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RESUMO 

Para uma aprendizagem significativa na área de conhecimento de Geomorfologia é fundamental para o aluno 

o entendimento da representação do relevo nos mapas de diferentes escalas. Sendo um passo essencial 

para esse processo de ensino-aprendizagem, a compreensão da representação do relevo por meio das 

curvas de níveis. Desta forma, este trabalho apresenta uma proposta metodológica para a construção de 

conhecimentos à cerca da representação do relevo, executada em diferentes etapas do ensino como: alunos 

da educação básica (8º ano do ensino fundamental), ensino superior (6º período do curso de licenciatura em 

Geografia) e o ensino de idosos (projeto de extensão da universidade que atende ao público da terceira 

idade). Os resultados alcançados por meio da atividade prática, realizada com alunos das diferentes etapas 

de ensino, possibilitaram reflexões teórico-metodológicas sobre o ensino e aprendizagem de Geomorfologia. 

Sendo que, um dos grandes desafios para o docente de Geografia é elaborar caminhos metodológicos que 

estimulem e forneçam subsídios para que os alunos compreendam a representação do relevo, principalmente 

na educação básica, onde o aluno começa a desenvolver abstração, e a dificuldade em aprimorar esses 

conhecimentos está diretamente ligada à prática, inviabilizada, muitas vezes, por falta de recursos didáticos, 

dificultando assim a ampliação do conhecimento das diferentes formas de relevo, por meio da leitura de 

mapas. Assim, a leitura de carta topográfica é uma dificuldade enfrentada pelos alunos que cursam 

Geografia, como constatado nas disciplinas de Cartografia, Geomorfologia e Hidrologia, a partir de pesquisas 

de experiência dos alunos do curso de graduação. A proposta metodológica deste trabalho consiste em 

desenvolver uma metodologia que permita aos alunos adquirir habilidades, na leitura do relevo a partir das 

curvas de nível. Como etapas de realização do trabalho temos: a modelagem do relevo com argila, tomando 

como base a imagem do (Pão de Açúcar e Morro da Urca-RJ), e posterior utilização do barbante para 

circundar o relevo de forma equidistante. Essas etapas permitem que o aluno possa representar o relevo em 

papel, na visão vertical, de modo preciso, tomando como base as curvas formadas pelo barbante, além de 

exercitar a percepção e o olhar. Portanto, a apresentação dessa proposta metodológica é essencial para 

colaborar com a construção de conhecimentos na área de Geomorfologia em sua interface com a Cartografia, 

devido aos resultados favoráveis obtidos de sua aplicação em diferentes níveis do ensino. 
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ABSTRACT 

For a meaningful learning in the area of knowledge of geomorphology is critical to the understanding of the 

student representation of relief maps of different scales. As an essential step in the process of teaching and 

learning, understanding the representation of relief by means of contour lines. Therefore, this work presents a 

methodology for building knowledge to some of the representation of relief, executed in different stages of 

education as basic education students (8 th year of primary school), higher education (6th period degree 

course Geography) and teaching older adults (university extension project that meets the public's seniors). 

The results achieved through practical activity, students performed with the different stages of education, 

made possible theoretical and methodological reflections on the teaching and learning of Geomorphology. 

Since one of the major challenges for the teaching of Geography is to develop methodological approaches that 

encourage and provide subsidies for students to understand the representation of relief, especially in basic 

education, where the student begins to develop abstraction, and the difficulty in improving this knowledge is 

directly linked to practice, frustrated, often for lack of teaching resources, thus hindering the expansion of 

knowledge of the various forms of relief, by reading maps. Thus, reading topographical map is a difficulty 

faced by students who are studying geography as found in the disciplines of cartography, geomorphology and 

hydrology, from research experience of students in the undergraduate program. The methodology of this study 

is to develop a methodology that allows students to gain skills in reading relief from the contours. As stages of 

execution of work are: modeling clay relief, based on the image of (Sugar Loaf and Morro da Urca-RJ), and 

further use of the twine to enclose relief equidistantly. These steps allow the student to represent relief on 

paper, the vertical viewing, precisely, based on the curves formed by twine, besides exercising perception and 

look. Therefore, the presentation of this methodological approach is essential for supporting the construction of 

knowledge in Geomorphology in its interface with Cartography, due to the favorable results obtained by its 

application in different levels of education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Atividades práticas propiciam ao aluno o melhor entendimento das representações do relevo, através 

dos mapas topográficos de diferentes escalas trabalhando e a representação do mesmo por meio de 

atividades práticas que envolveram várias etapas de ensino. Os mapas topográficos constituem importância 

relevante por tratar de temas sobre relevo, hidrografia, distribuição de habitat entre outros fatores que 

também auxilia em outras áreas do saber como aponta Pontuschka (2009, P. 328).  A leitura e interpretação 

de mapas, trás consigo, elementos fundamentais como os símbolos e signos que exprime um desejo de 



comunicação. Para que ocorra um processo pleno de ensino-aprendizagem da área de conhecimento de 

Geomorfologia é imprescindível que os alunos possam realizar a leitura de mapas, entendendo as formas do 

relevo por meio da representação das curvas de nível que ligam pontos de mesma altitude. 

 A leitura e interpretação de mapa permite a construção gradativa do conhecimento a partir da 

observação e questionamento sobre os agentes que formam e transformam o relevo, co-relacionando com as 

imagens do seu cotidiano percebendo que as formas do relevo ora representa uma montanha, ora planície, 

ora depressão e que o exercício da observação também contribui na aprendizagem, interligando conteúdo de 

sala de aula com seu espaço de vivência.   

 Com isso, um dos grandes desafios para o docente de Geografia é elaborar caminhos metodológicos 

que estimulem e forneçam subsídios para que os alunos compreendam a representação do relevo. 

Ressaltando os trabalhos de Coltrinari e Lima (2009), sobre a importância da pesquisa acadêmica e didática  

na formação docente. Visto que a pesquisa perpassa não só o período acadêmico, mas que ela pode e deve 

trilhar os caminhos docentes e que este possa também levá-la aos alunos demonstrando a relevância da 

pesquisa ao longo da formação.   

Assim, o objetivo central do estudo é compartilhar reflexões teórico-metodológicas sobre o 

planejamento e desenvolvimento de atividades voltadas para o ensino de geografia, na área de conhecimento 

de Geomorfologia que especificamente possa permitir aos alunos adquirir habilidades, na leitura e 

interpretação do relevo a partir das curvas de nível. Sendo que: no ponto de vista didático a atividade não 

significa o movimento físico, mas a atividade interior, a participação ativa do aprendiz na construção de sua 

própria aprendizagem. Conforme apontado por Lívia de Oliveira (2009, p.217). 

 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

  A realização desta proposta metodológica, para o ensino da representação do relevo a partir das 

curvas de nível, consistiu em cinco etapas: 

a) Desenho livre: solicitamos aos alunos um desenho do Pão de Açúcar e Morro da Urca – Rio de 

Janeiro, entregando a eles uma imagem impressa; 

b) Investigação da percepção inicial dos alunos, a cerca da representação do relevo: convidamos os 

alunos a se imaginar sobrevoando esta área; e solicitamos que realizassem um desenho onde fosse 

ilustrado o relevo a partir da visão vertical (de cima para baixo); 

c) Modelagem do Pão de Açúcar e Morro da Urca – RJ: com argila, sobre uma base resistente, onde foi 

utilizado papel Paraná; 



d) Utilização de barbante: para circundar de forma equidistante a modelagem de argila, criando curvas 

de níveis; 

e) Representação do relevo pelas curvas de nível: desenhar no papel a partir da visão vertical do Pão 

de Açúcar e Morro da Urca – RJ as curvas de níveis tomando como referência as curvas do barbante.   

Posterior a esses procedimentos foram realizados outros estudos em sala de aula, a cerca da 

representação do relevo em mapas de diferentes escalas, a partir de aulas expositivas - dialogadas, onde 

foram utilizados como recursos didáticos instrumentais: carta topográfica de Uberaba-MG, carta topográfica 

de Belo Horizonte-MG e Mapa Mundo Físico. Assim, a partir da atividade prática e dos estudos realizados em 

sala de aula, os alunos tiveram subsídios diversificados para o entendimento desta temática e a construção 

de conhecimentos.  

Essa atividade prática inicialmente foi elaborada para alunos do Ensino Fundamental, e aplicadas 

com um grupo de sete alunos do 8º ano de uma escola pública de Uberaba, em uma oficina em período 

extraclasse, sendo esta atividade parte de um mini curso que trabalhara diversos temas referentes à 

Geomorfologia.  

Após, os resultados favoráveis obtidos pela compreensão dos alunos do Ensino Fundamental, e 

mediante a dificuldade apresentada pelos alunos da graduação em Geografia em interpretar uma carta 

topográfica, foram-nos concedidas aulas da disciplina de Hidrologia para aplicar a mesma proposta 

metodológica com alunos do 6º período de graduação em Geografia da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM). 

Essa atividade também foi realizada com alunos de um projeto de extensão da UFTM que atende ao 

público da terceira idade, devido à complexidade do entendimento da representação do relevo nos mapas, a 

mesma foi realizada com o intuito de propiciar um caminho diferenciado para o processo de ensino-

aprendizagem.  

Dessa forma esta proposta metodológica foi aplicada em três níveis de ensino, sendo adaptada a 

linguagem para cada um deles. No ensino fundamental a temática foi trabalhada posteriormente com as aulas 

expositivo-dialogadas, o mesmo ocorreu com o projeto de extensão que atende ao público da terceira idade, 

quanto aos alunos do ensino superior, trabalhamos apenas a atividade prática, pois se trata de uma 

complementação do conteúdo já em andamento em outras disciplinas do curso de Geografia da UFTM, 

trabalhado pelos próprios docentes do curso.   

Esta atividade propiciou uma reflexão crítica sobre a proposta metodológica de ensino e 

representação do relevo, onde podemos analisar as viabilidades, bem como os resultados obtidos em cada 

nível de ensino.  

Foto: MENON, M. (2010) 

Foto: MENON, M. (2010) 



 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 A atividade foi realizada idealizando, que os alunos pudessem ter uma compreensão ampla da 

representação do relevo pelas curvas de níveis, e assim estarem aptos à leitura das cartas topográficas e de 

outros mapas de diferentes escalas. Para tanto, procuramos viabilizar esse entendimento utilizando de um 

caminho metodológico que propiciasse o envolvimento dos alunos, levando-os a despertar um interesse para 

resolução dessa problemática.  

 Assim, quando solicitamos aos alunos do 8º ano do ensino fundamental que fizessem o desenho na 

visão vertical, o desafio foi grande, pois essa proposta foi inédita a eles, e assim esforçaram-se muito para 

realizar o desenho. Para realização da referida atividade, e como forma de estimular os alunos entregamos 

uma imagem motivadora a fim de que eles pudessem seguir os passos constitutivos da atividade. Como 

explicito, nos exemplos abaixo:  

 

 

 

 

 

   Notadamente os alunos esforçaram-se para realização desse desenho, tiveram inúmeras dificuldades 

para concretizar esse passo da atividade, e após terminarem o desenho não tiveram precisão se a sua 

 Desenho elaborado pelo aluno A. (13 anos) 

 
 

Desenho elaborado pelo aluno B. (13 anos) 

Imagem Motivadora: Pão de Açúcar e Morro da Urca, RJ. Fonte: 

Menon, M (2010). 



representação estava coerente, pois os mesmos não dispunham do conhecimento e habilidade para 

representar o relevo por meio das curvas de nível.  

No projeto de extensão da UFTM que atende ao público da terceira idade a mesma atividade foi 

desenvolvida, sendo assim, em um dos passos pedimos que realizassem o desenho na visão vertical do Pão 

de Açúcar e Morro da Urca – RJ, o que gerou grande dificuldade na representação, pois os mesmos não 

tinham a visão de diferentes perspectivas a cerca daquela imagem, e reproduziram em grande parte apenas a 

visão frontal. Conforme desenhos abaixo:  

  

 

 

 Foi possível evidenciar que o desenho do Aluno C não conseguiu representar a visão vertical, 

portanto o seu desenho é na perspectiva frontal, diferente do Aluno D, que embora não tenha feito com 

precisão, conseguiu ilustrar a perspectiva vertical que foi solicitada. 

Com os alunos da educação superior (6º período de Geografia) um dos passos da atividade também 

solicitou que elaborassem um desenho do Pão de Açúcar e Morro da Urca – RJ sobre a perspectiva vertical. 

Abaixo, alguns desses desenhos:  

 

  

 

 

Desenho do Aluno C (60 anos) Desenho do Aluno D (62 anos) 

Desenho do Aluno E (22 anos) Desenho do Aluno F (29 anos) 



Os alunos de graduação do curso de Geografia tiveram maior habilidade para representar a visão 

vertical, e assim a grande maioria conseguiu realizar a atividade de forma satisfatória, embora não a tenham 

feito de modo a utilizar as curvas de níveis.  

 Quando convidados a modelar o relevo do Pão de Açúcar e Morro da Urca - RJ com a argila, para 

apreenderem a representação do relevo na perspectiva vertical de forma precisa, os alunos de todos os 

níveis de ensino realizaram esse passo da atividade com grande determinação. E assim buscaram elaborar 

maquetes de forma a condizer com a realidade.  

   

Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, alunos do projeto de extensão da UFTM que atende ao público da terceira idade, e alunos do Ensino Superior (6º Período 

de Geografia) respectivamente, com as maquetes do Pão de Açúcar e Morro da Urca – RJ, como parte da atividade de representação do relevo pelas curvas de 

nível. Fotos: Batista, R. (2012). 

  

Posterior a modelagem com argila, os alunos puderam simular curvas de níveis com a utilização de 

barbante, desta forma, solicitamos que circundassem a maquete com barbantes de forma equidistante.  

   

 

 

 Após circundar a maquete de argila com o barbante, foi possível que os alunos representassem a 

imagem na visão vertical, de forma precisa. Permitindo que compreendessem a representação do relevo 

pelas curvas de níveis; ou seja, de modo a construir o entendimento de como ocorre essa representação do 

relevo nas cartas topográficas. Compreendo que o espaçamento entre as curvas permite identificar a 

declividade e também a altitude do relevo, sendo que o desnível entre uma curva e outra pode variar a  

depender de seu uso e objetivo no mapa. Representação dos alunos abaixo:   

Alunos dos três níveis de ensino realizando a etapa da atividade na qual é solicitada que a maquete seja circundada com barbante de forma equidistante. Fotos: 

Reis, Célia F. (2012) 



   

 

 

Esses desenhos feitos como ultimo passo da atividade demonstram que os alunos obtiveram a 

habilidade de representar o relevo pelas curvas de nível, foi possível identificar que os alunos conseguiram 

desenhar sob a perspectiva vertical, e de modo preciso após a realização da modelagem com o barbante. 

Desta forma, o objetivo da atividade, após as aplicações nos diferentes níveis de ensino foram alcançados, de 

forma condizente ao que desejávamos ao planejar esta estratégia didática.    

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A aplicação dessa proposta metodológica possibilitou a construção de conhecimentos na área de 

Geomorfologia em sua interface com a Cartografia, por despertar novos olhares e questionamentos por parte 

dos alunos. Devido aos resultados favoráveis obtidos de sua aplicação em diferentes níveis do ensino, 

motivou-nos o desejo de compartilhar nossas experiências por meio desse trabalho.  

No decorrer da execução da atividade notamos como os alunos demonstraram motivados a 

solucionar uma situação problema, no caso a representação do relevo na perspectiva vertical. Em dado 

momento um dos alunos inclinou a cabeça, tentando imaginar como seria a representação nessa perspectiva, 

não conseguindo fez o mesmo com a imagem motivadora, instigado pela vontade de realizar a atividade.  E 

quando ocorreu a moldagem da argila e o barbante esse mesmo aluno pode então compreender o que 

significava aquele emaranhado de linhas marrons que aparecem nos mapas, mas que passou então ter 

sentido para ele após concretizar a atividade.   

A pesquisa em ensino de Geografia se inova não apenas na perspectiva teórica, mas é a prática 

docente que consolida esse campo de pesquisa. Os professores de Geografia da educação básica e aqueles 

que estão em processo de iniciação à docência (estudantes de licenciatura em Geografia) são os autores 

principais desta linha de pesquisa, pois estão diante da possibilidade de executar práticas de ensino, e 

observar as potencialidades que terão para colaborar com a educação geográfica.  

Desenho da perspectiva vertical feita com 

base na maquete, após circundada com o 

barbante. Aluno A (13 anos).  

Desenho da perspectiva vertical feita com 

base na maquete, após circundada com o 

barbante. Aluno C (60 anos). 

Desenho da perspectiva vertical feita com base 

na maquete, após circundada com o barbante. 

Aluno E (22 anos) 



Assim, ao falar das pesquisas em ensino de Geografia, Cavalcanti (2012, p. 97) aponta: “Uma das 

apostas no sentido da consolidação dessa pesquisa é a de que se busque investigar mais insistentemente as 

práticas, pois é nessa dimensão da realidade que as transformações acontecem de fato.”  Visto que é por 

meio delas que teorias e conceitos trabalhados em sala de aula geram observações que passam a ter 

significado e sentido para os alunos. Lívia de Oliveira (2010, p. 217) afirma que “a aprendizagem não será 

produzida pela simples acumulação passiva, mas mediante a atividade exercida sobre os conteúdos, 

articulando-se uns com os outros”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O ensino da área de conhecimento de Geomorfologia na Educação Básica perpassa pelo 

entendimento da representação do relevo nos mapas de diferentes escalas. É essencial que os alunos dos 

diferentes níveis de ensino, possam compreender as curvas de nível e seus significados, assim verificando as 

características quantitativas e qualitativas do relevo, de modo que, ao olhar uma carta topográfica o aluno 

possa interpretá-la. O entendimento da representação do relevo pelas curvas de níveis permite, por exemplo, 

que se visualize e delimite bacias hidrográficas por ser ele um divisor de águas e assim, relacionar e 

interpretar os elementos naturais, além da ocupação do solo pelas atividades humanas.  

 Devido à importância intrínseca do entendimento da representação do relevo para posterior 

compreensão dos temas referentes à área de conhecimento de Geomorfologia, a consolidação desta 

proposta metodológica, nos permite acreditar, que ampliamos os caminhos para que os alunos de diferentes 

níveis de ensino pudessem construir conhecimentos a cerca desta temática.  

 É importante que o professor de Geografia possa intermediar a construção de conhecimento por parte 

dos seus alunos, elaborando e executando propostas metodológicas diferenciadas, a serem conciliadas com 

os conteúdos das aulas expositivo-dialogadas, que vão trabalhar os principais conceitos das áreas que 

abrangem a ciência geográfica. Assim, a proposta metodológica deste trabalho, para o ensino-aprendizagem 

da representação do relevo pelas curvas de nível, possibilitou ampliar a compreensão e percepção dos 

alunos, de diferentes etapas de ensino, por ser um recurso diferenciado, que desperta o interesse dos alunos.  

 Por isso, pretendemos com esse trabalho apenas compartilhar reflexões sobre nossa própria prática 

docente, sem pretensões de exaltá-lo, mas buscando por meio de experiências trilharmos caminhos teórico 

metodológicos visando novas perspectivas acerca do processo de ensino e aprendizagem, valorizando o 

trabalho docente, bem como todos os agentes escolares e principalmente a visão e pensamento dos alunos 

na construção de seus saberes.  
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