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                                                            RESUMO 

O projeto tem como objetivo de resgatar da identidade do bairro de jurujuba, na cidade de 
Niterói- RJ, desenvolvendo diversas atividades na instituição de ensino do nível fundamental com 
atividades relacionadas à cartografia escolar associando às áreas de vivência da região e 
adjacências, buscando experiencia vivida dos estudantes no bairro, formando uma construção social 
e histórica da região articulando relações e atividades em sua própria cultura.   

 O referido projeto se propõe a realizar ações conjuntas, trabalhando através de um eixo 
interdisciplinar onde Geografia, Meio Ambiente e Educação dialogam e contribuem para uma visão 
mais holística sobre a realidade apresentada. Em um contexto de globalização, a manutenção dos 
caracteres culturais das comunidades tradicionais, bem como a preservação de seu patrimônio 
ganham notória visibilidade e importância. Para atender essa necessidade, propõe-se um trabalho 
com o intuito de resgatar a memória do lugar, através da interpretação de mapas mentais, imagens 
do Google, imagens fotográficas turísticas e referencias locais, recortes históricos do local e 
coordenadas geográficas. Além disso, o projeto visa à construção do conhecimento a partir das 
trocas e das relações sociais que ali se afloram, utilizando-se da cartografia escolar, para que os 
próprios estudantes, moradores do bairro e adjacências, possam expressar suas experiências, 
vivências e valores na demarcação de mapas e representações, segundo suas perspectivas, sobre o 
lugar. Também visa promover a cultura pesqueira do bairro, e associado a isso oferecer as bases 
para construção de uma conscientização ambiental.  

  Objetivos a serem alcançados pelo aluno está relacionado numa (des)construção de  
conhecimentos e promover debates e reflexões para uma análise sociocultural e socioespacial do 
bairro de Jurujuba, a partir de práticas didáticas em sala de aula  e interações sócio construtivistas 
com trabalhos de campo na região, produzindo visões de representações territoriais que informam a 
localização das referencias culturais e sociais do bairro,  proporcionando uma significativa relação 
homem-meio que se traduz no sentido de pertencimento do indivíduo ao seu espaço de vivência, 
fortalecendo assim a identidade regional e as relações que ali são estabelecidas. 

Palavra chave: representação, cartografia, homem-meio, sociocultural. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ABSTRACT 

 The project aims to rescue the identity of Jurujuba neighborhood in the city of Niterói- RJ, 
developing activities in the School and elementary level related to school mapping associating the 
areas of experience in the region and surrounding areas, seeking lived experience of students in the
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 district, forming a social and historical construction of the region coordinating relations and 
activities in their own culture. 

This project proposes to carry out joint actions, working through an interdisciplinary hub 
where Geography, Environment and Education dialogue and contribute to a more holistic view on 
the reality presented. In a context of globalization, the maintenance of cultural character of 
traditional communities, and the preservation of their heritage notorious gain visibility and 
importance. To meet this need, we propose a job in order to rescue the memory of the place, by 
interpreting mental maps, Google images, tourist images and local references, historical site 
clippings and geographical coordinates. In addition, the project aims to build knowledge from trade 
and social relations that were present outcrop, using school mapping, so that the students 
themselves, residents of the neighborhood and surrounding areas, can express their experiences and 
values in the demarcation of maps and representations, according to their perspectives on the place. 
It also aims to promote the fishing culture of the neighborhood, and associated with it provide the 
basis for building an environmental awareness. 

Objectives to be achieved by the student is related in (de) construction of knowledge and 
promote discussion and reflection for a cultural- partner and spatial- partner analysis of Jurujuba 
district from teaching practices in the classroom and social constructivist interactions with field 
work in the region , producing visions of territorial representations that tell the location of cultural 
and social references of the neighborhood, providing a significant man-half relationship that 
translates the sense of belonging of the individual to their living space, thereby strengthening 
regional identity and the relationship there are established. 

Keyword: representation, cartography, man-environment, cultural- partner. 

 

Introdução 

 O grupo de pesquisa, projeto “Navegando na Baía de Guanabara analisando cenários 
urbanos", composto por estudantes de Geografia e da Pedagogia, buscou incentivar o resgate da 
identidade local, da cultura e valorização da paisagem no bairro de Jurujuba no Município de 
Niterói-RJ, desenvolvendo habilidades e capacidades operativas necessárias ao ensino-
aprendizagem dos estudantes da escola pública local. Trabalhando sua memória e preservando seu o 
espaço, ligado ao processo produtivo do cotidiano e sua vida social, analisando experiências dos 
estudantes no espaço natural e cultural do bairro por meio de atividades, de localização, 
representação de imagens vistas de satélite, apoiado em elementos cartográficos interagindo com os 
estudantes nas trocas de saberes sem desprezar os limites de suas aptidões, produzindo práticas 
pedagógicas que valorizem a diversidade cultural e natural da região.  

 O Trabalho foi desenvolvido na busca de maneiras e necessidades de se pensar sobre formas 
de resolver dificuldades enfrentadas por professores pedagógicos dos primeiros anos letivos, 
conduzindo numa interpretação simples que ajude o estudante no entendimento da cartografia no 
ponto de vista da espacialidade, analisando a compreensão que o lugar tem nas práticas sociais, 
possibilitando o estudante a interpretar os mapas, a se orientar e estabelecer numa correspondência 
entre a representação cartográfica e a realidade. 
 

Vimos à importância de confeccionar mapas com escalas reducionais e jogos interativos 
para os estudantes, procurando propor atividades atraentes incentivando numa brincadeira, 
capacitando a comunicar-se usando recursos com informações de simples compreensão que 
pudessem discutir o lugar de forma simbólica e conscientização da preservação do meio ambiente. 
A decisão pelo tipo de atividades a ser empregado revela a intencionalidade mediar na organização 
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de conhecimentos e procedimentos necessários à educação infantil, no ato de ensinar e desenvolver 
a capacidade de reflexão crítica sobre a prática dos estudantes.  
 

Local das Atividades 
 

Jurujuba é uma península banhada pelo oceano Atlântico (S) e pela Baía de Guanabara 
(N/NE). A população se concentra à margem da Baía de Guanabara, local com diversidade 
demográfica, composta por comunidade de pescadores (a mais tradicional do Município), por 
familiares de militares, pessoas vindas de municípios fluminenses e de outros estados¹. Mantém 
suas tradicionais manifestações culturais, organizada anualmente, como a Romaria de Nossa 
Senhora e a procissão marítima de São Pedro (padroeiro dos pescadores). 
   

No bairro encontra-se o complexo de Fortes, antiga área de defesa da entrada da Baía de 
Guanabara contra invasores no Brasil Colônia, tendo como destaque a Fortaleza de Santa Cruz que 
foi muito importante, em sua época, impedindo a invasão francesa e holandesa, hoje é um dos 
pontos turísticos mais frequentados da cidade. 
 

 
                                     Foto 1: Baía de Guanabara (dir.), abaixo o forte de Santa Cruz, no                                                                                                                                    
                                     fundo o forte São João, morro do Pão de Açúcar e o Morro do Corcovado  
                                     (fonte: acervo Navegando na Baía de Guanabara) 
 
 Segundo dados do IBGE Jurujuba possuem 2797 habitantes, 1366 homens e 1431 mulheres 
(IBGE,censo 2010), bairro de origem pesqueira, onde parte da sua população se dedica a prática da 
pesca e maricultura. O bairro está incluído no Plano urbanístico da região das praias da Baía², de 
revitalização da orla do bairro, pelo potencial turístico, impulsionando a valorização territorial da 
região, propondo uma (des)territorialização do tempo e espaço na esfera econômica e cultural no 
qual o local tem imagem. Essa realidade gera conflitos de interesses substanciados nas dificuldades 
de concretização da vida urbana.  
 

O objetivo da pesquisa foi iniciar um processo pelo qual, os estudantes mostrem suas 
representações sociais com ajuda pedagógica, desenvolvidos no cotidiano, em suas experiências, 
vivências e valores, identificando nos mapas segundo suas perspectivas sobre o lugar. É de grande 
relevância a circulação no bairro considerando a sua referencia espacial, pois conhecem o lugar, 
possibilitando uma melhor atenção, reflexão, e memorização do seu todo. 
 
 Tuan define trabalhar o saber, a experiência e os significados que os estudantes já trazem 
para a sala de aula incluindo os conceitos cotidianos. O estudo do lugar nesses termos permite 
inicialmente a identificação e a compreensão da geografia de cada um, “quando o espaço nos é 
inteiramente familiar, torna-se lugar” (Tuan 1983 p.83). Reconhecer a importância que têm os 
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mecanismos de apropriação do espaço e os elementos que o complementam, pois através de tais 
dispositivos os sujeitos são capazes de criar ou captar significados, simbolizando e interagindo com 
os mesmos, levando-os a incorporá-los à sua própria identidade.  
  

As atividades foram baseadas nos conteúdos de 4º, 5º e 6º ano do ensino fundamental, 
buscando articular a linguagem cartográfica no processo de ensino-aprendizagem e a 
conscientização do estudo de análise espacial do bairro de Jurujuba e adjacências. Diversos 
trabalhos vêm destacando a importância da informação geográfica e cartográfica nas salas de aula 
no processo pedagógico, em razão de que seu sentido passou a ser ligado ao próprio processo 
produtivo. Diversos estudos vêm buscando as modificações no tratamento da cartografia e 
atualmente vem se preocupando com o usuário dos mapas como meio de comunicação. 

 

Nos parâmetros Curriculares Nacionais mostra o conhecimento geográfico e sua importância 
social, apontando a cartografia escolar no ensino fundamental, um instrumento na aproximação dos 
lugares e do mundo com recursos de mapas. 

“A Geografia tem por objetivo 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. Na busca dessa abordagem 
relacional, trabalha com diferentes noções espaciais e 
temporais, bem como com os fenômenos sociais, culturais e 
naturais característicos de cada paisagem, para permitir uma 
compreensão processual e dinâmica de sua constituição, para 
identificar e relacionar aquilo que na paisagem representa as 
heranças das sucessivas relações no tempo entre a sociedade e 
a natureza em sua interação” (PCN 1998, pag. 26). 

 
Os mapas sempre fizeram parte dos equipamentos pedagógicos das escolas como recursos 

nas salas de aula. No programa priorizamos o 4º ano do ensino fundamental pelo motivo da fase 
transição do ensino dos Estudos Sociais para a Geografia³. Analisando o programa do quarto ano 
(PCN, 1998), recomenda-se o estudo da comunidade no contexto estadual com utilização de 
documentos cartográficos.  

O processo de mediação na prática de ensino dos professores deve propiciar ao estudante a 
compreensão do espaço geográfico na sua concretude, nas suas contradições. Vygotsky expõe que o 
pesquisador deve conhecer subjetivamente o indivíduo que vai utilizar as atividades, apresentando o 
conteúdo e respeitando o seu desenvolvimento intelectual na percepção do espaço e suas 
representações, a forma de desenvolvimento da consciência reflexiva do estudante em trabalhar os 
conhecimentos científicos na ampliação de conceitos do seu espaço vivido possibilitando, assim, o 
desenvolvimento intelectual.  

 
Cavalcanti observou dificuldades em turmas de 5ª e 6ª séries em utilizar orientações e 

conceitos importantes da geografia destacando o papel do professor na mediação na relação do 
aluno com os conteúdos escolares e o auxílio que fornece a eles para o desenvolvimento de sua 
capacidade de pensar, de refletir lógica e criticamente (Cavalcanti 1998, pag.44), levando em conta 
essas representações de professores e alunos na construção de conhecimento de ensino. Observando 
o relacionamento nesta mudança de ensino, sem uma conectividade torna-se complexo para o 
aprendizado futuro, no qual Oliveira destaca a conexão entre os docentes em seu trabalho, no qual 
"diz respeito a pouca difusão dessas propostas entre os professores de ensino fundamental e médio" 
(Oliveira 2010, pag. 21), no qual se destaca a importância do auxílio às técnicas de ensino entre 
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professores do ensino infantil e do ensino fundamental, pois não podem ser realizado sozinho, mas 
em conjunto. 

 

A escola trabalhada desenvolve somente o aprendizado infantil do primeiro ao quarto ano do 
ensino fundamental, os professores demonstram dificuldades de dominar noções elementares de 
geografia e cartografia por não ter formação específica pelo fato de receber um “verniz” das 
diferentes disciplinas4. Os professores "polivalentes" demonstram dificuldade em desenvolver o 
conteúdo de um determinado tema, e apoiados também na carência nos materiais didáticos 
disponíveis na escola, transmitindo o conteúdo sistematizado do livro didático, possibilitando uma 
reprodução mecânica e uma repetição dos conhecimentos que foi absorvido pelos estudantes, ou até 
mesmo o esquecimento por falta de estímulos em sala de aula para próximos anos letivos. 

 
A produção de práticas pedagógicas como técnica de ensino para professores das primeiras 

fases do ensino fundamental é essencial, pois é uma das fontes representativas de estudantes das 
séries seguintes. Freire destaca que: 

“Promoção da ingenuidade para a criticidade 
não se dá automaticamente, uma das tarefas precípuas 
da prática educativa-progressista é exatamente o 
desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, 
indócil” (Freire, 2002, pag.18). 

 
Os pedagogos que lecionam diretamente nas salas de aula, nos primeiros anos letivos, não 

têm tempo e preparo necessário para planejar e desenvolver estratégias pedagógicas para produção 
das práticas de ensino, motivado pelo excesso de disciplinas e pela desvalorização de seu trabalho, 
o que aumenta modas pedagógicas, impede o melhor desenvolvimento dos professores e dos 
estudantes e intensifica o baixo rendimento escolar. Por esse motivo, há necessidade de organizar 
uma cartografia infantil. Cavalcanti destaca: 

 
"o desenvolvimento dos processos que resultam na formação 
de conceitos se inicia na infância, mas as funções intelectuais 
básicas para isso só ocorrem na puberdade. É relevante, pois, 
para a reflexão sobre o ensino, considerar que os conceitos 
começam a ser formados desde cedo, mas só aos 11, 12 anos a 
criança é capaz de realizar abstrações, que vão além dos 
significados ligados a suas práticas imediatas. Ou seja, se o 
meio ambiente não fornecer ao adolescente os desafios e as 
tarefas necessárias para estimular seu intelecto, seu raciocínio 
poderá não alcançar o nível possível para sua faixa etária” 
(Cavalcanti 1998, pag. 26). 

 

Diferentes modalidades organizativas utilizadas 

  
Exploramos os conhecimentos prévios dos estudantes, pois projetos de estudo devem 

articular em diferentes objetos, conteúdos, materiais e metodologias, criando um ambiente rico em 
aprendizagem. Freire destaca que as salas de aula têm um papel fundamental no modo instigante 
como o todo pode ser trabalhado e revelado na escola. É na intencionalidade do planejamento das 
situações didáticas que os estudantes desenvolveram possibilidades cada vez mais complexas sobre 
os fenômenos sociais e naturais estudados a partir da Geografia, da Cartografia e Meio Ambiente. 
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A prática com os estudantes 
 

O Trabalho foi realizado com estudantes de duas turmas do 4º ano no ensino fundamental da 
Escola Municipal da região, com faixa etária entre 8 a 11 anos de idade. As aplicações das 
atividades foram na biblioteca municipal do bairro, locada no próprio espaço da escola. O tempo 
semanal estipulado para cada turma foi de 01h30min, período necessário para aplicação dos 
trabalhos. Elaboramos atividades com etapas pedagógicas – estimulando num primeiro contato com 
o espaço subjetivo vivenciado pelo sujeito-realidade do seu meio – o início do estudo da geografia e 
da cartografia escolar, enfocando criticamente a questão ambiental e as relações sociedade e 
natureza.  

Apoiando em Oliveira foram selecionadas atividades que abrangessem o raciocínio 
geográfico baseado nos conteúdos do programa curricular municipal, associados à participação das 
crianças nos seus bairros e espaços de lazer, no qual é mais fácil estabelecer as relações espaciais da 
região representando em fotografias paisagísticas, pois elas produzem um instantâneo da realidade 
de um ponto de aspecto físico como social.  

“após as relações espaciais topológicas, devem ser introduzidas 
as relações projetivas, em que a criança é orientada a 
apresentar os diversos pontos de vista, e em seguida a 
representação de fatos que podem ser mensuráveis: superfície, 
distância, tamanhos, formas geométricas” (Oliveira 2010, pag. 
38).  

 Iniciamos um questionário com os estudantes, coletando diversos dados de características 
individuais como: idade, bairro, composição familiar, características familiares relacionadas à 
ocupação social e econômica. Verificamos que aproximadamente 70% dos estudantes residiam em 
Jurujuba e 30% no bairro vizinho, Charitas. O questionário foi importante no sentido de identificar 
o local que reside pra relacionar a convivência no bairro e de seus familiares, pois os familiares têm 
um peso significativo sobre a interação com o meio, buscando análise da qualidade dos ambientes 
nos quais as crianças circulam.  

O estudo utilizou uma grande variedade de práticas pedagógicas. Foram elaboradas 
atividades relacionando um eixo abarcando a geografia, a cartografia e o meio ambiente, inseridos 
na integração à realidade da região com jogos como quebra cabeça paisagística, jogo da memória 
com imagens de objetos de posicionamento cartográfico e jogo relacionado ao meio ambiente, 
interpretação fotográficas e na compreensão de imagem de satélite em diferentes escalas para uma 
melhor compreensão do bairro e da vivência com a região.  

 
A produção de significados e expressão de sentimentos e pensamentos.  
 

Nossa metodologia pedagógica consistiu numa forma de intervenção que buscasse o 
interesse no aprendizado de forma reflexiva e divertida. Nas atividades propomos a utilização de 
elementos da imagem cultural e natural do local, identificando os elementos mencionados à 
percepção de identidade com a região. Na foto 2 os estudantes armam o quebra-cabeça e 
identificam a paisagem, determinando o espaço visto, familiarizando-se com o local e interagindo 
através de uma reflexão partilhada entre colegas sobre a fotografia. Devem-se reconhecer esses 
estudantes como sujeitos, que possuem uma história e percepção a serem atribuídos no espaço.  
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                                    Foto 2: quebra cabeça de fotografias paisagística de Jurujuba.  
                                    (Fonte: acervo projeto navegando na Baía de Guanabara). 
 
 

Seguindo na interação social com o lugar, levando-os a interpretar fotos paisagísticas 
referentes ao espaço de interação e, reconhecer diversos pontos de referência e afetividade, 
diversificando configurações e perspectivas do bairro; distribuímos fotos com diversos elementos 
paisagísticos, através das quais buscou em suas observações reconhecer o lugar pela experiência 
atuante, identificando o sub-bairro que está locado os signos e descrevendo formas de condução até 
o local visto na fotografia. 
 
 

 
                                     Foto 3: fotos de pontos turísticos e de convivência do bairro                                       
                                     (fonte: acervo Navegando na Baía de Guanabara). 
 
 
Projeto didático, diversidade de conteúdos.  
 

Realizamos atividade com imagem do Google Earth, programa gratuito de fácil acesso e 
manuseio, introduzindo novas tecnologias como recurso pedagógico na formação científica e 
cotidiana do sujeito, baseado numa escala em que os indivíduos desenvolvem o raciocínio espacial 
do local habituados, numa aprendizagem específica da geografia no qual a leitura tecnológica das 
imagens possibilita melhor compreensão de espacialidade, no seu percurso social da região. Freire 
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destaca que é preciso aceitar as novidades, tudo muda com o tempo, evolui dando espaço a novas 
ideias, buscando conhecer o novo e instigar a curiosidade dos estudantes.  

Na apresentação da imagem de satélite, em folha no formato A2 (imagem 1), examinou-se a 
experiência do saber dos estudantes em reconhecer o bairro de forma geral, localizando elementos 
visualizados nas fotografias, buscando a compreensão de posicionamento espacial dos objetos que 
compõe o bairro. 

 

 
                              Imagem 1: delimitação do bairro de Jurujuba. Fonte: (Google 2009) 
 
 
Reflexão dos estudantes destacando o lugar 
 

O mapa mental busca entender o relacionamento afetivo dos estudantes com o lugar num 
simples traçado esboçado no papel. Nesta representação pode ser definido o domínio do visível, 
desenvolvendo a percepção daquilo que se avista na paisagem de um determinado local, 
compreendendo, assim, o ambiente existente na região. Archela destaca a importância da relação 
ativa com o lugar para uma melhor leitura de sua vivencia no bairro. 
 

“O mapa mental permite observar se o aluno tem percepção 
efetiva da ocorrência do fenômeno no espaço e condições de 
transpor essa informação para o papel. Através dessa atividade, 
ele trabalha com todos os elementos essenciais da cartografia 
quanto a sua forma de expressão, através da linguagem 
gráfica” (Archela, 2004). 

 
Na atividade do mapa mental, do trajeto feito no caminho da casa até sua escola, realiada por 

uma estudante, mostrou-se uma relação de vivencia com o lugar. Na figura 2 feita por uma aluna de 
nove anos, mostra-se a relação afetiva com o lugar, representando diversos elementos como campo, 
comércio, embarcações, residências, veículo de transporte escolar, uma banca de jornal e um 
cavalo. O elemento que merece destaque no desenho foi o campo de futebol e suas diversas funções 
de utilização. Numa conversa informal com a estudante nos foi informado por ela que no campo as 
crianças jogam bola e soltam pipas e, em dias de feriado, os adultos fazem festas destinadas ao 
público infantil; intensificando, campo, numa relação ativa do lugar. Ao perguntar sobre o cavalo 
(esquerda do campo), disse que passava sempre com os colegas para brincar com o “Binho”, logo o 
animal compõe o lugar como uma personagem.  
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                               Figura 2: mapa mental confeccionado por uma estudante de 9 anos. 
 
 
  

Com o questionário feito no início, classificamos os estudantes por sub-bairros que residem, 
empregando imagens de satélite de escalas reduzidas na condução do estudante a interpretarem no 
trajeto, um caminho baseando em pontos de referência de cada recorte até sua casa. Nesta atividade 
o estudante insere uma folha de papel vegetal sobre a imagem e traça o seu deslocamento do ponto 
de referencia até sua casa, classificado ou não em seu mapa mental, destacando no trajeto 
percorrido pontos de referencia como comércios, igrejas, residência de parentes, espaços de lazer, 
etc., observando a dimensão espacial em seu trajeto, reconhecendo a distância de suas relações 
sociais com o lugar. 

 
                                     Imagem 2: sub-bairro de salinas, acima orla e o campo de futebol do  
                                     Bairro (Fonte: Google, 25, Jun, 2009). 
 

Integramos os métodos da cartografia temática na representação espacial e construção de 
legendas, classificando o uso e ocupação do solo por matizes distintos. No entanto, o estudo da 
coloração merece atenção especial pela realidade sensorial presente dando autonomia na 
classificação das cores nos tipos de paisagens. Construímos um mapa contorno do bairro, em folhas 
de A4, com polígonos destacados para melhor cognição na classificação do uso e ocupação da 
região. A atividade tem o objetivo de analisar a imagem de satélite, em formato A2 usado na 
atividade anterior, de modo a estabelecer diretrizes que orientem a compreensão e auxiliem na 
representação de cores mediante as legendas.  
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                               Figura 4: mapa recorte de uso e ocupação do solo. 
 

 O mapa mostra que a linguagem é sempre a mesma, porém dependerá sempre do 
olhar de quem o observa no seu cotidiano. Na figura 4 o estudante de 10 anos destacou valores a 
respeito de seu convívio com o lugar, caracterizando em sua visão uma circunferência laranja que 
representa uma recente queimada.  Perguntamos sobre a área destacada em laranja, na região que 
seria vegetação, ele informou que está sempre no local com os primos levando cavalos para pastar e 
a região tinha sido queimada pela propagação do fogo na encosta do morro.  Assim, a temática das 
representações revela seus significados próprios no qual destacam representações individuais no 
apanhar de alguns aspectos vividos e percebidos no espaço. 
 
Representações a variação com o tempo 
 

O posicionamento cartográfico reforça a lateralidade para melhor compreensão nas 
atividades de orientação dos pontos cardeais introduzindo a indicação do sol como ponto de 
referência, buscando uma compreensão nas explicações de diversas dúvidas, do ponto de vista 
espacial, de fenômenos naturais como frente frias, e sociais como localização geográfica na região 
dos pontos estratégicos de referências no bairro. O jogo da memória foi elaborado com figuras de 
orientações geográficas, com referência a rosa dos ventos, pelos pontos cardeais e a bússola, no qual 
memorizam de forma descontraída, e em seguida praticam em grupos de quatro estudantes em uma 
mesa orientações geográficas relacionando o nascente e o poente com o auxílio da bússola.   

               
                 Foto 3: jogo da memória sobre a mesa, praticado na semana acadêmica  
                 UFF-2014 (fonte: acervo Navegando na Baía de Guanabara.). 
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Foi selecionado um dos caminhos possíveis para se conseguir uma construção mais efetiva 
de conceitos geográficos, a importância dos saberes fundamental do globo como ilustração 
inserindo conhecimentos sobre os movimentos da terra, desse modo, o ensino sobre variação do 
tempo, da alternância do dia e da noite, as mudanças das estações e propriedades espaciais como 
formas, tamanho e distância com materiais de fácil acesso. Na foto 4, os estudantes constroem 
globos com esferas de isopor, um primeiro contato importante, com a dimensão da imagem do 
globo real.   

 

 
                                 Foto 4:oficina de construção de globos terrestres  
                                 (fonte: acervo Navegando na Baía de Guanabara). 
 
Por ser um bairro de atividade econômica proveniente de pesca, elaboramos atividades de 

educação ambiental, buscando o conhecimento de espécies de peixes existentes na baía de 
Guanabara e conscientizando sobre a importância da limpeza do mar e da região para a preservação 
do ecossistema local. O jogo da pescaria (foto 5) foi desenvolvido para valorizar a cultura pesqueira 
do bairro construindo uma conscientização ambiental reforçando o papel da cidadania no local. 
Foram coletadas informações sobre tipos de peixes e crustáceos de valores comerciais capturados 
pelos pescadores da região e pesquisas bibliográficas sobre cada espécie tais como: tamanho, base 
alimentar, locais que vivem etc. O jogo “Pesque Grátis” tem o objetivo de pesca consciente, pois 
não estão relacionados somente peixes e crustáceos, mas sim a tartaruga (réptil), protegidas por lei 
qualquer espécie, e sobre os lixos jogados no mar (pneus, sacolas, etc.) desenvolvendo no educando 
um pensamento crítico sobre a preservação da biodiversidade e a problemática no descarte do lixo 
nas praias da região.  

   

 
                           Foto 5: Jogo pesque grátis (fonte: acervo Navegando na Baía de Guanabara 
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  Proporcionamos trabalhos de campo com estudantes no ponto turístico do bairro. O 
nosso objetivo do trabalho de campo foi relacionar as análises geográficas da paisagem visitada às 
práticas pedagógicas, reforçando uma estruturação curricular para o aprendizado da geografia e 
cartografia.  A visita foi na Fortaleza de Santa Cruz, local que muitos ainda não conheciam, 
ampliando maior contato dos educandos com o bairro de Jurujuba, reforçando um resgate cultural e 
ambiental da região.  
 

Considerações Finais:  

Portanto, a cartografia escolar é um campo de estudo que está à espera de interesse e 
dedicação para ser desenvolvido em conjunto pelos docentes, buscando formas de expor práticas 
pedagógicas no ensino na geografia.  

Na aplicação das atividades verificamos que a produção de práticas pedagógicas alcançou o 
objetivo de ensino-aprendizagem, no sentido de melhora no nível de leitura geográfica e 
cartográfica do conteúdo, alcançado a ordem de conhecimento espacial para introduzir o ensino do 
mapa conduzindo ao nível de rendimento escolar futuro. Essa dialética entre esses saberes 
cartográficos e a realidade dos estudantes, torna-os sujeitos do processo pedagógico a levar o ensino 
da cartografia para além da simples definição de conteúdos.  

O trabalho da geografia na escola no ensino-aprendizagem propôs os conhecimentos 
científicos e cotidianos, pois a leitura de mapas e a consciência ambiental são necessárias para a 
formação básica dos estudantes. Além disso, a prática da cidadania requer uma consciência 
espacial, refletindo fatos e acontecimentos mediante várias descrições, transmitindo uma mensagem 
de maneira lúdica, ágil e efetiva nas noções regionais dos educandos. 

 

Notas 

* Estudante de graduação em geografia e bolsista do programa desenvolvimento acadêmico da 
Universidade Federal Fluminense. 

**Professora adjunta do Departamento de Ciências Ambientais e coordenadora do Projeto                  
“Navegando na Baía de Guanabara, Analisando Cenários Urbanos” da Universidade Federal 
Fluminense. 

1 - Ritter buscou analisar o processo histórico de migração região na década de 1970-80, na 
chegada de populações de origem nordestina, essencialmente do estado de Alagoas e regiões 
fluminenses, motivada a instalação de indústria da pesca que atraiu novos moradores por conta das 
possibilidades de trabalho nas fábricas e outras atividades relacionadas á pesca e maricultura. 

2 - Lei 1967 de 04 de abril de 2002 com os vetos derrubados pela Câmara Municipal em 06 de maio 
de 2002. O projeto de revitalização da orla municipal de Niterói dispõe sobre o plano urbanístico da 
região das praias da Baía de Guanabara, seu zoneamento ambiental, a implementação de políticas 
setoriais, a aplicação de instrumentos de política urbana e a ordenação do uso e da ocupação do solo 
na região (Prefeitura de Niterói 2002. Pag. 2). 

3 - A geografia é aplicada para estudantes que ingressam no quinto ano do ensino fundamental. Na 
lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692, de 1971, os Estudos Sociais foram incorporados ao 
currículo da escola de primeiro e segundo graus de acordo com um núcleo comum composto de três 
matérias: Comunicação e Expressão, Estudos sociais e Ciências. Com diversos debates o Ministério 
da Educação (MEC) e a Secretaria de Educação Superior (SESu) foi substituído o Estudos Sociais 
por Geografia e História nas diferentes séries finais do ensino de primeiro grau. Em São Paulo, por 
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constantes complicações na relação professor e estudante, deu-se o início da extinção dos Estudos 
Sociais nas quinta e sexta série do fundamental. (PONTUSCHKA, 2007, pag. 65-66). 

4 - PONTUSCHKA (2007) relaciona ao aprendizado conceitual/superficial do conteúdo básico nas 
disciplinas aplicadas em sala de aula dificultando nas praticas de ensino.  
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