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Devido ao fato de os alunos apresentarem resultados insatisfatórios na compreensão dos 
conceitos relativos à representação cartográfica, é preciso que se reveja se as metodologias já 
adotadas anteriormente foram ou estão sendo suficientes para a aprendizagem dos alunos. 
Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa é investigar e analisar a evolução das propostas 
acadêmicas pioneiras sobre o uso da maquete como recurso didático, no processo de ensino-
aprendizagem de conceitos geográficos envolvendo, especialmente, representação e orientação 
cartográficas. Assim, pretende-se investigar quais temas já foram discutidos por alguns autores 
clássicos da cartografia escolar. Após análise bibliográfica, serão construídas e testadas novas 
formas de representação tridimensional, como a maquete interativa, na qual permite ao usuário a 
manipulação dos objetos em menor escala ali representados, como elemento auxiliar no 
processo de ensino-aprendizagem. Além disso, pretende-se analisar também se esta 
metodologia é eficaz para solucionar outros problemas didáticos, como aqueles ligados a 
assimilação de diversos conceitos geográficos de difícil assimilação. Sobre a maquete, pode-se 
destacar que a mesma é um recurso pouco explorado em sala de aula, porém é uma forma 
bastante interessante de se representar o espaço, já que apresenta a superfície terrestre de 
forma reduzida e permite visualizar elementos que representam determinados aspectos da 
realidade, como na escala de um mapa. Ao observar uma maquete, os alunos são estimulados a 
reconhecer especificidades comuns ao conhecimento delas e desenvolvem sua alfabetização 
cartográfica. O trabalho com maquetes se torna importante pois permite ao aluno manipular os 
objetos, tenha “poder” sobre os eventos e os fatos, e “domine” os fenômenos, a exemplo dos 
jogos lúdicos que imitam a realidade.  
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Introdução e justificativa 
  

É recorrente a reclamação por parte dos professores da falta de interesse dos alunos 

nas aulas de Geografia. O grande desafio enfrentado pela escola, de acordo com Cavalcanti 

(2011) é tornar mais interessante os conteúdos geográficos de difícil compreensão. Para que isto 

ocorra, é importante considerar as experiências espaciais e os diversos imaginários geográficos 

dos alunos. Desse modo, devemos buscar o diálogo constante com os alunos1, empreendendo 

significados aos conteúdos discutidos em sala, relacionando-os com a cultura da sociedade e 

principalmente com as especificidades locais. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: Geografia (PCN’s), o aluno deve 

ser capaz de “[...] perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles” (BRASIL, 1998, p. 7). Referindo-se as 

práticas pedagógicas que favorecem as abordagens da Geografia crítica, os PCN’s sugerem 

procedimentos que permitam a compreensão de diferentes aspectos da realidade e da relação 

sociedade-natureza, dentre elas a problematização, a observação, o registro e a descrição, além 

da documentação, representação e pesquisa dos fenômenos sociais, culturais ou naturais. 

Desse modo, a orientação é que o papel do professor esteja ligado à promoção e formulação de 

hipóteses e explicações sobre os fenômenos e transformações que ocorrem no lugar, criando 

situações e espacializando-as, para que os alunos possam conhecer e utilizar esses 

procedimentos. Nesse âmbito, a maior ênfase é dada à cartografia, já que por meio da 

linguagem cartográfica os estudantes podem compreender informações sintetizadas, expressar 

conhecimentos e estudar situações específicas. 

Antes de iniciar qualquer abordagem mais específica, deve-se contextualizar que o 

mapa, nas palavras de Oliveira (1977), sempre foi um instrumento usado pelos homens para se 

orientarem, se localizarem, se informarem, ou seja, para se comunicarem. O mapa pode ser 

usado pelo cientista e pelo leigo, tanto em atividades profissionais como sociais, culturais e 

turísticas. O mapa também pode ser empregado pelo administrador, pelo planejador, pelo 

viajante e pelo professor. Todos, cedo ou tarde, de uma maneira ou de outra, com maior ou 

menos frequência, com as mais variadas finalidades, recorrem ao mapa para se expressarem 

espacialmente. 

 No que se refere à cartografia escolar e aos aspectos do ensino-aprendizagem do tema 

                                                             
1 

 Diálogo para Paulo Freire (2006), está relacionado a abertura, autonomia e liberdade que se dá ao outro, 

como objetos de reflexão crítica, assim, o sujeito que se abre ao mundo e aos outros, inaugura com seu gesto a 
relação dialógica em que se incluem a inquietação e a curiosidade. 
 



representação cartográfica, Almeida (2006), destaca que o indivíduo que não consegue ler um 

mapa fica impedido de pensar sobre importantes aspectos do território que não estejam 

registrados em sua memória. Deste modo, o ensino de representações cartográficas é 

importante tarefa da escola, preparando o aluno para entender a organização espacial da 

sociedade. Porém, o uso de mapas na escola tem se restringido, na maior parte dos casos, 

apenas para ilustrar onde as localidades ou ocorrências estão. 

 Passini (2007), refletindo também sobre este problema, alerta que precisamos tornar a 

consulta a mapas uma atitude regular não apenas nas aulas de Geografia, mas também nas 

aulas de Ciências, Biologia, Matemática, História, Literatura entre outras do currículo escolar. 

Entendemos assim, que os alunos se habituem a usar e interpretar mapas com maior frequência, 

não os usando apenas como “figuras ilustrativas”. 

 Vale ressaltar o fato de que uma das grandes dificuldades apresentadas pelos alunos do 

Ensino Médio das escolas públicas nas provas do Exame Nacional para o Ensino Médio (ENEM) 

refere-se à interpretação de mapas, como apontam os dados oficiais do Ministério da Educação. 

 

O problema de leitura do mapa encontra dificuldades de aprendizagem e de 
ensino em todos os níveis escolares. De início podemos dizer que a 
realidade percebida pela criança não é o mundo representado no mapa; o 
problema não é propriamente de tamanho, mas de horizonte perceptual: por 
exemplo, os conceitos astronômicos de Sol e de Lua são mais imediatos do 
que os de sistema fluvial ou rede de transporte – podemos ver a Lua e não 
podemos ver a rede de transporte. (OLIVEIRA, 1977, p. 81). 

 
 

 Um dos maiores desafios da prática pedagógica do professor de Geografia é possibilitar 

que os alunos compreendam que a sua orientação muda a partir do momento que a sua posição 

se altera em relação a algum objeto de referência. Um exemplo disso pode ser melhor 

visualizado se, dentro de uma sala de aula com a lousa apontada para o norte, colocarmos um 

aluno de frente para essa lousa e perguntarmos para que direção a mesma está. Com o auxílio 

do professor, ele até poderá responder que a lousa está apontada para o norte, porém se 

pedirmos para o aluno olhar para o leste da sala e dizer em que posição a lousa está em relação 

a ele, certamente não saberá responder. 

Diante deste quadro, fica clara a urgência em se buscar novos modos de abordar e 

também alfabetizar cartograficamente aqueles que estão na formação básica escolar, já que o 

avanço nos níveis de leitura de mapas e gráficos permite ao leitor tornar-se reflexivo e crítico: ver 

o problema, analisá-lo e investigar caminhos para sua solução. Sobre isso, Passini (2007) faz um 

apontamento bastante interessante. 



 

A alfabetização cartográfica é uma proposta de transposição didática da 
cartografia básica e da cartografia temática para usuários do ensino 
fundamental, em que se aborde o mapa do ponto de vista metodológico e 
cognitivo. Ela é uma proposta para que alunos vivenciem as funções do 
cartógrafo e do geógrafo, transitando do nível elementar para o nível 
avançado, tornando-se leitores eficientes de mapas. O aluno-mapeador 
desenvolve habilidades necessárias ao geógrafo investigador: observação, 
levantamento, tratamento, análise e interpretação de dados. (PASSINI, 
2007, p. 147). 

 

Nesse sentido, ainda segundo Oliveira (1977), devido à necessidade de resolver no 

momento da aula o “problema didático do mapa”, o professor toma decisões sem se preocupar 

com a validade das informações. Assim, o mapa é utilizado sem a preocupação de averiguar se 

a criança está em condições de realizar a sua interpretação, ou também se o mapa disponível é 

o mais apropriado. 

A abordagem metodológica do ensino da cartografia escolar ou do “ensino da mapa” são 

discutidas especialmente a partir do estudo pioneiro apresentado em Estudo metodológico e 

cognitivo do mapa (1977), por Lívia de Oliveira. Ao buscar elementos para estimular a reflexão 

sobre os problemas didáticos do mapa, a pesquisadora encontrou na teoria piagetiana um 

referencial adequado à época. Tal referencial balizou (e ainda baliza) o pensar sobre o problema 

da leitura e da escrita da linguagem gráfica, por apresentar a questão a partir do ponto de vista 

da aprendizagem do mapa.  

 Ao lançar as bases para uma metodologia do mapa, Oliveira (1977) examinou a teoria 

de Piaget, no tocante à construção do espaço pela criança, incluindo a percepção e a 

representação espacial.  

 
Aceitamos igualmente a explicação piagetiana do desenvolvimento 
intelectual do espaço, que afirmam serem as relações espaciais topológicas 
as primeiras a serem estabelecidas pela criança, tanto no plano perceptivo 
como no representativo; é a partir das relações topológicas que serão 
elaboradas as relações projetivas e euclidianas. (p. 4). 

 
 

Ao estabelecer aspectos importantes da metodologia do mapa, Oliveira ressalta a 

importância de explicarmos e compreendermos tanto os processos perceptivos quanto os 

representativos, ou seja, “O processo de mapear não desenvolve-se isoladamente, mas sim 

deve ser solidário com todo o desenvolvimento mental do indivíduo“. (p. 04). 

  Sobre o desenvolvimento da inteligência infantil Piaget (2008), aponta que a partir de 

nove ou dez meses, a criança assiste à constituição de relações causais, no início ligadas 



apenas à própria ação e, depois, objetivadas e espacializadas em vínculo com a construção do 

objeto, do espaço e do tempo. Dos dois aos sete anos tem início o período pré-operatório, onde 

acontece a formação da função simbólica. Dos sete aos onze ou 12 anos ocorre o período das 

operações concretas, onde a criança consegue utilizar a lógica e também planejar ações. Aos 11 

ou 12 anos inicia-se a conquista de um novo modo de raciocínio, que alcança o nível das 

“hipóteses” e a formação de conceitos abstratos, chegando assim as operações concretas. 

  Sendo assim, para auxiliar no ensino da representação e orientação 

cartográficas, uma das alternativas é que os professores trabalhem com o cotidiano dos alunos, 

propondo atividades bastante simples, muitas das quais já fazem parte do seu dia-a-dia. Dessa 

forma, Passini (2007) destaca que desde cedo à criança se encanta com mapas, quer saber 

onde ficam tais lugares, como sua casa, o país do avô ou o mercado, mas mapear é algo novo 

para ela. Caminhar pelo interior da escola ou pelo quarteirão dela é o primeiro passo para “ler o 

espaço conhecido”.  

 
As crianças, como os andarilhos e os viajantes, realizam mental ou 
geograficamente trajetos de um caminho a seguir. São capazes de 
apresentar, por meio da fala ou de uma escrita figurativa, o traçado desse 
roteiro com algumas referências básicas (uma casa, uma árvore, uma 
elevação, um parque, ilhas, povoados ou cidades). Todos os trajetos têm 
como estrutura básica uma sequência espacial, ou seja, uma ordem espacial 
associada a um deslocamento no espaço em um período de tempo. 
(CACETE; PAGANELLI; PONTUSCHKA, 2009, p. 294).  

 
   Uma forma interessante de representar o espaço é por meio da maquete. Recurso 

didático pouco explorado em sala de aula, no entanto, importante para visualizar elementos que 

representam determinados aspectos da realidade. Na sua contrução, desde o planejamento até 

a execução, os alunos trabalham com diversas vertentes cartográficas.  

 Sobre a produção acadêmica do uso da maquete em sala de aula, devem ser 

destacados e analisados os estudos recentes de Almeida (2006) e Simielli; Girardi; Morone 

(2007).  A proposta de Almeida (2006), foi a construção de uma maquete representando o 

espaço de uma sala de aula, onde objetos como mesas, carteiras e cadeiras foram dispostos da 

mesma maneira que no tamanho real da sala. Já a proposta de Simielli; Girardi; Morone (2007), 

consisti na elaboração de uma maquete tridimensional, mais especificamente representando o 

relevo brasileiro. Nesse momento, o objetivo era sistematizar uma prática cartográfica que 

pudesse contribuir  com o ensino de Geografia e, consequentemente, a compreensão do 

território. Nesse contexto, construir maquetes de relevo possibilitam uma visão tridimensional 

das informações que no papel aparecem de forma bidimensional.  

 Sobre isso, Francischett (2001) contextualiza que a maquete geográfica é uma 



representação cartográfica tridimensional do espaço, pois representa as categorias longitude, 

latitude e altitude, e que seu objetivo é produzir e transmitir informações e não ser, 

simplesmente, objeto de reprodução. 

 Porém, nas representanções de Almeida (2006) e Simielli; Girardi; Morone (2007), não 

era possível manipular os objetos representados, ou seja, a maquete foi utilizada como fim de 

visualização de determinado fenômeno ou local, assim como suas análises. 

 Segundo Almeida (2006), as maquetes são usadas como forma inicial de representação, 

na qual permite discutir questões sobre localização, projeção (perspectiva), proporção (escala) e 

simbologia, além da orientação. Ao elaborarem as maquetes da sala de aula, da escola ou do 

bairro, por exemplo, os alunos podem pensar também nos porquês dos elementos estarem em 

determinados lugares.  

 
O uso da maquete permite a operação de fazer sua projeção sobre o papel e 
discutir essa operação do ponto de vista cartográfico, o que envolve: 
representar em duas dimensões o espaço tridimensional, representar toda a 
área sob um só ponto de vista e guardar a proporcionalidade entre os 
elementos representados. Assim, a passagem para o mapa geográfico será 
mais fácil, pois o aluno tem como ponto de partida uma redução 
tridimensional de uma área conhecida, que foi trabalhada geograficamente e 
que, num momento posterior, será mapeada. É a partir da solução de 
problemas desse tipo que o aluno poderá se dar conta de relações espaciais 
mais complexas. (ALMEIDA, 2006, p. 19). 

 
 

As maquetes, neste contexto, aparecem como um recurso de ensino para o professor, 

ao permitirem em sua construção o desenvolvimento da noção de proporcionalidade no ensino 

da Geografia, bem como noções de altura, profundidade, direito, esquerdo, frente, atrás, além do 

aprimoramento de habilidades psicomotoras. É uma forma de registrar a superfície terrestre de 

forma reduzida, como na escala de um mapa. Ao observar uma maquete, os alunos são 

estimulados a reconhecer especificidades comuns ao conhecimento delas e desenvolvem sua 

alfabetização cartográfica. Reforçando esta tese, o trabalho com maquetes se torna importante 

por permitir, como afirmam Cacete, Paganelli e Pontuschka (2009), que a criança, nas 

brincadeiras, possa manipular os objetos, tenha “poder” sobre os eventos e os fatos, e “domine” 

os fenômenos, a exemplo dos jogos lúdicos que imitam a realidade. 

  Nesse sentido, pretende-se construir maquetes que permitam a interatividade, ou seja,  

a relação entre o aluno e os objetos em menor escala, de maneira a possibilitar a alteração da 

localização e/ou posição destes objetos.  

 Por meio desta interação, considerando o diálogo entre os sujeitos do processo ensino-

aprendizagem, espera-se que os alunos compreendam a dinâmica da organização do espaço e 



os processos que o compõem. 

 O objetivo geral da pesquisa, em fase de desenvolvimento, é investigar o processo de 

evolução das propostas acadêmicas sobre o uso da maquete como recurso didático, no 

processo de ensino-aprendizagem de conceitos geográficos envolvendo, especialmente, 

representação e orientação cartográficas. Além disso, busca-se como objetivos específicos os 

seguintes fatores: 

- Analisar as propostas de uso da maquete em sala de aula elaboradas por e Almeida (2006) e 

Simielli; Girardi; Morone (2007). 

- Compreender as principais características do uso da maquete em sala de aula. 

- Empregar as orientações sobre o uso da maquete em sala de aula de Ensino Fundamental e 

Médio, em colaboração com a professora de Geografia da escola campo, assim como ampliar 

tais propostas por meio da confecção das maquetes. 

 

Metodologia 

  

 O estudo consiste em pesquisa bibliográfica e estudo de caso.  Assim, busca-se reunir e 

analisar a evolução das propostas acadêmicas pioneiras sobre o uso da maquete como recurso 

didático, no processo de ensino-aprendizagem de conceitos geográficos, especialmente os 

estudos de Almeida (2006) e Simielli; Girardi; Morone (2007). A partir disso, serão testados o 

emprego de novas formas de representação tridimensional, no caso a maquete. 

A escola selecionada para o desenvolvimento do estudo de caso considerou a 

possibilidade de acesso à unidade escolar, à coleta de informações e viabilidade de 

procedimentos a serem desenvolvidos na pesquisa. Assim, foi selecionada a Escola Estadual 

Josepha Cubas da Silva, localizada no município de Ourinhos/SP, unidade escolar de Ensino 

Fundamental II e Médio, com cerca de 650 alunos, que possui baixo rendimento escolar por 

parte dos discentes, tendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) inferior a 

quatro. A escola foi selecionada também por apresentar facilidade de articulação com projetos 

de pesquisa em parceria com a universidade, fato cada vez mais raro no contexto local. Optou-

se também, por garantir a coleta de dados em todas as salas de aula do 9º ano do Ensino 

Fundamental II e do 1º ano do Ensino Médio, somando cerca de 150 alunos. 

 Desta forma, o estudo de caso consiste "[...] no estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento "[...] (GIL, 

1999, p. 54).  

 Para a pesquisa bibliográfica serão utilizados os acervos físicos das bibliotecas da 



Universidade Estadual Paulista – UNESP – Campus de Ourinhos e  Assis, além de bases de 

dados de bibliotecas acadêmicas on-line.  

   

Forma de análise dos resultados 

 

Os dados coletados serão analisados em três etapas. Nesta primeira etapa, estão sendo 

considerados os aspectos teóricos da cartografia escolar, focando a maquetre como recurso 

didático. 

 Na segunda etapa, ainda por desenvolver, os dados serão coletados por meio de 

observação in loco, desenvolvida por meio de avaliação diagnóstica a respeito do domínio ou 

não pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II e do 1º ano do Ensino Médio, sobre os 

conceitos de escala, orientação e representação cartográfica. Após organização e tabulação dos 

dados em formato de quadros e tabelas, os resultados serão analisados à luz da bibliografia 

especializada sobre o tema.  

Na terceira etapa, serão confeccionadas as maquetes para para utilização em sala de 

aula. Esses recursos didáticos serão aplicados nas aulas, momento em que serão observadas 

as reações/situações no contexto da investigação, considerando a realidade escolar e a 

necessidade da professora responsável pela disciplina de Geografia. Após a aplicação de 

atividades, será aplica uma nova avaliação diagnóstica. 

Por fim, pode-se analisar os resultados, identificando a interferência da utilização das 

maquetes na aprendizagem dos conceitos geográficos. 
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