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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de contribuir para a maior compreensão do ambiente no ensino de 
Geografia, como metodologia experimental. Com a discussão atualmente centrada na preocupação com a 
preservação do espaço em que mora-se e vive-se, foi desenvolvida uma proposta pedagógica de 
ensino/aprendizagem envolvendo essas questões. A proposta foi trabalhar os problemas ambientais com 
alunos adultos, em fase de alfabetização, utilizando da linguagem não só verbal, como também, a 
linguagem cartográfica, com o objetivo de formar sujeitos participantes na sociedade para compreender o 
ambiente em que vivem e desenvolver atitudes investigativas na busca de mudanças. O projeto foi 
desenvolvido semanalmente em 4hs aula, de março a julho de 2003, no Centro Estadual de Educação 
Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA, com 18 alunos de idades entre 18 a 60 anos.  Concluiu-se com 
análise dos trabalhos em categorias, com parâmetros e critérios definidos. A preocupação com o avanço 
dos problemas ambientais devido ao uso de novas tecnologias e ao crescimento populacional conduziu à 
idealização e desenvolvimento desta proposta metodológica de ensino.  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de propostas motivadoras nos cursos de alfabetização para jovens e 
adultos são um incentivo para idealizar este trabalho de Educação Ambiental, com o 
auxílio da linguagem cartográfica. Pois tem-se em mente que com a utilização da 
linguagem cartográfica haverá maior compreensão do ambiente, principalmente na ótica 
da Geografia que trata da espacialidade dos fatos. Ë preciso que os alunos além de 
conhecer os graves problemas existentes no ambiente, como: contaminação e poluição 
de rios e córregos, assoreamento, erosões, poluição do ar, entre outros tantos que 
comprometem a qualidade de vida da humanidade, estudem esses fatos e entendam a  
gravidade deles e passem a construir novos valores, desenvolvendo atitudes responsáveis. 
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Para isso é importante que os professores sejam pesquisadores e trabalhem além dos 
portões das escolas, para conhecer a realidade e a necessidade de preservar o meio 
ambiente e que discutam essas questões com a sociedade. 

Apresenta-se neste trabalho a sugestão de que os alunos aprendam a ler mapas  
—  mapeando.  É necessário que a Cartografia seja incluída como linguagem de acesso 
ao conhecimento  para as crianças,  jovens e adultos. 

A decodificação dos símbolos presentes no espaço e nas representações gráficas 
permitirá diferentes  leituras do mundo, enriquecendo essas leituras. 

O pesquisador que  utiliza o mapa como ferramenta para situar e entender o 
problema a investigar, trabalha em nível avançado de leitura de realidade, o da 
semiologia.  Ao trabalhar com representações, o investigador tem a possibilidade de 
visualizar e interpretar a realidade em diferentes escalas e contextos. A sociedade de um 
modo geral é leiga em leitura de mapas e ainda se encontra distante da  leitura da 
semiologia gráfica que é difícil para a maioria.  Pode-se dizer que esta situação é o 
reflexo da negligência escolar de décadas, da falta de aprendizagem da Cartografia e 
também da falta de condições para o  professor desvendar suas dificuldades para ler 
mapas. Assim, o processo de leitura cartográfica precisa ser vivenciado para além do 
nível elementar de ter a informação de um ponto.  Ela deve possibilitar a leitura global 
dos elementos do espaço representado, deve levar à leitura de síntese. 

Entende-se que para um verdadeiro aprendizado é preciso que o aluno faça parte 
do processo de elaboração de mapas, cartas, etc. Para tanto, conhecer o espaço a ser  
mapeado é fundamental.      

[...]  na codificação, ao agir como mapeador, o aluno vivencia as etapas de 
seleção, classificação, simplificação e simbolização estabelecendo relações de 
semelhanças/diferenças, seqüência (ante/depois), quantificação, ordem, 
(mais/menos ), importantes para que ele faça a leitura do mapa de forma eficaz 
(PASSINI,1994, p.27). 

Neste contexto, a representação do espaço geográfico e leitura desta semiologia 
enriquece a compreensão e análise da espacialidade dos elementos do ambiente. O 
presente trabalho  contextualiza a aplicação da proposta de alfabetização para jovens e 
adultos: a leitura do ambiente por alunos com o auxílio da linguagem cartográfica como 
forma de entender e conhecer os problemas ambientais mediante mapas, jornal, filme e 
fotografias.  

 

OBJETIVO GERAL 

Formar sujeitos participantes para estudar e compreender o ambiente e 
desenvolver atitudes investigativas na busca de mudanças. Ao entender que a mudança 
de valores, para o desenvolvimento de atitudes adequadas como cidadão “educado”, 
inclui, além da observação e da percepção do ambiente, a busca incessante de 
conhecimento, a meta é a formação do investigador, aquele que tem autonomia 
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intelectual para construir o conhecimento e utilizá-lo como ferramenta em suas 
reivindicações.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 desenvolver habilidades de leitura e escrita com auxílio das representações 
Gráficas; 

 integrar  a  Cartografia  como   linguagem paralela à escrita com turmas 
em fase de alfabetização para melhoria da percepção do ambiente; 

 instrumentalizar os alunos para utilizar diferentes linguagens: verbal e não   
verbal. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA  

Esta proposta metodológica foi denominada como uma “metodologia em 
construção”,  porque foi “desenhada” como resultado das “ações  reflexões” de um 
trabalho de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo. O Trabalho de pesquisa foi 
realizado por meio de: 

 pesquisa bibliográfica; 

 levantamento e seleção de escolas para a aplicação do projeto; (PMM)- 
Prefeitura  Municipal de Maringá e Escolas Estaduais);  

 elaboração da proposta metodológica de educação ambiental; com 
recursos de jornal, mapa, filme e fotografias; 

 trabalho de Campo (aplicação); com adultos em fase de alfabetização; 

 análise dos resultados de cada etapa com o aluno; desenhos; 

 Avaliação da Pesquisa. 

Tentou-se utilizar a Cartografia como forma e o ambiente como conteúdo. A 
Cartografia foi trabalhada como linguagem em uma proposta alfabetizadora e o 
ambiente em uma perspectiva educativa.  
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Proposta para a Escola  

A LINGUAGEM CARTOGRÁFICA COMO INSTRUMENTO NO ENTENDIMENTO DO 
AMBIENTE 

 

                        
                                                                                                                      ---  

                             

                                          

                  

 

ORGANOGRAMA 1: Caminhos para a cidadania. 
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PASSOS METODOLÓGICOS 

A partir de conversas informais procurou-se conhecer  o interesse, a necessidade e 
a sensibilidade de cada aluno. O estudo da realidade próxima despertou o interesse dos 
alunos. O conhecimento espontâneo sempre foi o ponto de partida para o trabalho. Os 
trabalhos coletivos faziam com que os alunos tivessem um novo olhar sobre o próprio 
conhecimento e avançassem através das representações, sistematizações e análises. 

 

AS AULAS 

Pode-se resumir a seqüência das aulas em: 

1. aula introdutória; 

2. trajeto casa/escola mapa mental; 

3. aula prática de seleção de lixo; 

4. estudo do meio: o entorno da escola e o Museu da Bacia do Paraná; 

5. leitura e discussão de artigo de jornal; 

6. filme: reflexões críticas; 

7. leitura do mapa do espaço urbano de Maringá; 

8. desenho do ambiente; 

9. análise de fotografia. 

 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES TRABALHADAS NAS ETAPAS DO ESTUDO 

 

Conversas Informais 

As  conversas informais foram um pré-requisito significativo para as aulas de 
representação e desenhos posteriores. Foi partindo dessa primeira etapa que a confiança 
e interesse dos alunos possibilitou  o trabalho posterior de representação. As conversas 
levaram a conhecer um pouco de cada aluno, o que pensa e o que já conhece sobre o 
conteúdo. O conhecimento prévio de cada um foi valorizado,  permitindo o melhor 
entendimento e avanço no conhecimento. Percebeu-se que o olhar de cada um estava 
direcionado para as ações cotidianas e alheio aos problemas de outros locais ou regiões.  
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Mapa Mental   

Os mapas mentais, trajeto casa/escola foram elaborados a partir da proposta de 
levar o aluno a pensar,  localizar,  identificar e  entender a espacialização e resgatar no 
papel a paisagem do caminho casa/escola. Os alunos participaram desta atividade com 
entusiasmo apesar de certa insegurança inicial.  

O professor com esses elementos para debate, poderá inserir o    aluno na 
discussão espacial, levando em conta a importância que tem o conhecimento 
local do espaço para o entendimento deste como um todo. Ë valorizado as 
experiências de vida do cidadão-aluno com o espaço.....  Os mapas mentais 
servem como estratégia para os professores perceberem como os alunos estão 
representando o seu mundo (TEIXEIRA*; NOGUEIRA* * (1999, p. 15). 

Ao analisar os desenhos (mapa mental) a falta de coordenação de pontos de vista, 
foi percebida confundindo diferentes perspectivas.  

Mapa 1:  Há construções e ruas . No entanto há confusão de pontos de vista, com 
o ônibus em uma perspectiva e os demais elementos desenhados frontalmente.  Os 
elementos do espaço estão desorganizados e não há identificação do local. 

Mapa 2:  Há avenidas e ruas, porém, há confusão em direcionar os elementos. 
Não há organização dos elementos no espaço. 

Mapa3:  Há construções e avenidas, no entanto confusão de pontos de vista e os 
elementos são desproporcionais ao espaço.  

Mapa 4: A forma circular representa praça com ruas transversais. Há confusão de 
pontos de vista, pois, os elementos menores estão representados sobre o ponto de vista 
frontal, além da desproporcionalidade dos elementos espacializados.  

Mapa 5: O itinerário de casa a escola tem muitos detalhes, ponto de ônibus, 
comércios, ruas, construções creches etc. No entanto, há confusão no traçado das ruas e 
as construções estão desenhadas do ponto de vista frontal. 

Mapa 6 : Há construções, ruas, vegetação e formas. Há confusão de pontos de 
vista e traçados de ruas e outros elementos desproporcionais uns aos outros na 
espacialização apresentada. As quadras próximas da escola ficaram alinhadas à calçada 
e de tamanhos iguais. É um desenho que se aproxima de um mapa caracterizando a fase 
do realismo visual.  

Mapa 7: Há construções e ruas, no entanto uma visão desproporcional do local, 
formas confusas dos objetos do local. As identificações são desorganizadas e confusas. 

Mapa 8:  Há construção e ruas, desproporcionalidade na forma do objeto local. 
O ponto de vista frontal da casa foi alinhado à esquerda do papel sem maiores detalhes 

                                                 
*    Professora assistente do Departamento de Geografia -  UFPR-PR.  
* *   Professora Assistente do Departamento de Geografia - UFAM –  
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para a identificação.  Desorganização e desproporcionalidade dos elementos espaciais. 
Este trabalho trouxe a certeza da importância de se trabalhar esse tipo de representação 
com alunos em fase de alfabetização, independente da idade.  

 

Figura 1 - Desenhos dos alunos 

Desenhos elaborados pelos alunos na aula do dia 09/04/2003 

               Mapa mental 6 

           Mapa mental 5 

       Mapa mental 4 

             Desenho 

Desenho Desenho 6 

               Mapa mental 6 

           Mapa mental 5 

       Mapa mental 4 

 
             Desenho 

Desenho Desenho 6 
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ANÁLISE DA AULA DE SELEÇÃO DO LIXO 

Na aula prática de seleção (Separação) de Lixo” , os alunos participaram com 
interesse e entusiasmo desta aula.  Alguns deram suas contribuições com comentários 
sobre embalagens descartáveis.  Todos gostaram das informações e brincadeiras que 
enfatizaram a necessidade de preservar o ambiente. Foi uma aula de re-significação 
sobre os objetos distribuídos em nosso ambiente. 

Houve alunas dizendo que já faziam a separação do lixo em suas casas. Porém 
uma separação parcial, por não saberem exatamente como fazer. Em todas as atividades 
ou discussões em sala, percebeu-se que a separação do lixo, tinha sempre uma visão 
econômica e a intenção de contribuir com os catadores das ruas. 

Foi o momento em que uma das alunas D.L. (32 anos), revelou que por muitos 
anos recolheu lixo nas ruas e que os catadores sofrem, disse ainda não concordar com o 
novo processo de reciclagem, estabelecido pela Prefeitura Municipal de Maringá. No 
entanto, outra aluna D.R.M.(50 anos) chamou a atenção quando mostrou algum 
conhecimento, ao dizer que “ o povo precisa aprender a não jogar os restos de tudo que 
come nas ruas, precisa receber educação e nas escolas precisa ter aulas de educação 
ambiental, ao menos uma vez por semana”  Observou-se após cada atividade, seja 
escrever, ler, desenhar, reconhecer letras ou identificar produtos que poluem o meio 
ambiente, que houve uma evolução na forma de agir e pensar dos alunos, a cada 
observação houve avanço, como foi percebido com a atitude da aluna  M. P.A . ( 52 
anos), mesmo no início do processo com pouco conhecimento das letras, trouxe para a 
aula um recorte de jornal com um artigo tratando do tema referente.  O artigo  era sobre 
o novo trabalho dos catadores de lixo do município de Maringá/Pr, de suas necessidades 
e esforços para sobreviverem. Trazia ainda uma relação de produtos encontrados no lixo 
da cidade, os poluentes do meio ambiente. 

O entendimento particular parecia caminhar para um conhecimento sistematizado.  
Embora o avanço não seja perceptível, acredita-se que os alunos passaram de uma visão 
isolada para uma visão das relações sobre o ambiente, caminhando da percepção do 
espaço individual para a compreensão do espaço coletivo. Arrisca-se a pensar que eles 
estavam conseguindo VER o ambiente das ações cotidianas como objeto de estudo.  

Os alunos adultos, com idade entre 18 a 60 anos, têm participação direta no 
problema do lixo em suas rotinas. No entanto, trabalhar a classificação de forma 
sistematizada foi significativo para todos.  

  

UMA ANÁLISE SOBRE O ESTUDO DO MEIO 

Como etapa do projeto “Construindo Caminhos do Conhecimento” o estudo do 
meio foi bastante significativo. Como relato da ida a campo os alunos fizeram textos 
individuais sobre o passeio  detalhando construções nas ruas, arborização e os problemas 
das calçadas. A visita ao Museu  foi assunto inesgotável em sala. Todos tinham suas 
recordações de ruas e locais que as fotografias antigas mostravam. Os elementos da 
paisagem se encontravam implícitos no espaço cotidiano de cada aluno e eles não 
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percebiam os acontecimentos ambientais no percurso de ir e vir. Entende-se que foi o 
momento de observação necessária para o estudo, os elementos foram objetos vistos e 
analisados de perto: os  catadores nas ruas, circulação de pessoas, caminhões e 
automóveis foram observados diretamente pelos alunos.  

Ao deparar-se com pessoas revirando os containers de lixo, alguns alunos se 
aproximaram para ver o trabalho das pessoas e ao mesmo tempo perceberam a 
presença de materiais recicláveis misturados. Um outro fator importante observado foi a 
falta de manutenção das calçadas, da própria limpeza das mesmas em alguns pontos, os 
terrenos baldios com lixo e matagal, mistura de material orgânico e recicláveis.De volta à 
sala de aula e após debate sobre o espaço visitado, solicitou-se o registro deste estudo 
no caderno. Os alunos fizeram textos individuais sobre o passeio, detalhando construções 
nas ruas, arborização e os problemas das calçadas. Porém, as fotografias antigas da 
cidade de Maringá, expostas no Museu, foi assunto inesgotável em sala. Todos tinham 
suas recordações de ruas e locais.  

O momento foi adequado para comparar lugares de matas nas fotografias como 
a avenida Duque de Caxias, a avenida Brasil, observando os modelos de casas, as vestes 
das pessoas assim, foi discutido a questão do consumo exagerado da atualidade, que 
nas décadas de 1970/80, ainda não acontecia.  

 Na análise dos dados, os alunos tiveram participação com responsabilidade e 
interesse.  

É imprescindível adquirir uma visão de conjunto, de mundo, de sociedade e 
natureza. Pensando a cidadania como participação, integração a um todo maior 
estabelecido e vivido na realidade através da relação sociedade/natureza, na 
produção do espaço. (....) Tendo em vista os modelos econômicos que se 
sucedem com o advento da revolução tecnológica, os desequilíbrios ambientais 
tem sido cada vez mais intensos, gerando uma expressão cada vez mais 
difundida. (...) Fato que está ligado a mobilização, mudanças de atitudes, que 
só ocorrerá a partir de reflexão e conscientização do indivíduo como ser 
humano, e da sociedade como um todo (KOZEL, 1999, p.  44). 

A avaliação de Kozel, da importância da visão de conjunto e de mundo 
influenciou esta proposta levada à escola, pensando portanto, na cidadania com 
participação de cada um na produção do espaço. 
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Figura 2 -  Fotografias de Maringá  

Fonte: Acervo Histórico Calill Haddad 
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ANÁLISE DO TRABALHO COM JORNAL 

As notícias do jornal trabalhadas com o objetivo de  enriquecer o conhecimento 
dos alunos e possibilitar-lhes o acesso a diferentes recursos foram produtivas na ótica do 
desenvolvimento do tema, das habilidades de leitura e compreensão, mas sobretudo no 
objetivo de dar abertura em sala de aula para além dos muros da escola, pode-se dizer 
que o conteúdo foi re-significado, pois os alunos ficaram preocupados com as imagens 
de alguns pontos da cidade em condições de abandono: o não recolhimento do lixo, a 
ação dos moradores que não cuidam das calçadas e das árvores. O artigo com o 
título  “Vergonha e Descaso com Maringá”. mostra imagens de pontos da cidade e diz 
que  os problemas que atingem as árvores tem origem na falta de planejamento da 
cidade. As fotografias estavam sendo utilizadas como denúncias mostrando ruas como 
Arthur Thomaz no centro de Maringá transformadas em depósito de entulho, árvores 
cortadas e lixo no local a mais de 20 dias. A rua Marcelino Champagnat na zona 2, mais 
de 20 dias sem limpeza. O informativo ainda acrescentava que a cena se repetia em 
outros bairros da cidade, de várias formas. As imagens do jornal foram trabalhadas 
levantando questões para discussão como: o que mostra a fotografia? alguém conhece o 
local desta fotografia? Vocês conhecem outro local nas mesmas condições? As 
participações foram entusiasmadas entre respostas e novas perguntas sobre o título da 
matéria. Essa preocupação com o ambiente, indica o melhoramento do conteúdo e de 
valores através de diferentes leituras que instigaram/procuraram o desenvolvimento da 
ambiente (objeto) pelos alunos (sujeito). Ao final do processo os alunos estavam mais 
conscientes da necessidade de  preservação, nas várias etapas do projeto.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - O problema e descaso no centro de Maringá (zona 2) 

 

Fotografias retiradas do jornal para demonstração do trabalho em sala de aula.  
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  ANÁLISE DOS TRABALHOS EM GRUPOS DO FILME 

A exibição do documentário Ilha das Flores do diretor Jorge Furtado de 1989, teve 
o objetivo de conhecer a  percepção espacial do aluno e o intuito de mostrar as 
conseqüências ambientais em diferentes locais e, despertou muito interesse e revolta entre 
os alunos.  

Três (3) parâmetros foram definidos para analisar os trabalhos dos alunos:  

 

Parâmetros 

Ordem e Percepção 

Objetivo 

O
RD

EN
AR

 1ºOrganização ordenada das figuras e as 

idéias principais. 

Avaliar a observação e o desempenho na 

organização das seqüências de conteúdos.  

2ºCoerência na relação  figuras e 

conteúdo do filme  

Verificar a coerência entre a linguagem verbal 

e a habilidade visual. 

 
PE

RC
EB

ER
 

3º Percepção da mensagem  do filme. 

 

Verificar a sensibilidade e a habilidade de 

compreensão do todo. 

Quadro 1 - Sistematização dos parâmetros e objetivos para análise. 

 

Conforme os parâmetros  acima, foram analisados os trabalhos dos quatro (4) 
grupos: 

Grupo 1. Conforme figura 7, organizaram-se as idéias principais com coerência, 
embora com algumas dificuldades em relacionar figuras ao filme. Pode-se ver a relação 
entre presença do lixo,  porcos e homens. O grupo deixou frases como “os porcos valem 
mais que os homens”.  E identificaram  o local como Porto Alegre. 

Grupo 2: Conforme a figura 8,  o grupo 2 apresentou dificuldades em organizar 
as idéias, tanto de ilustrações como de textos. As idéias estão fragmentadas e 
desorganizadas. Esse grupo percebeu o pouco valor do ser humano e a grande 
necessidade de sobrevivência das pessoas presentes no local, mesmo correndo riscos de 
saúde. O referencial do grupo foi a dignidade do homem, registrada em frases 
desorganizadas. Por exemplo:  nós seres humanos temos que dar mais valor para o 
homem do que para os animais. Não houve identificação espacial na localização da Ilha 
das Flores. 

Grupo 3: Houve idéias coerentes, foram destacadas doenças na representação, 
problemas em relação aos dentes,  pobreza geral e as necessidades das famílias. As 
frases e as figuras foram bem relacionadas. Os restos de lixo apanhados pelas crianças 
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foi um destaque na interpretação do grupo.  Uma frase significativa mostra a percepção 
do grupo em relação ao problema: “na Ilha das Flores não tinha flores tinha lixo”. O 
grupo destacou a importância dos porcos para o proprietário da terra. 

Grupo 4: Este grupo apresentou Idéias desorganizadas. Porém, mesmo de forma 
fragmentado, fez relações com doenças, plantações de tomates, animais como os porcos. 
Essa grupo enfatizou a necessidade de sobrevivência do homem e a valorização dos 
porcos. Foi possível observar que nem todos alunos viram os mesmos problemas, como 
possíveis  doenças causadas pelas condições do lugar, o aspecto frágil das crianças, 
aparentando desnutrição e a péssima qualidade do ambiente. No entanto, todos 
perceberam que o filme “Ilha das Flores” mostra um local particular onde o proprietário 
recebe restos de alimentos e após selecioná-los e alimentar os porcos “permite” a entrada 
das pessoas que esperam em filas ao redor da cerca de arame que protege a 
propriedade, para recolher as sobras.  Todos comentaram o valor do homem e dos 
porcos para o proprietário do lugar.  

No quadro a seguir uma síntese da análise. 

 

 
DESEMPENHO DOS GRUPOS 

Critérios 
Ordem e Percepção 

Grupo 1 
Sim / Não 

Grupo 2 
Sim / Não 

Grupo 3 
Sim / Não 

Grupo 4 
Sim / Não 

1ºOrganização ordenada das 
figuras e as idéias principais. 

 
x 

   
x 

 
x 

   
x 

2º Coerência na relação  figuras e 
conteúdo do filme. 

 
x 

   
x 

 
x 

  
x 

 

3º Percepção da mensagem  do 
filme. 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

 

Total em porcentagem %  
100 

 
33 

 
100 

 
67 

Quadro  2 – Avaliação síntese dos trabalhos dos grupos. 

Organização: SILVA I. Mª 

 

O quadro 2 permitiu uma análise comparativa entre os grupos, embora não tenha 
sido determinados com precisão, os fatores das diferenças de níveis de desempenho, 
porém,  essas diferenças têm como fator principal: a freqüência baixa e a pouca 
participação nas aulas. 

O desempenho dos grupos pode ser classificado da seguinte forma: 

- Grupos 1 e 3 – com 100% de desempenho. 

- boa freqüência ( entre 90% e 100%) ;  participação muito ativa nas aulas. 

- Grupo 4 – com 67% de desempenho. 
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- freqüência (entre 70% e 90%); vontade / motivação; 

- pouca dificuldade. 

- Grupo 2 – com 33% de desempenho. 

- baixa freqüência; motivação fraca; participação baixa nas aulas. 

Como os grupos eram heterogêneos, um fator determinante não pode ser 
generalizado para todos os grupos.  

Segue alguns exemplos dos trabalhos sobre o filme “Ilha das Flores”  

 

Figura 4 – Representação do Grupo 1 

Grupo 1 
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Figura 5 –Representação do Grupo 2  

 

ANÁLISE DO TRABALHO DE IDENTIFICAÇÃO NA PLANTA DE MARINGÁ 

Utilizou-se a planta da cidade de Maringá,  para melhor  compreensão e 
identificação do aluno de alguns pontos referências da cidade. 

 Cores iguais para categorias iguais – parques- bosques – instituições 
públicas; Legenda organizada e legível; Identificação espontânea (além dos 
solicitados); Localização correta. 

O quadro 3 contém os elementos sugeridos previamente e os pontos além dos 
solicitados. 

 

Grupo 2 
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Mapa alunos 

Elementos sugeridos 

para  serem identificados 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

T. 

 

% 

1-Catedral x x x x x x x x x x x x x 13 100 

2-Linha Férrea     x    x     2 15 

3-Avenida Brasil       x x      2 15 

4-Avenida Colombo x x x x x x x x x x  x  11 85 

5-Horto Florestal  x x x x  x x x x x x x 11 85 

6-Parque do Ingá x x x x x x x x x x x x x 13 100 

7-Bosque 2 x x x x x x x x x x x x x 13 100 

8-Aeroporto x x x x x x x x x x x x x 13 100 

9-Estádio x x x x x x x   x x x x 11 85 

10-Campüsda UEM x x    x x x  x  x x 8 60 

Subtotal    7 8 7 7 8 7 9 8 7 8 6 8 7  75 

Elementos 

identificados 

espontaneamente 

 

Não solicitados 

Residência x x x  x x x x x x x x x 12 92 

Cemitério x x x x x x x x x x x x x 13 100 

Parque Exposição x x x x x x x x  x x x x 12 92 

Escola x x      x      3 23 

Tiro de Guerra x x  x x  x     x x 7 54 

Floriano x   x x  x x      5 38 

Subtotal 6 5 3 4 5 3 5 5 2 3 3 4 4   

Total 13 13 10 11 13 10 14 13 9 11 9 12 11   

Quadro 3 – Quantificação e % de elementos identificados pelos alunos na planta do 
espaço  urbano de Maringá.  

 

No subtotal pode-se  observar que na identificação dos elementos sugeridos de (1 
a 10), dos treze alunos, doze deles, ou seja, 92% identificaram acima de 70% de 
elementos na planta,  apenas um aluno (8%) identificou 60% dos elementos. No entanto, 
esses mesmos alunos fizeram a identificação na planta de seis elementos não solicitados. 
Na identificação do número de elementos não solicitados fizemos comparações entre o 
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subtotal e o total de elementos.  A exemplo do aluno um (1)  e o sete (7), o primeiro e o 
sétimo estão no grupo dos 92%, dos elementos sugeridos, o primeiro 70% e o sétimo 
com 90%. Porém, isso não classifica o aluno sete (7) com maior habilidade em ler e 
identificar espaços conhecidos, embora, ele tenha identificado 14 elementos e o aluno 
um (1) 13 no total .  

O quadro 3, na relação de elementos não solicitados, portanto de identificação 
espontânea, mostra que o aluno (1) fez um número maior de identificação de elementos 
na planta. Isso indica maior habilidade em ler mapas e reconhecer espaços.  

Os trabalhos podem ser considerados significativos e o desenvolvimento dos 
alunos foi bom pois, os alunos identificaram grande parte dos elementos sugeridos e 
acrescentaram outros elementos.  Destacou-se a representação da Catedral, Parque do 
Ingá, Bosque e Aeroporto por todos os alunos, constituindo esses pontos como 
representação da cidade, talvez por influência da mídia. Com 85% de identificação estão 
a avenida Colombo, Horto Florestal e o Estádio. A linha da Estrada de Ferro e a avenida 
Brasil tiveram baixíssimo reconhecimento no trabalho dos alunos. Em todos os trabalhos, 
houve o uso de cores iguais, para a identificação dos bosques, parques e outros.  A 
legenda na maioria dos trabalhos se apresenta confusa ou seja, desorganizada.  
Representações espontâneas foram realizadas por todos os alunos, embora uns tenham 
acrescentado mais elementos que outros. Foi surpreendente a iniciativa dos alunos em 
reconhecer os espaços na planta sem auxílio. Os alunos adquiriram habilidade em ler e 
entender mapas, pelo menos no nível elementar. Este trabalho trouxe importantes 
indicadores na busca de uma proposta de Educação Ambiental com o auxílio da 
Linguagem Cartográfica como meio: 

A - a Linguagem  Cartográfica deve ser trabalhada numa abordagem 
alfabetizadora de construção que parta dos signidicados para as codificações; 

B – o processo de construção dos significantes parte de significados particulares 
para símbolos socializáveis; 

C -  uma planta do espaço urbano é uma representação complexa e para o 
desenvolvimento da habilidade de ler mapas no nível elementar, ela deve ser dada para 
que a “identificação de um determinado ponto” seja possível. Esse procedimento evita o 
equívoco de avaliar o trabalho do aluno pela dificuldade que ele teria de traçar a 
estrutura urbana.  
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Apresentam-se abaixo alguns mapas feitos pelos alunos  para exemplificar todo o 
grupo de alunos. 

Mapa 1       Mapa 2 

 

O mapa 1 apresenta vários pontos identificados pela aluna e a legenda foi 
representada com símbolos em texto. 

O mapa 2 apresenta menos pontos identificados, no entanto, a aluna localizou a 
direção norte/noroeste de sua casa, representada fora do contorno do mapa.  

 

ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DOS DESENHOS  

Foi realizado um trabalho com desenhos para investigar o significado de 
qualidade ambiental e a percepção dos alunos em relação ao meio ambiente. Para a 
análise dos desenhos foram definidos parâmetros como: 

 proporcionalidade; 

 coordenação de ponto de vista; 

 espacialização  dos elementos; 

 coerência entre significante e significado; 

 proporcionalidade intuitiva. 
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Desenho 1 :O desenho  mostra preocupação com o ambiente, embora 
cometendo equívocos em relação a proporcionalidade e coordenação de  pontos de 
vista. Talvez esse desenho possa ser classificado como sendo da fase de incapacidade 
sintética na ótica de Luquet (1934) pois, embora tenha dado nomes às ruas, os elementos 
estão desorganizados no espaço e não há base para os elementos. 

Desenho 2: Mostra apenas uma rua, desproporcional em relação aos outros 
elementos. O espaço, onde estão representados os objetos, está desorganizado com os 
elementos dispostos na parte superior da folha, no entanto, apresenta realismo visual∗ e 
expressa uma temática relacionada diretamente ao conteúdo proposto.  

Desenho 3: Nesta representação pode ser  observada a casa de um ângulo frontal 
e desproporcional aos outros elementos representados desorganizadamente. Ë um 
desenho que caracteriza o realismo visual. Como este desenho mostra a má qualidade 
do ambiente, com o grande volume de lixo, houve, portanto,  percepção da qualidade do 
ambiente. 

Desenho 4: A representação é do rio Guaiapó, no município de Maringá/Pr, 
apresentado sem coordenação de ponto de vista. Os objetos não apresentam 
proporcionalidade uns em relação aos outros, a maioria se mostra sob o ponto de vista 
frontal. O desenho caracteriza um ambiente poluído com acúmulo de lixo à margem do 
rio como: garrafas e latas vazias identificados pelo autor com textos. É uma 
representação da realidade  com percepção de problemas ambientais. 

Desenho 5: Percebe-se que houve preocupação em representar objetos como: 
sacolas, garrafas e outros, sob o ponto de vista frontal, porém de forma desproporcional 
uns aos outros. Os objetos estão alinhados em um quadro na parte superior da folha 
sendo o significado das formas identificados pelo aluno textualmente. A representação do 
lugar com problemas na qualidade ambiental foi classificado como realismo visual, com 
fidelidade ao tema proposto para a realização da atividade. 

Desenho 6: Há no desenho a identificação de uma avenida, apresentada  em uma 
linha na posição horizontal. A tentativa de representar um prédio de apartamentos sem 
coordenação de ponto de vista e desorganizadamente, caracterizou o local como um 
depósito de lixo, com objetos sem formas. Porém, o espaço identificado se relaciona com 
a temática ambiental. 

Desenho 7: Mostra um rio poluído. Os elementos foram representados 
frontalmente, verificou-se uma confusão de ponto de vista. As formas de quadrados e 
círculos representam os objetos distribuídos no espaço do papel de forma vertical. O 
local tem características reais, muito bem identificado pelo autor como um ambiente 
poluído. 

Desenho 8: As ruas se apresentam paralelas e transversais uma à outras e sendo 
identificadas com seus respectivos nomes. Não mostra coordenação de ponto de vista e 
nem proporcionalidade entre os objetos desenhados. Percebe-se também que houve 

                                                 
∗  Classificação baseada em Luquet ( 1934) 



  -20- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

distribuição de maior quantidade de elementos na parte inferior do papel. O formato da 
casa é um quadrado à esquerda e as explicações estão alinhadas à direita com seus 
respectivos objetos, a maioria representados verticalmente, numa legenda. A tentativa 
pode ser considerada de realismo visual, embora, apresentados os problemas citados, 
relacionou muito bem o local a má qualidade do ambiente. 

Desenho 9: O desenho apresenta objetos distribuídos aleatoriamente sob o ponto 
de vista frontal na posição vertical do papel. Houve desorganização e pequena 
quantidade de elementos representados.  No entanto, como caracteriza margem poluída 
de um rio, deve-se considerar a percepção da questão ambiental neste desenho. 

Desenho 10: Há objetos como garrafas, cadeiras e pedras à margem de um rio.  
Esses objetos estão representados frontalmente, sem coordenação de ponto de vista e 
desorganizadamente no espaço. Encontramos linhas paralelas dividindo o mato, o 
barranco e o rio com identificação dos objetos correspondentes. Essa representação pode 
ser enquadrada como realismo visual pois, o aluno desenhou o que havia visto em 
fotografia. 

 

Desenhos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 

Parâmetros 
S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N 

 
1º Coordenação de 
pontos de vista 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

2º Espacialização dos 
elementos 

x   x  x x  x   x  x x   x  x 

3ºCoerência entre 
significante e 
significado 

 x  x x  x   x  x  x  x  x x  

4º Proporcionalidade 
intuitiva. 

 x  x  x  x x   x x   x x   x 

Quadro 4 – Análise dos elementos representados nos desenhos 

Observação: S= Sim – N= Não 

 

Observou-se no quadro 4 acima que todos os desenhos apresentaram falta de 
coordenação no pontos de vista  e desproporcionalidade entre as figuras, indicando a 
necessidade de outros trabalhos para a construção do espaço projetivo e euclidiano.  

No entanto, Mêredieu (1974, p.14) ao escrever sobre o desenho infantil disse que 
o “desenho constitui uma língua que possui seu vocabulário e sua sintaxe, daí a tentativa 
de incluí-lo no quadro da semiologia, aquela ciências geral dos signos...”  Ainda 
Mêredieu, “a criança utiliza um verdadeiro repertório de signos gráficos – sol, boneco, 
casa, navio, signos emblematórios cujo número aparece idêntico através de todas as 
produções infantis, a despeito das variações próprias de cada idade”.  
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Passini (1994, p.31) diz que as primeiras relações espaciais que a criança constrói 
seja para percepção ou representação são as de proximidades, vizinhança, separação ( 
relação topológica) e outras que evoluem para relações projetivas (coordenação de 
ponto de vista, descentração e lateralidade). “A passagem da percepção para a 
representação espacial é feita sobre o significante e significado, isto é, sobre o 
pensamento (significado) e o desenho (significante)”( PASSINI, 1994, p.31). Embora, os 
desenhos sejam de alunos jovens e adultos podem ser colocados no mesmo estágio do 
desenho infantil, considerando que são alunos em fase de alfabetização.  Neste 
sentido, os desenhos dos alunos representaram uma evolução para as relações projetivas 
a serem trabalhadas em suas fases, contanto que o professor respeite os procedimentos 
dos alunos.  

 

Figura 6 - Desenhos  dos alunos  

 

Os dois desenhos acima apresentam locais diferenciados, no entanto, apresentam 
os mesmo problemas de falta de coordenação de pontos de vista e desproporcionalidade 
entre os elementos representados. 

 

Desenho 1     Desenho  4 
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ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DA FOTOGRAFIA 

Os desenhos dos alunos representando a paisagem baseados na fotografia, foram 
analisados para melhor entendimento do desempenho na habilidade de interpretar e 
representar uma paisagem.Como mostra o quadro 5 abaixo, poucos elementos não 
foram observados pelos alunos.  

 

Foto 2 -Vista aérea da Estação de Captação de Água de Maringá/PR, rios Sarandi 
E` Pirapó 

Fonte: Revista Técnica da Sanepar, dez. 2001 

 

São quinze (15) desenhos representando 100%, 12 desses ou seja, 80%, 
representaram a maioria dos elementos da paisagem. Os elementos (4) -mata ciliar 
Sarandi; 9- tubulação;  11- ponte; 12- casa das bombas, foram considerados mais 
difíceis de serem observados e representados  por suas posições na paisagem, além de 
serem elementos sociais inseridos na natureza local, com exceção, a mata ciliar do 
Sarandi, um elemento bem definido, no entanto, menos significativo entre os demais que 
tiveram um percentual maior que 50% nas representações.  
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ELEMENTOS DA PAISAGEM   

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total  

aluno 

1 x x x   x x x  x   7 

2 x  x  x  x x  x x  7 

3 x  x  x      x  4 

4 x x x  x x x x x x   9 

5 x x x x x  x x   x x 9 

6 x x x x x x x x x x x  11 

7 x x x x x x x x x x   10 

8 x x x x x x x x x x x  11 

9 x  x   x x      4 

10 x  x  x x x x  x x  8 

11 x x x x x x x x  x x  10 

12 x x  x x x  x     6 

13 x  x   x x x     5 

RE
PR

ES
EN

TA
Ç

ÃO
 D

A 
PA

IS
AG

EM
 

14 x x x  x x x   x   7 

 15 x x x x x x x      7 

Total po 
elementos 

12 10 14 7 12 12 13 11 4 9 7 1  

Quadro 5 – Número de elementos representados nos desenhos de cada aluno. 

 

Foram definidos previamente três (3) parâmetros para orientar nas análises das 
representações dos alunos: 

 Quantidade de elementos em % representados no ambiente; 

 Fidelidade na distribuição dos elementos no espaço;  

 Coerência entre representação e explicação;  

Quantitativos  e Qualitativos   apresentados no quadro  6  e tabela  1  abaixo. 
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ANÁLISE  QUANTITATIVA 

  
DEFINIÇÃO 

 
OBJETIVO 

    
   

 Q
U

AN
TI

TA
TI

VO
 

 
 

1º - Quantidade de 
elementos em % 
representados no 
ambiente 

Elementos que cada aluno 
representou no papel ao 
visualizar a paisagem na 
fotografia projetada.  

Avaliar o desempenho do aluno 
na identificação e 
discriminação dos elementos da 
paisagem. 
 

Quadro 6 – Critério Quantitativo 

 

Tabela 1-Resultado da análise Quantitativa em números absolutos e relativos. 

QUANTITATIVO  
 

REPRESENTAÇÃO NÚMEROS 
ABSOLUTOS                              RELATIVOS  

                  (AB)                                                (%) 
 
Representação - 01 
Representação - 02 
Representação - 03 
Representação - 04 
Representação - 05 
Representação - 06 
Representação - 07   
Representação - 08 
Representação - 09 
Representação - 10 
Representação - 11 
Representação - 12 
Representação - 13  
Representação - 14 
Representação - 15 

 
7 
7 
4 
9 
9 
11 
10 
11 
4 
8 
10 
6 
5 
7 
7 

 
58 
58 
33 
75 
75 
92 
83 
92 
33 
66 
83 
50 
41 
58 
58 

Observação: AB= Número absoluto    -  %= Número relativo   - 100%=12 elementos 

 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 

   
DEFINIÇÃO 

 
OBJETIVO 

1º - Fidelidade na distribuição 
dos elementos organizados no 

espaço. 

Direção e disposição dos 
elementos representados de 

acordo com a fotografia 

Avaliar a habilidade de representar 
e distribuir corretamente os 

elementos do espaço . 

Q
U

A
L

IT
A

T
I

V
O

S 

2º-Coerência entre 
representação e explicação em 

texto. 

Lógica nas explicações dos 
elementos percebidos 

Verificar a coerência entre 
linguagem cartográfica escrita em 
relação ao conteúdo  (paisagem) 

Quadro 7 – Critérios Qualitativos. 
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CRITÉRIOS QUALITATIVOS 

A análise qualitativa foi pautada na leitura individual dos desenhos dos alunos.  

1º - Fidelidade na distribuição dos elementos no espaço: essa primeira categoria 
possibilitou avaliar a evolução do desenho: incapacidade sintética, realismo intelectual, 
realismo visual. Verificado a fidelidade na representação dos elementos e relacionados a 
organização desses no espaço, de acordo com a fotografia. 2º - Coerência entre 
representação e explicação do texto. Relacionou-se o significante e o significado como 
classificadores das representações e indicadores da análise dos desenhos.  Na síntese 
resultante da comparação dos critérios quantitativos e qualitativos, foi considerada, a 
capacidade do aluno avançar da percepção para o nível de análise na leitura da 
paisagem.  As análises possibilitaram verificar que alguns alunos tiveram mais facilidade 
com os desenhos do que nas explicações com a linguagem escrita. Outros mostraram 
melhor desempenho na linguagem escrita que na gráfica. Conforme mostra a tabela 2 
abaixo: 

 

Tabela 2 – Análise Qualitativa em % e resultado final das representações. 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE  
 
 

Representações 
Quantitativo CRITÉRIOS  QUALITATIVOS 

        1º                            2º                           3º 

 
 
Ab.         % 

Ab. 
 

100% 

 
 

Ab. 

 
 

% 

 
 

Ab. 

 
 

% 

  
 

SÍNTESE 

   
 
 
 
Representação - 01 
Representação - 02 
Representação - 03 
Representação - 04   
Representação - 05 
Representação - 06 
Representação - 07 
Representação - 08 
Representação - 09 
Representação - 10 
Representação - 11 
Representação - 12 
Representação - 13 
Representação - 14 
Representação - 15 
 

 
7 
7 
4 
9 
9 
11 
10 
11 
4 
8 
10 
6 
5 
7 
7 

 
58 
58 
33 
75 
75 
92 
83 
92 
33 
66 
83 
50 
41 
58 

   58 

 
7 
7 
4 
9 
9 
11 
10 
11 
4 
8 
10 
6 
5 
7 
 7 

 
3 
3 
3 
9 
7 
11 
6 
7 
1 
6 
8 
4 
2 
4 
5 

 
43 
43 
75 
100 
78 
100 
60 
64 
25 
75 
80 
66 
40 
57 
71 

 
6 
7 
3 
9 
3 
5 
3 
6 
2 
2 
4 
5 
2 
3 
4 

 
86 
100 
75 
100 
33 
45 
30 
55 
50 
25 
40 
83 
40 
43 
57 

 
 

 
62 
67 
61 
91 
62 
79 
58 
70 
36 
55 
67 
66 
40 
52 
62 

Obs: - Critério Quantitativo=12 elementos=100% -Critério Qualitativo número absoluto 100%  

 

A Tabela 2 acima indica o resultado final da análise quantitativa e qualitativa, eles foram 
colocados lado a lado para a análise do conjunto de desempenho dos alunos. 



  -26- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

A Tabela 2 acima indica o resultado final da análise quantitativa e qualitativa, eles foram colocados lado a lado para a análise do conjunto de desempenho dos alunos.  

 

Gráfico 1 – Síntese dos resultados das representações  

 

Observa-se  no gráfico 1, que apenas duas das quinze representações ficaram 
com um percentual geral de evolução em representar a paisagem, abaixo de 50% ao 
serem analisados dentro dos critérios estabelecidos previamente. Os trabalhos foram 
expostos em sala a pedido dos alunos, porém, o que chamou  atenção foi a troca de 
leitura dos desenhos após exposição. 

Abaixo as representações da paisagem  
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Representação 3
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Figura 8 - Desenhos dos alunos 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa ressaltou a importância de se trabalhar os problemas do 
ambiente com alunos adultos. A Linguagem Cartográfica foi o principal auxílio para este 
trabalho para estudos e representações sobre o ambiente. Pensou-se, elaborou-se e 
aplicou-se a proposta com o objetivo de enriquecer o ensino de Geografia, para uma 
maior compreensão e interesse por parte dos alunos, identificando inclusive a sua 
importância como agente no avanço, construção e apreensão do espaço por parte de 
suas vivências, do seu cotidiano, de sua realidade e visão de mundo. Foi trabalhado o 
conteúdo do cotidiano do aluno, valorizando o conhecimento prévio em todas as etapas 
da aplicação da proposta. Como coloca Macedo (1984) o avanço do aprendizado é um 
processo contínuo e sem fim. O sujeito e o objeto são interagentes no avanço da 
compreensão do conteúdo. Como ainda coloca Ferreiro (1992);  Passini  (1994), a sala 
de aula deve ser um ambiente desafiador que convide os alunos a realizarem trabalhos, 
coordenar ações para entrar nos objetos, desvendar suas estruturas e entende-los. As 
etapas do projeto como: o mapa mental, o estudo do meio e o mapa municipal, foram 
as de maior dificuldades para os alunos representarem graficamente ou textualmente os 
lugares e objetos. Percebe-se, que o trajeto rotineiro foi difícil de ser representado, uma 
vez que a rotina é um movimento mecânico, e a observação minuciosa do espaço 
percorrido todos os dias é muito vaga, sendo que a observação geral do mesmo espaço 
é mais freqüente.  Para Luquet (1935  apud  Passini 1994, p.34) “primeiro a criança 
imagina o que vai representar e num segundo momento executa movimentos gráficos 

Representação  
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para representar [....]. Por isso ela pode omitir objetos ou parte deles por não achar 
importantes [....]”  Assim, a etapa que envolveu o estudo do meio, também foi 
considerada difícil pela necessidade de observação detalhada do entorno da escola. A 
etapa final do projeto da aulas práticas “Construindo o Caminho do Conhecimento” foi o 
trabalho com a fotografia. Os resultados analisados sinalizaram que houve avanços na 
compreensão do aluno sobre o ambiente e melhoramento na habilidade de representar e 
ler as representações. Após esse trabalho da fotografia houve a pretensão de realizar um 
trabalho com croquis desses desenhos que não pode ser concluído, pois, houve 
dificuldades com a rotatividade dos alunos, o curso é semestral e alguns foram 
remanejados ao nível seguinte de alfabetização, impedindo sua realização.  Mesmo 
sabendo que o croquis é importante na melhoria da  visualização da representação e 
auxilia na seletividade dos elementos a serem analisados, não houve tal confirmação.  
Sendo assim, mesmo havendo algumas dificuldades com o estudo, pode-se considerar ter 
sido uma contribuição para o ensino/aprendizagem e um caminho de equilíbrio entre  o 
que é ideal e o que é  real no ensino.  

Todavia, acredita-se que no processo de alfabetização, na possibilidade de ler o 
mundo, o aluno precisa ter acesso a diferentes linguagens, incluindo a linguagem 
cartográfica. Para  isso é importante que projetos de estudos sejam criados por 
professores em parceria com seus alunos, desde a seleção do tema ao desenvolvimento 
dos procedimentos metodológicos.  
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