ser atemporal, universal, 

sendo que seus personagens são criações do autor e também faz críticas sociais e políticas, 

além de apresentar questões ambientais e econômicas. Esses recursos didáticos aliados ao 

conteúdo geográfico são capazes de proporcionar ao aluno o entendimento do presente, já que a 

charge e o cartum retrata questões que estão relacionadas ao conhecimento prévio do aluno, 

cria-se  assim uma ponte entre teoria e prática, entre o conhecimento produzido na sala de aula 

e o mundo. A charge e o cartum permitem relacionar os conteúdos geográficos com a vivência 

do aluno, despertando interesse do mesmo pela aprendizagem. Assim, a Geografia deixa de ser 

uma disciplina decorativa e passa a exigir do discente a compreensão de fato de seus conteúdos 

para que ele possa está relacionando e entendendo as diversas relações existentes na 

sociedade, visto que: 

 

A Geografia como disciplina escolar, tem como objetivo contribuir para a 
formação integral dos educandos. O papel dessa área do conhecimento é 
refletir, compreender, observar, interpretar e saber pensar o espaço 
geográfico, que é um produto histórico, que revela as práticas sociais das 
pessoas que nele convivem. Esse espaço Geográfico pode ser lido e 
entendido de diferentes formas. (PUNTEL, 2007. p. 285. Apud; MENDES e 
FONSECA 2010) 

 

 Cavalcanti (2002) relata sobre a importância de utilizar diferentes formas de linguagem 

e de expressão no ensino de Geografia que contribui para o entendimento das relações sociais, 

tornando os conteúdos Geográficos mais próximos da realidade do aluno. Entende-se que não 

seja somente a linguagem verbal importante na aprendizagem, mas também a simbologia, que é 

uma representação e a charge e o cartum são meios de comunicação que fazem uso desse tipo 



de linguagem. Assim, 

  
[...]  há que se destacar sua potencialidade para levar o aluno a perceber, por 
exemplo, a geografia no cotidiano, para fazer a ponte entre seu conhe-
cimento cotidiano e o científico, para problematizar o conteúdo escolar e 
partir de outras linguagens e de outras formas de expressão (CAVALCANTI, 
2002). 

  
Analisando a charge e o cartum enquanto diferentes formas de linguagem, percebe-se 

que eles têm a capacidade de enriquecer e complementar o processo de ensino-aprendizagem, 

além de motivar a reflexão de diferentes realidades geográficas, o que desperta no educando a 

criticidade e os torna sujeitos críticos-reflexivos.  Além de desenvolver e possibilitar ao discente, 

o desenvolvimento da capacidade de observação da produção dos diferentes espaços gerados 

pela sociedade.  

Percebe-se que há diversas maneiras de representação do espaço geográfico, cabendo 

ao professor não ficar preso apenas ao livro didático, pois este não deve ser considerado como a 

única fonte do saber, mas a função de relacionar as diferentes formas de linguagem com os 

conteúdos geográficos, dando um teor científico às informações. É função do professor  ajudar a 

formar cidadãos críticos, incentivando o discente a pesquisar e questionar os acontecimentos 

geográficos. Dessa forma, a educação, além de possibilitar ao aluno a compreensão do 

passado, também possibilitará o entendimento dos acontecimentos presentes, gerando, assim, 

um conhecimento integral da sociedade. 

A charge e o cartum enquanto diferentes formas de linguagem deixam as aulas mais 

dinâmicas e atrativas, já que utiliza temas atuais de forma humorada, o que prende a atenção do 

aluno e também  aguça o olhar do mesmo para a compreensão da realidade. Assim,  “[...] A 

educação geográfica, [...], ajuda os alunos a desenvolverem modos do pensamento geográfico, a 

internalizarem métodos e procedimentos de captar espacialmente a realidade” 

(CALVACANTI,2010, p. 369)  

Portanto, a charge e o cartum utilizados enquanto recursos didáticos se tornam grandes 

aliados no processo de ensino-aprendizagem, já que retrata situações que podem estar 

relacionados aos conteúdos geográficos, tornando o conteúdo mais real, mais próximo do 

discente.  Esse recursos permitem também a análise em escala local, regional, nacional e 

mundial, possibilitando no olhar do discente uma reflexão das relações sociais. 

Observe: 



 

Figura 1 – Desmatamento.  
Fonte: http://centrodeestudosambientais.wordpress.com 

                      

Esse cartum possibilita a materialização de conteúdos da Geografia Física como a 

destruição dos biomas Brasileiros, as consequências das queimadas e do desmatamento, 

podendo ser utilizada até mesmo em escala local chamando a atenção do discente sobre a 

realidade que o cerca tornando a Geografia uma disciplina interessante e próxima da realidade. 

Já o cartum abaixo retrata de forma global as consequências causadas pelo 

desmatamento e pelas queimadas, que ainda que seja em pequena escala também pode 

ocasionar  consequências no âmbito global. Percebe-se que esses recursos aliados aos 

conteúdos podem facilitar a compressão do discente em diversas escalas, fazendo com que o 

aluno tenha um conhecimento não só do local, mas também do global.   

 

                                          Figura 2 – Aquecimento Global. 
                                          Fonte: http://ecologiapoli.blogspot.com.br. 

 
 Cavalcanti e Silva aferem que a charge e o cartum  

 
[...] Motiva a discussão e a reflexão, tornando a aula mais receptiva e 
agradável e, principalmente, estimula uma leitura mais apurada da realidade 



vivida e a desmistificação da ideologia que permeia as relações socais e 
políticas do mundo. (SILVA e CAVALCANTI, 2008, p. 144)  
 

Assim, a charge e o cartum provocam um maior envolvimento do discente com as aulas 

de geografia, possibilitando uma discussão científica por meio de informações do espaço vivido, 

da troca de conhecimento entre discentes e docentes e uma maior reflexão questionadora das 

condições sociais, ambientais, econômicas e políticas que permeiam as relações sociais. É 

importante que o professor utilize esses recursos didáticos para que possa mostrar ao discente 

que os conteúdos Geográficos estão para além da sala de aula, podendo ser percebido e 

analisado em situações do cotidiano. 

Nesse processo, não se pode deixar de ressaltar o impacto social do professor e da 

Geografia no ensino e aprendizagem, pois o professor não é um mero transmissor de 

conhecimentos, mas um facilitador de um processo que contribui na formação de cidadãos e 

profissionais, de acordo com as demandas sociais. 

Cavalcanti (2010) afirma que o professor de Geografia “[...] têm o desafio constante de 

desenvolver um trabalho docente que resulte em uma aprendizagem significativa para os 

alunos.” (p.368). Dessa maneira, ele deve fazer uso de metodologias adequadas que permitam a 

construção da aprendizagem significativa para que o educando associe a teoria com a prática a 

fim de desenvolver, ao invés de acumular, um conhecimento aplicável em sua vivência, nas 

dimensões sociais e profissionais. 

Já a Geografia tem o papel de contribuir na formação do cidadão, pois possibilita que os 

indivíduos se percebam enquanto sujeitos históricos, com capacidade de intervenção na 

sociedade e de transformações significativas. Quanto a isso, Cavalcanti sinaliza que os 

 

[...] professores e alunos são sujeitos ativos e a Geografia escolar é uma 
mediação importante da relação dos alunos com o mundo, contribuindo assim 
para sua formação geral. Na relação cognitiva de crianças, jovens e adultos com 
o mundo, o raciocínio espacial é necessário, pois as praticas sociais cotidianas 
têm uma dimensão espacial. A educação geográfica, nesse sentido, ajuda os 
alunos a desenvolverem modos do pensamento geográfico, a internalizarem 
métodos e procedimentos de captar espacialmente a realidade. (CAVALCANTI, 
2010, p. 369) 

 
No entanto, é válido frisar que, a contribuição da Geografia na formação do sujeito, 

decorrente do desenvolvimento do pensamento autônomo, constitui-se um desafio frente às 

dificuldades impostas nas escolas da Geografia tradicional, que não dá conta de explicar as 

complexidades da sociedade. Desde os nos 1960 a Geografia vem passando por um processo de 

renovação, mas “[...] A renovação da geografia é muito complexa e desigual no âmbito acadêmico e 

as relações entre essa esfera e o universo do ensino médio são marcadas por inúmeras 



dificuldades.” (OLIVA, 2003, p.34) Pois praticamente não há meios de comunicação entre esses 

dois níveis – Universitário e Médio -, mesmo sendo a universidade a responsável por formar 

professores. 

  OLIVA (2003) relata que muitas instituições privadas de ensino superior com curso de 

licenciatura em Geografia predominam uma Geografia tradicional. Dessa maneira pode-se afirmar 

que o processo de renovação da Geografia se dar de forma desigual entre essas duas esferas 

sendo necessário criar uma comunicação entre o meio acadêmico e o nível médio, para que o 

ensino de Geografia no nível médio deixe de ser engessado por conceitos simplificados que não dá 

conta de explicar a realidade existente.        

Considerações Finais 

 
Diante do exposto percebe-se a mutabilidade do conhecimento e a necessidade da 

educação de explicar essas transformações que vem ocorrendo, devido à complexa relação 

estabelecida entre a sociedade e a natureza. Assim, como alternativa de solucionar o problema, 

sugere-se a charge e o cartum como diferentes formas de linguagem, que tratam de temas 

atuais de forma humorística, que possibilitam, juntamente com o conteúdo geográfico, o 

entendimento do presente de forma crítica. Assim, o discente perceberá a Geografia no 

cotidiano, fazendo com que deixe de ser apenas uma disciplina escolar e faça parte do seu 

mundo vivido.   
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