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Resumo 

O ensino aprendizagem nas instituições de ensino estão passando por muitos 
problemas, devido ao desinteresse dos alunos em aprender e os professores de construir 
maneiras atrativas para o ensino. Os Parâmetros Curriculares Nacionais  coloca a cartografia 
como uma totalidade para ser compreendida, para que o ensino cartográfico continue tendo sua 
importância são necessário unir o conteúdo e a prática, trazendo a cartografia para perto do 
cotidiano do aluno e que estes possam utilizá-la para a vida. Sendo um dos principais conceitos 
para seu entendimento  a localização e orientação,  para o aluno entender as espacialidades 
geográficas, neste sentido várias atividades lúdicas são apresentadas, algumas já bem 
conhecidas como o “caça ao tesouro”, atividade que serve para despertar maior interesse dos 
alunos ao ensino cartográfico. Para isto foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a 
temática e uma proposta pedagógica, como atividades lúdicas para fazer com que o aluno 
compreenda o espaço geográfico. 
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Introdução 

Este ensaio é proveniente das reflexões realizadas na disciplina Ensino de 

Geografia e Estágio e Vivência Docente, ministrada para no terceiro ano para o curso de 

licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Londrina. E tem como objetivo refletir 

sobre o uso da cartografia na compreensão do espaço geográfico. Para a confecção deste artigo 

realizamos um levantamento bibliográfico sobre a temática, seguido de leitura e redação do texto 

e por último a apresentação de uma proposta pedagógica de como trabalhar a cartografia 

escolar no sentido de levar o aluno a compreender as espacialidades. 

Analisando o ensino cartográfico nas escolas, percebemos que os jovens tem 

muitas dificuldades na sua compreensão, isto devido ao processo aprendizagem que por muitas 

vezes não alia o conteúdo com a prática. Entretanto sabemos, que os problemas enfrentado pelo 

professor são muitos, e precisam seguir regimentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais,  

que  não dá aqueles que seguem a risca a autonomia de ensinar aquilo que lhe convêm em 

dados momentos. Muitos dos problemas ocorridos nas instituições de ensino acaba por trazer a 

desmotivação com a profissão. Este trabalho trás algumas alternativas de atividades lúdicas, que 

já são bem conhecidas, mas que podem trazer um maior interesse dos alunos com a cartografia 

e também aproxima-los do professor. 

  

 O ensino de cartografia 
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A cartografia escolar, é um conteúdo de extrema importância para o 

ensino/aprendizagem geográfico, é colocada de lado por muitas vezes por não ter formas 

atrativas para sua explicação, e também por não aliar o conteúdo com o cotidiano do aluno. Por 

isso, para que a cartografia continue tendo sua relevância no currículo escolar, não adianta ser 

mais um conteúdo, é preciso compreender os fundamentos teóricos da discussão cartográfica 

(CASTELLAR, 2011). 

Durante muito tempo os mapas eram utilizados como um elemento de 

compreensão da Geografia. A partir do final de 1970, surge o movimento da Geografia Crítica 

que rejeita os referenciais teórico-metodológicos da Geografia Tradicional, afastando a Geografia 

da linguagem cartográfica. Neste momento de crise, todo material utilizado que remetesse a 

Geografia Tradicional era considerado regressivo (PARANÁ, 2008). Hoje sabemos que para 

compreensão do espaço geográfico há necessidade do entendimento da linguagem cartográfica, 

sendo este pensamento atualmente é considerado equivocado.  

Ao final da década de 1980, as pesquisas e os estudos desenvolvidos por muitos 

profissionais trouxeram de volta as discussões sobre a importância do uso da linguagem 

cartográfica no ensino de Geografia (TSUKAMOTO, 2004). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a cartografia tem como instrumento, a 

aproximação dos lugares e do mundo, sendo uns dos principais motivos para que a inclua no 

currículo escolar é a necessidade de hoje se conhecer as cidades, as áreas rurais, entre outras; 

o que implica dominar as formas de representá-las ( ALMEIDA, 2006). Esta necessidade não só 

é importante para os estudiosos, mas para qualquer cidadão que tem no seu cotidiano a 

necessidade de se localizar e orientar no espaço. 

Uns dos problemas que ocorre, é que a cartografia incluída nas diretrizes e que são 

passadas para os professores seguirem apresentam a cartografia em sua totalidade, sendo este 

processo construído no dia-a-dia por meio da abordagem dos conteúdos. Neste sentido, começa 

haver uma descontentamento do professor em ter que seguir os parâmetros, já que não são eles 

que os produz, mas um conjunto de pessoas do Governo do Estado, que não sabe o que é uma 

sala de aula e as dificuldades encontradas na mesma.   

Neste momento é preciso haver o reconhecimento da história e identidade do 

professor, sendo esta última a identidade profissional, a disciplina que o professor aplica. 

Entretanto a identidade docente esta na própria docência, no cotidiano das salas, na prática de 

preparar e ensinar (ARROYO, 2011). 

Entretanto, uns dos maiores problemas encontrado nas salas de aulas é ensinar o 

conhecimento cartográfico para os alunos, já que não oferecem formas atrativa para sua 
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explicação. Neste sentido o trabalho em sala de aula poderia se basear nos aspectos de ensino 

e aprendizagem, nos conhecimentos prévios, atrelando com seu cotidiano ( CASTELLAR, 2011). 

Sendo assim, uma das grandes dificuldades da alfabetização cartográfica é relacionar os 

conteúdos, com exemplos longe de sua realidade, e o aluno passa entender a cartografia de 

forma abstrata. 

Buscar metodologias inovadoras não é achar que vamos encontrar a solução da 

escola nem dos alunos, fazendo com que entendam cartografia; porém este é um processo 

longo, mas pode trazer atrativos, tornando o conteúdo interessante aliando a teoria e a prática. 

Quando assumimos que a linguagem cartográfica é uma estratégia para o ensino, não é 

considerar que ela também seja técnica, mas entender que para o ensino a linguagem é muito 

importante ( CASTELLAR, 2011). 

Outro problema encontrado no ensino cartográfico é o desinteresse do professor 

em adquirir e aplicar novas metodologias em suas aulas. Isto se deve pela insatisfação da 

profissão, daqueles que permanecem no ofício passa pelos salários que remuneram mal a 

profissão e criam uma identidade negativa com ela. Como diz Sousa Neto: 

 

Na desidentificação o processo é de estranhamento, posto 
que as pessoas ao não se verem no que fazem, não o fazem como 
sendo coisa sua. Na elaboração de uma identidade negativa gesta-se 
um autopreconceito vitimador, como se ser professor fosse a última 
maneira de garantir uma sobrevivência indigna. ( 2005, p.257) 
 

  Por isso, a necessidade de uma revalorização do professor, por ser um ser único 

capaz de ensinar, educar e aprender junto ao aluno; sendo que  inovar e trazer novas 

metodologias para suas aulas é mostrar que o profissional docente continue vivo, dando a 

valorização de sua identidade como um papel social. 

Hoje por muitas das contradições existentes no ensino cartográfico, é necessário 

reforçar que a alfabetização é importante, sendo uma das maneiras para tornar o aluno 

conhecedor do espaço geográfico, o papel do professor mediador deste conhecimento é 

indiscutível. A adoção de novas metodologias para o ensino aprendizagem é trazer a teoria e a 

prática para o aluno de forma mais compreensiva. A partir disto, o entendimento da localização e 

orientação é fundamental para que se entenda a cartografia, sendo preciso conhecer o mundo 

que vivemos. 

 

Localização e Orientação 
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Localização e orientação são, conceitos a serem construídos ao longo da 

escolaridade, estes que servem para a compreensão do espaço geográfico. 

 As diversas maneiras utilizadas para se orientar e localizar no espaço surgiram em 

tempos remotos. O homem, procurou um  meio de registrar sua passagem pelos lugares e 

delimitar seus territórios, o mapa foi a primeira expressão utilizada, surgindo ante mesmo da 

escrita, e que serviam como ponto de referências, pois cada vez que voltava ao local se 

orientava por eles ( PARANÁ, 2001).  

Uns dos primeiros modos a se perceber o espaço foi a orientação pelo Sol. 

Observando a natureza, começaram a notarem que todas as manhãs o Sol aparece em certa 

posição do horizonte, e desaparece do lado oposto. A partir dessas observações, perceberam 

também que a Lua fazia o mesmo movimento  que o Sol,  e que poderiam ser outro ponto de 

referência. A movimentação dos astros também dinamizaram este conhecimento, percebendo 

que o Cruzeiro do Sul, visto no hemisfério sul poderia ajudar na orientação. 

Com os avanços da navegação, houve a necessidade de se localizar e orientar-se 

no espaço, para a descoberta de novos territórios. O que possibilitou essa movimentação no 

espaço foi um instrumento chinês, trazidos pelos mouros no século XIII, a bússola. A descoberta 

do mundo possibilitou o conhecimento de novas áreas impulsionando a cartografia como forma 

de representá-las ( PARANÁ, 2001). 

A partir de então grandes invenções e instrumentos foram criado, através dos 

avanços do meio  técnico científico informacional, podendo hoje uma pessoa se localizar no 

espaço geográfico em questão de segundos. 

Mas como fazer com que a criança perceba no espaço geográficoe a partir dele se 

oriente e localize? 

Almeida (2006), resalta que uma das maneiras mais fáceis de fazer com que os 

alunos compreendam estes dois conceitos, é através da movimentação dos astros, como eram 

feito pelos antigos, a partir dele é que se pode entender modelos explicativos teóricos. E assim 

determinar as direções leste-oeste e norte-sul, originando os pontos cardeais ou a rosa dos 

ventos. 

 

Figura 1: Orientação pelo sol 
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 Fonte: HONEL, Jorge. Centro de divulgação astronômica, 1993. Disponível em: 

http://www.cdcc.usp.br/cda/producao/sbpc93/index.html. Acesso em: 24 ago 2012. 

 

Outro meio de se compreender, é utilizar o corpo como ponto de referência 

para determinar as direções geográficas, por meio do reconhecimento das partes do corpo que 

são definidas as posições em função do eixo. Almeida (2006) resalta que utilizar o corpo como 

forma de referência, pode levar o aluno a ideias equivocadas, como achar que o leste esta 

sempre a direita, sem observar a trajetória do Sol, não percebendo que a direção leste-oeste 

decorre do movimento de rotação da Terra.  

Entretanto para que o ensinar cartografia ocorra é preciso que os educandos 

compreendam o conceito de localização e orientação, sendo importante não só para a geografia, 

mas principalmente para a vida. Portanto para trabalhar com orientação e localização espacial 

temos que partir do conhecimento subjetivo do aluno, fazê-lo pensar sobre sua importância. 

Sendo preciso aliar estes conceitos com o cotidiano dos mesmos, considerando as escalas 

regionais, nacionais e globais. Pois segundo Azambuja ( 2002, p.135 ) o processo de raciocinar 

sobre espaço é iniciado pela representação (desenho) do espaço vivenciado para o espaço 

geográfico e, nesse sentido, utilizar exercícios como a rua está no bairro, e este está no 

município, que está estado, que está no país, etc. 

Para tanto, este conhecimento vai ser constituindo ao longo da alfabetização dos 

jovens, por isso é importante que o aluno aprenda estes princípios que consolida a cartografia, 

pois ele vai ser de uso para a vida, podendo repassar e ajudar os familiares e amigos. 

 

Aprender brincando: as diversas linguagens que podem ser utilizada para se aprender 

localização e orientação  

http://www.cdcc.usp.br/cda/producao/sbpc93/index.html
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O conceito cartográfico, assim como todos os conteúdos envolve a disponibilidade 

de aprender e a importância que o aluno coloca sobre o conhecimento que é transmitido. Porém 

a aprendizagem é necessária, sendo o professor educador responsável em tornar a aula mais 

interessante. Segundo Heidrich (2002, p.104 ) a criança aprende aquilo que lhe interessa, o que 

lhe é necessário e, por isso, o que lhe dá prazer. Sendo assim, a assimilação e acomodação da 

criança em relação ao entendimento do espaço geográfico deve ocorrer através do jogo, do 

lúdico. 

A partir desta  compreensão, pretendemos mostrar as várias atividades lúdicas de 

se aprender cartografia, envolvendo orientação e localização fora das salas de aulas, pois, é 

importante que o aluno saia de sua rotina, e passe a observar o espaço ao seu entorno como 

pátio, a quadra o quarteirão, para compreender os conceitos da geografia (SOMMER, 2003). 

A atividade pode ser a mais simples que seja, mas que retira o aluno da condição 

passiva e o coloque como sujeito ativo e participativo do processo do conhecimento. 

Uma das atividades sugeridas para a compreensão cartográfica ligada a localização 

e orientação é a “cabra cega”, uma brincadeira lúdica que pode ocorrer até dentro da sala de 

aula, que proporciona os alunos ao entendimento tanto da localização como da orientação 

quanto da lateralidade. 

Outra atividade que pode levá-los ao conhecimento e a orientação do espaço é 

através das percepções do movimento aparente do Sol, assim é interessante levar os alunos 

para fora da sala para perceber o nascente e o poente, é uma  maneira fácil de compreensão, 

fazendo-o a pensar não só na cartografia, mas na compreensão do espaço geográfico. Podendo 

também dar a tarefa de olhar o céu a noite e perceber o mesmo movimento com a Lua, e 

encontrar no céu o Cruzeiro do Sul, que é outro ponto de referência. 

O “caça ao tesouro” é outra brincadeira já velha e bem conhecida, mas que visam 

construir conceitos relativos a orientação, a partir de um ponto de referência das rosa dos ventos 

podendo também utilizar a bússola. Basta marcar os pontos cardeais geográficos ou se utilizar a 

bússola os pontos magnéticos, junto as pistas colocadas em pontos estratégicos. A brincadeira é 

fácil e desenvolve a orientação espacial. Brincadeiras deste tipo pode trazer a aproximação do 

professor e aluno, como diz Sommer (2003, p.125): 

Neste sentido pode-se romper com conceitos preestabelecidos nos 
livros didáticos de geografia, pois as impressões que ficam registradas 
em forma de “prazer” e “satisfação”, tornam o aprendizado mais 
representativo, quebrando barreiras, desmistificando conceitos e 
aproximando professor- aluno, aluno- aluno.  
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Entretanto hoje, com o mundo globalizado e os grandes avanços tecnológicos, se 

localizar e orientar no espaço se tornou muito mais fácil. Quem nunca viu um GPS? Ou quem 

não sabe para que utilizá-lo? Bom o uso deste instrumento, facilitou muito a vida do homem, um 

dos exemplos são os GPS inserido nos automóveis, é apenas colocar a latitude e a longitude 

que você quer chegar, que o instrumento traça seu trajeto. Porém  este instrumento não é de 

fácil acesso, seria muito bom mostrar e explicar seu uso para os alunos em uma aula prática, 

todavia temos que adequar as aulas ao cotidiano dos jovens, e em alguns lugares pode acabar 

os distanciando. 

Uma das atividades de fácil compreensão que hoje pode estar mais perto dos 

alunos, é a utilização do Google Maps ou Terra. A maioria das escolas disponibiliza a sala de 

informática, portanto o professor tem condições de trabalho para introduzir o uso de tal 

instrumento, o que também o possibilita chegar em sua casa e ensinar seus pais. Neste 

programa podemos selecionar o local desejado, traçando o percurso de ligação. 

Outra atividade ligada a informática, são sites de compreensão de cartografia que 

disponibiliza jogos interativos, que trás noções básicas de cartografia. Estes programas são 

muito bons, porque são atrativo para os alunos, eles saem da rotina das salas de aula, além de 

trazer conhecimento pode trazer um novo olhar para a redes de comunicação que vai muito além 

de facebook. 

Essas são pouca de muitas atividades que podem ser inseridas no cotidiano 

educativo dos alunos. Segundo Sommer (2003, p.125): 

 

[...] é preciso relativar conceitos através do lúdico, junto ao interesse 
do grupo de alunos e desenvolver as relações necessárias para 
compreendê-los. Fazer com que os alunos consigam orientar-se 
através de observações concretas, ajudam a aplicação e 
materialização dos pontos cardeais e colaterais na construção de 
mapas e plantas[...] 

 

Neste sentido é dever do docente proporcionar atividades aos seus alunos que 

atraem seus interesses, estes momentos podem mudar seu comportamento em frente aos 

conteúdos exposto. São maneiras fáceis que vão além das quatro paredes da sala de aula, 

permitindo ampliar e relacionar conhecimentos apreendido em sala com os subjetivos. 

 

Considerações finais: 

Vemos que o grande desafio do professor de geografia é atingir seus alunos e 

despertar neles o desejo do saber e conhecer. Na realidade, o que os professores veem nas 
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escolas são as dificuldades e problemas enfrentados diariamente, são crianças apáticas 

desinteressadas pelo saber, junto a isto uma série de burocracias que ditam as regras para eles 

trabalharem. É importante buscar práticas diferenciadas para o estudo geográfico, como 

alternativa de conteúdos apenas técnicos, voltado para um ensino “bancário”, colocando o 

docente como o único sujeito conhecedor do saber, estas novas práticas pode provocar 

importante mudança comportamental nos alunos. 

Esperamos que através deste ensaio o professor possa voltar a criar vínculos com 

a profissão, esse que está na posse de uma atividade importantíssima para a sociedade que é 

educar cidadãos, as brincadeiras lúdicas podem despertar nos aluno um maior  incentivo aos 

estudos. 
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