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RESUMO:
O ensino de Geografia engloba a Cartografia Brasileira em nosso país. Porém, muitas
vezes os professores não exploram muito os mapas e principalmente de maneiras
divertidas com jogos, quiz e quebra-cabeças de mapas. Assim, os objetivos deste trabalho
são verificar quais as propostas de ensino e aprendizagem de Cartografia Brasileira
exibidas nas apostilas de aulas do Colégio Interativa para alunos de sextos e sétimos
anos do Ensino Fundamental e também propor uma forma mais lúdica de trabalhar esse
tema.
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INTRODUÇÃO

Para o ensino de Cartografia Brasileira no Fundamental II, área foco desta

pesquisa, o professor deveria abordar as questões espaciais partindo da realidade

próxima da criança, pois ela encontra-se absorvida por essa. Podem ser registrados por

meio dos desenhos. Esses permitem que as crianças aprendam as representações

cartográficas.

Na alfabetização cartográfica por meio de desenhos criados pelas crianças as

mesmas desenvolveram condições mentais para representar o lugar e assim

possibilitando trabalhar com conceitos que auxiliem na leitura de mapas. Aprender a ler

mapas traz um salto qualitativo na capacidade do aluno de compreender o espaço (GÓIS,

2012).

Foi pautado nessas relações que a metodologia do trabalho do ensino de

Cartografia Brasileira deve ser divertida. As crianças não desenvolvem todas suas



habilidades apenas em aulas expositivas, por isso este trabalho primou-se pela

elaboração de dinâmicas e jogos educativos relacionados à cartografia. Os professores de

geografia poderiam ter um arsenal de jogos e brincadeiras para ter possibilidade de

realizar aulas divertidas e interessantes.

Para o professor de geografia trabalhar com alfabetização cartográfica é necessário

que este tenha uma base de conhecimentos sólida referente ao assunto e a cartografia,

que o permita desenvolver atividades com tal finalidade (GOIS, 2012).

Um dos conhecimentos que o professor precisa ter é sobre os tipos de mapas que

são os seguintes.

Mapas qualitativos que são conhecidos por representar temas diferentes ou

aspectos diversos de um mesmo assunto. Mapas quantitativos que têm a função de

representar quantidades de um fenômeno que se distribui no espaço geográfico. Mapas

ordenados que apresentam informações numéricas em uma sequência crescente ou

decrescente. Mapas dinâmicos ou mapas de fluxos que mostram dinâmicas e

deslocamentos que ocorrem no espaço geográfico (UNOI EDUCAÇÃO , 2020).

O recurso tecnológico poderá ser usado como estratégia didática no processo de

ensino-aprendizagem. Os mapas são um importante instrumento de navegação e

localização. Com a tecnologia do Google Maps é possível agregar a um mapa genérico

características locativas e particulares a um indivíduo ou coletivo, como fotos, sons e

vídeos, transformando a cidade, rua, ou outros espaços em lugares (COSTA & MATOS,

2013).

Assim, neste trabalho há uma proposta de trabalhar nas aulas de geografia com a

alfabetização cartográfica a partir de uma abordagem lúdica por meio de jogos, quiz e

quebra-cabeças de mapas.

OBJETIVO

Objetivos Gerais: Apresentar uma proposta de ensino e aprendizagem divertida para

auxiliar no estudo de representações cartográficas para alunos de sexto e sétimo anos do

Ensino Fundamental.

Objetivos específicos:



Definir cartografia;

Verificar quais são os tipos de mapas;

Pesquisar se no ensino de Geografia do Colégio Interativa é estudado Cartografia e
seus tipos, bem como se são utilizadas maneiras mais divertidas com jogos, quiz e quebra
cabeça de mapas;

Analisar se os métodos propostos foram mais divertidos no ensino da Cartografia
Brasileira.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Verificar se o estudo da Cartografia do Brasil no Ensino Fundamental 2 tem sido

feito explorando bastante mapas e brincadeiras abordando o tema. Propor o ensino desse

tema de maneira lúdica. Será que nas séries iniciais do Fundamental 2 os professores

usam de estratégias no sentido de estudar, selecionar, organizar e propor as melhores

ferramentas facilitadoras para que os alunos se apropriem do conhecimento da

cartografia? Caso não, propor uma maneira divertida para estudar Cartografia Brasileira

será eficiente?

MATERIAIS E MÉTODOS

Para testar a hipótese inicialmente será feita uma revisão bibliográfica sobre o que

se tem na área de Cartografia Brasileira para séries iniciais do fundamental 2.

Em seguida serão separados quais são os conteúdos desses que dariam para

alunos do início de Ensino Fundamental 2 que utilizam- se de mapas e se tem explorado

de forma lúdica tais temas.

Uma vez separados os conteúdos, serão propostas novas brincadeiras com os

temas dentro da Cartografia Brasileira.

Além disso, foi aplicado um questionário nas turmas do 6º e 7º ano com o intuito de

analisar o conhecimento dos alunos em relação ao tema.



RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos resultados coletados e analisados, os seguintes gráficos foram

construídos:

Figura 1 - Qual sua série?

Fonte: Autor

A primeira pergunta questionou “ Qual a sua série?” e foram recebidas 34

respostas do sétimo ano e do sexto ano foram 20 respostas. No geral, o 7º ano foi quem

mais respondeu no trabalho.



Figura 2 - Quais os tipos de mapas que você estudou?

Fonte: Autor

A Figura 2 pergunta para o 6º ano e 7º ano, respectivamente, “quais os tipos de

mapas que você estudou?” As respostas foram do sexto e sétimo anos: político 15,8% e

25,7%, econômico 15,8% e 31,4%, rodoviário 5,3% e 14,3%, histórico 15,8% e 34,3% e

não me recordo foi 73,7% e 54,3%. As turmas votaram em maior quantidade no tópico

¨não me recordo¨.



Figura 3 - Quais dos grupos de mapas que você estudou?

Fonte: Autor

As respostas da questão 3 do 6º ano e 7º ano que os alunos colocaram foram:

mapas qualitativos com 68,4% e 22,9%, mapas quantitativos com 73,7% e 31,4%, mapas

ordenados com 10,5% e 5,7%, mapas dinâmicos com 10,5% e 5,7% e não me recordo

com 31,6% e 65,7%. Houve uma diferença entre o sexto e sétimo anos dos mapas

qualitativos e quantitativos.



Figura 4 - Qual a sua percepção sobre Cartografia Brasileira?

Fonte: Autor

Na questão 5 foi perguntado ao 6º ano e 7º ano sobre a percepção dos alunos que

trabalharam com a cartografia brasileira e 20% do sétimo ano responderam que o

conteúdo não foi abordado ainda em sala de aula, já o sexto ano apontou 21,1%. 22,9%

do sétimo ano compreendeu muito pouco o conteúdo trabalhado em aulas e o sexto ano

respondeu 10,5%. 57,1% do sétimo ano compreendeu parcialmente o conteúdo

trabalhado em aulas, já o sexto ano colocou 47,4% e o sexto ano respondeu que 21,1%

dos alunos compreendeu todo conteúdo trabalhado em aulas, já o sétimo ano não



respondeu neste tópico. O gráfico demonstra a necessidade de se aprender mais sobre

esse conteúdo.

Figura 5 - Qual a abordagem que seu professor de geografia utilizou?

Fonte: Autor

Na questão 6 os professores de geografia do 6º ano e 7º ano utilizaram:100% e

85,7% a apostila, 31,6% e 42,9% o quiz, 26,3% e 37,1% usam jogos, 31,6% e 25,7% os

aplicativos e 36,8% e 68,6% usam as pesquisas na internet.



Nos gráficos apareceram mais os grupos de mapas quantitativos e qualitativos. O

sexto ano não aprendeu os tipos de mapas, já os alunos do sétimo ano responderam que

sabem os tipos de mapas.

Algumas crianças do sexto e sétimo ano responderam que se lembram da

cartografia e mapas, porém o sexto não sabem os tipos de mapas. Com relação às

maneiras divertidas de ensinar a cartografia, foi observado que a maioria dos alunos

fazem mais apostilas, porém usaram coisas como jogos, quiz e quebra cabeça de mapas

também.

A maioria das crianças do sexto e sétimo ano usam apostila, mas nos resultados foi

observado que elas aprendem mais através de meios criativos, segundo suas respostas.

Por isso, é importante que os professores coloquem mais recursos criativos nas aulas de

geografia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da pesquisa que foi realizada é possível constatar que muitos alunos

ainda apresentam dificuldades em relação aos conteúdos de cartografia, não conseguindo

diferenciar e verificar as principais características de cada tipo de mapa. Além disso,

verificou-se que o uso de apostila foi o método de ensino mais utilizado, o que demonstra

a necessidade de outras ferramentas para potencializar o aprendizado e torná-lo mais

lúdico.

O projeto encontra-se em desenvolvimento e em uma próxima etapa serão

elaboradas propostas para tornar o ensino de cartografia brasileira de uma forma mais

divertida.
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