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RESUMO 

 

Tavares, Rodrigo da Costa. Mapas tridimensionais: construção e utilização na Geografia 

escolar, 2016. 44f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na disci-

plina de Geografia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Este trabalho teve como objetivo a utilização e confecção de maquetes do continente sul-

americano por parte dos alunos do 8° ano da Escola Darléia da Costa Maia, no município de 

Magé, Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. As maquetes foram produzidas a 

partir de  curvas de nível selecionadas de um mapa topográfico em duas dimensões e impres-

sas em folhas coloridas de acordo com as convenções cartográficas, utilização de bandejas de 

isopor de fácil acesso por parte dos alunos, velas, grampos de papel, fitas adesivas e palitos de 

picolé, basicamente. As maquetes que possuem uma escala horizontal de 1:44.000.000 e esca-

la vertical imprecisa, mas importantes para a abstração, tiveram a função de auxiliar a com-

preensão da disciplina de Geografia e a assimilação dos códigos utilizados na Cartografia. Os 

testes empregados foram satisfatórios e mostraram o quanto o processo de confecção auxiliou 

no entendimento da disciplina, bem como, a utilização das maquetes em sala de aula.  

 

 

Palavras-Chaves: Maquete, Educação, Cartografia. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O referido trabalho desenvolveu um projeto didático relacionado à utilização de ma-

quetes em sala de aula visando seu aproveitamento pedagógico para as aulas de Geografia no 

ensino fundamental. Fazendo uso de técnicas simples e recursos acessíveis, estas maquetes se 

mostraram úteis no decorrer do ano letivo, bem como é assinalado nos resultados dos questio-

nários apresentados neste trabalho. 

A estrutura do trabalho passa por esta breve introdução, os objetivos propostos e suas 

justificativas, bases teóricas analisadas e assimiladas, o método empregado, avaliações e con-

siderações finais. 

 Visando um melhor entendimento do trabalho produzido, iremos fazer uma breve a-

presentação voltada para os sujeitos envolvidos nas etapas e esferas que merecem destaque, 

por isso devemos apresentar o contexto onde estão inseridos, ou seja, o município, as escolas 

e o seu coletivo. 

1.1 - O Papel da Escola, do Professor e do Aluno 

Com base no entendimento acerca da educação, pautado em nossas crenças e vivên-

cias, iremos desmembrar estes três sujeitos, mesmo que não seja possível fazer esta dissocia-

ção no real, pois professor, aluno e escola só existem na relação entre si. 

A escola é onde acontece o saber, onde este saber é transmitido e enriquecido. Esta es-

cola pode ser um prédio, uma sala ou um pátio, qualquer lugar que se consiga estabelecer um 

contato entre o docente e o discente. O papel desta escola não é somente trazer o aluno para 

dentro de si, mas ir ao aluno e entrar neste. É conseguir se tornar uma esclarecedora e não 

mais um problema a ser compreendido, a escola está aí para facilitar o entender do mundo. 

O professor é o intermediador, cabe a ele administrar o que deve ser passado em aula e 

o que não é de suma importância para aquele momento. Seria o professor um dos canais que 

liga o aluno ao saber, mas este professor também aprende ao ensinar. Ao deixar um pouco de 

si nos alunos ele toma um pouco dos alunos para si, na verdade é uma troca de conhecimento, 

por muitas vezes o conhecimento empírico, vivido, por parte dos alunos e o científico por 

parte dos professores se completam. O professor então deve ser o contato entre o aluno e o 

conhecimento científico, assim como o sensível mediador destes conhecimentos.  
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 [...] o aluno é ativo porque é o sujeito do processo e, por isso, sua atividade 

mental ou física é fundamental para a relação ativa com os objetos de conhe-

cimento; o professor é ativo porque é ele quem faz a mediação do aluno com 
aqueles objetos. Portanto, ambos atuam, ou devem atuar, conjuntamente ante 

os objetivos de conhecimento. (CAVALCANTI, 2013, p. 138). 

O aluno é o mais importante deste tripé. O aluno é quem mais enriquece e o que mais 

importa neste contexto. O papel do aluno seria somente aprender, isso se ele não ensinasse 

também; nós sabemos que é injustiça resumir a escola e o professor a algumas linhas, mas 

injustiça maior é tentar definir um aluno. Este é quem dá vida à escola, que torna o professor 

útil. Se o professor não acredita em seu aluno, ele não acredita em si mesmo. Quem “faz” o 

professor é o aluno, e não o contrário.  

1.2 - O Município 

Magé é um município que integra a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janei-

ro, sendo uma cidade dormitório, subordinada a municípios de maior poder econômico, como 

é o caso de Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Segundo o site do IBGE a maior parte de sua 

população trabalha no setor terciário da economia, ou seja, na prestação de serviços. O índice 

da pobreza, ainda de acordo com o IBGE, no ano de 2003 estava em 64,02, para podermos 

comparar, o município de Niterói possuía um índice de 12,47 no mesmo ano. Seguindo a 

mesma fonte, Magé no ano de 2010 tinha aproximadamente 227 mil habitantes distribuídos 

em uma área pouco maior que 388 km². 

Para o site do PNUD (2010), o Índice de Desenvolvimento Humano está em 0,709, ín-

dice considerado alto, figurando na posição de 1.638 no ranking dos municípios brasileiros, os  

de desenvolvimento médio são os municípios que possuem um índice igual ou menor que 

0,699, Magé não está muito distante. 

1.3 - As Escolas 

A grande maioria dos alunos reside em um bairro chamado Piedade, bairro que faz li-

mites com o Bairro do Centro de Magé, ambos do 1° Distrito. Na Piedade os alunos estuda-

vam em uma escola municipal chamada Verônica Maria da Silva Nunes (imagem 1), que con-

tava com aproximadamente 200 alunos divididos em sete turmas do segundo segmento.  
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Imagem 1 – Escola Municipal Verônica Maria da Silva Nunes –  Fonte: acervo próprio 

 

Devido a uma determinação da Prefeitura, os alunos e os professores foram relocados 

para outra escola em janeiro de 2015, a Escola Municipal Professora Darléia da Costa Maia 

(imagem 2), uma escola modelo
1
 que atendia até então as séries iniciais. Localizada às mar-

gens da BR 493, Centro de Magé. Infelizmente a escola modelo não possuía estruturas ade-

quadas, e no início do ano letivo de 2015. Um mês após o início das aulas a “nova” escola foi 

interditada e os alunos, mais uma vez, relocados, desta vez para um prédio próximo a prefei-

tura (imagem 3). 

 
 Imagem 2 – Escola Modelo – Fonte: Google 

                                                             
1 Escolas modelos são um grupo de prédios feitos com uma arquitetura similar e voltados para atender um 
grande número de alunos. 
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Imagem 3 – Escola atual – Fonte: acervo próprio 

 

 
Imagem 4 - distância aproximada da Prefeitura para as respectivas unidades escolares: Escola Verônica: 

3 Km, Escola Modelo: 1,5 Km e escola atual: 600 m – Fonte: Google 

 

No ano de 2015, quando os alunos chegaram à Escola Profª Darléia, a escola passou a 

possuir sete turmas: uma turma de nono ano, uma turma de oitavo ano, duas de sétimo, duas 

de sexto e um quinto ano; as turmas eram divididas em dois turnos, manhã e tarde. Nenhum 

dos 225 alunos atendidos na instituição tinha laudo que comprovasse alguma necessidade 

especial, contudo, cinco alunos apresentam possivelmente algum tipo de transtorno compor-

tamental sem laudo médico que diagnosticasse. 

O prédio da escola possui dois andares, no andar inferior encontram-se a sala da secre-

taria, o refeitório e os banheiros; no segundo piso temos quatro salas de aulas e uma pequena 
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sala que é utilizada como sala dos professores. Os métodos avaliativos são uma prova de valor 

cinquenta (o valor foi determinado pela Secretaria Municipal de Educação de Magé); testes, 

trabalhos e atividades pontuam mais cinquenta pontos, esta última divisão fica a cargo do pro-

fessor. 

Segundo o site do INEP, o Ideb
2
 municipal de 2013 era de 3,3 e a meta 3,8. O Ideb da 

escola de origem da maioria dos alunos é de 2,6. Os números são frios, mas se atentarmos 

para o fato de todos os professores, assim como a direção e o pessoal de apoio terem sido 

substituídos por novos funcionários (concursados), no início de 2013 e no ano de 2015 os 

alunos e o corpo docente terem passado por duas mudanças de escola, os números começam a 

fazer sentido. 

1.4 - Os Alunos  

O público alvo  é composto por alunos do 8° ano regular da Escola Municipal Darléia 

da Costa Maia.  Devemos ressaltar que dos 37 alunos inscritos, 35 frequentam as aulas. Estes 

alunos apresentam idade média de 15 anos, quando o ideal seria 13 (seguindo a Lei de Dire-

trizes e Bases, Lei n° 9.394), ressaltamos que 11 alunos possuem 16 anos ou mais. Destes 35 

alunos que frequentam as aulas, 13 são alunos acompanhados pelo professor desde o 6° ano, 

20 trabalharam pelo menos um ano no último triênio e somente dois são alunos novos na ins-

tituição escolar e sem conhecimento prévio por parte do corpo docente antes do início do ano 

letivo vigente.  

Desta forma, o professor possui conhecimento da maioria dos conteúdos escolares tra-

balhados e a forma como foram trabalhados ao longo de todo segundo segmento escolar rela-

cionado à Geografia. O que de fato facilita o convívio em sala de aula e bom prosseguimento 

das atividades. 

 

 

 

                                                             
2 O Ideb é um índice criado pelo INEP para medir a qualidade de ensino ministrado nas escolas e traçar metas 
para a melhoria da educação. 
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2 - OBJETIVOS 

Acatando ao Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro
3
, que foi adotado na mai-

oria dos municípios como base dos seus próprios planos anuais de estudo, trabalharemos o 

continente da América do Sul. Os objetivos deste trabalho estão voltados para utilização de 

novos recursos cartográficos nas aulas de Geografia, estes materiais visam uma maior partici-

pação nas aulas, bem como, um maior aproveitamento disciplinar por parte dos discentes.  

2.1 – Objetivos Específicos 

O Trabalho proposto está voltado para o exercício com maquetes topográficas do con-

tinente Sul Americano como material didático, estas maquetes foram feitas com o auxílio do 

professor, como um norteador, e construídas pelos alunos.  

Entretanto, não se trata apenas de construir uma maquete: 

O trabalho com maquetes não é simplesmente a confecção da mesma e, isto 
convém que se frise bastante enfaticamente, porque o processo da constru-

ção, em si, é um processo interessante, pois o aluno vai realmente perceber a 

passagem da tridimensão para a bidimensão, ou no caso especifico da cons-

trução da maquete, da bidimensão para a tridimensão, mas os trabalhos com 
a maquete, no tocante ao ensino da Geografia não se restringe à construção 

pura e simples. (SMIELLI, 2010, p. 08 ).  

O aluno passaria a entender o mapa plano como algo físico, real, o que facilitaria a 

correlação, que segundo Simielli (1999), acontece quando se correlaciona duas, três ou mais 

ocorrências, neste caso, o relevo, o clima e a hidrografia.  

Podemos organizar os objetivos específicos da seguinte forma: 

 Tornar as aulas de Geografia mais dinâmica; 

 Dinamizar o interesse e a participação por parte do alunado; 

 Trazer para a prática conceitos e temas pertinentes à cartografia e geografia; 

 Proporcionar trabalhos em grupo, onde e cooperação entre os indivíduos se 

torna necessária. 

                                                             
3
  Segundo o site da SEEDUC: “O Currículo Mínimo serve como referência a todas as nossas escolas, apresen-

tando as competências e habilidades básicas que devem estar contidas nos planos de curso e nas aulas. Sua 
finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-
aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre”. 
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3 - JUSTIFICATIVAS PARA O TRABALHO 

É notória a dificuldade enfrentada pelos professores no que se refere ao conteúdo car-

tográfico escolar. Principalmente nas escolas públicas onde a falta de recursos e a pouca atra-

tividade das representações gráficas disponíveis criam uma barreira que dificulta o aprendiza-

do.  

Concordamos com Brandão (2007) com relação à ideia de que a educação não é a so-

lução para uma mudança da sociedade, mas faz parte de um processo. Um ensino de qualida-

de acrescerá valores e saberes (em determinados momentos e realidades os valores se tornam 

mais importantes que os saberes) aos seus envolvidos, sejam os discentes ou os docentes.  

Desta forma, é preciso mudar, transformar.  Esta mudança não ocorrerá das cátedras 

das universidades e chegará às escolas da educação básica, mas sim, ocorrerá na educação 

básica e para então chegar às universidades, como aponta Vesentini (2004). 

A prática de ousar, experimentar, almejar melhorias nas suas aulas, mudanças em suas 

abordagens, já configuram uma transformação para uma educação de maior qualidade e mais 

prazerosa para as partes envolvidas. O professor possui a liberdade de criar, a possibilidade de 

aprender com o aluno, e essas trocas, essas pequenas liberdades, ocorrem nas singelas coisas, 

coisas tão pequenas como uma simples maquete, onde você sai da maçante análise de mapas e 

seu aluno produz um recurso novo para sua aula. O aluno deixa de ser um mero consumidor e 

passa a ser um produtor de conhecimento. 

Como professores de Geografia, nós utilizamos vários mapas e representações diver-

sas com o objetivo de trazer o aluno para a aula. Acreditamos que ao produzir a maquete, os 

alunos façam a aula, construam suas representações do espaço, movam o mapa em três di-

mensões e consigam extrair as informações contidas neles. 

Os discentes irão desconstruir o mapa topográfico entendendo o seu funcionamento, 

para então remontá-los, agora em três dimensões – latitude, longitude e altimetria – dominan-

do a linguagem e as representações, conseguindo ler, interpretar e produzir uma representação 

espacial. Uma aula feita pelos alunos, para os alunos. 
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4 - BASES TEÓRICAS 

As pinturas rupestres são algumas das linguagens mais antigas que se tem relato, as 

representações dos espaços (lagos, locais de caça, montanhas, entre outros) se davam nas pa-

redes das cavernas. Acreditamos que se tratava de mapas. Antes de qualquer forma de escrita, 

as representações cartográficas já eram utilizadas como forma de comunicação. Sensatamente 

não podemos comparar os mapas da pré-história com os mapas desenvolvidos a partir de ima-

gens de satélites. Entretanto, ignorar a comunicação através das representações espaciais seria 

uma imprudência da nossa parte.  

Desde pequenos aprendemos que a Geografia é a ciência que estuda o espaço e as re-

lações entre as sociedades e entre essas e a natureza. As nossas questões seguem a mesma 

linha: “Como representar o espaço onde estas relações se dão?”, “Como posso falar de eco-

nomia sem identificar as áreas envolvidas?”, “Como me encontrar no espaço?”. Estas são al-

gumas das muitas indagações que podem ser, e são, respondidas através da cartografia. 

 A Cartografia é arte, ciência e tecnologia responsável pela elaboração dos 
mapas onde são assentadas as informações Geográficas ou socioeconômicas, 

sobre as quais são tomadas decisões e planejadas soluções para os diversos 

problemas. A Cartografia constrói os produtos conforme as necessidades e-
xigidas e os entrega, por exemplo, na forma de mapas [...]. (SILVA, 2012, p. 

30). 

A cartografia, a ciência das cartas, é de fundamental importância para representar o 

espaço de um determinado tempo para a análise geográfica. Não é aceitável uma Geografia 

sem espaço, sem corpo; não é concebível um aprendizado geográfico sem mapa. 

 O aprendizado por meio de diferentes formas de representações e escalas 

cartográficas deverá estar contemplado nesse momento em que se inicia o 

aluno nos estudos geográficos. A cartografia pode oferecer uma variedade 
enorme de representações para o estudo dos lugares e do mundo. [...]. (PCN, 

1998, p. 76). 

Uma Geografia sem o auxilio da cartografia, dos mapas, imagens de satélites, maque-

tes, croquis, entre outras representações, é uma Geografia sem rosto; é como uma Biologia 

que estuda os animais sem nenhuma imagem, desenho ou modelo, somente com relatos do 

professor. 
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Para um aluno já alfabetizado na Cartografia, conhecendo seus temas, suas linguagens 

e possuindo abstração suficiente para assimilar as informações, sendo um mapeador conscien-

te, Simiellli (1994, republicado SIMIELLI, 2010, p. 06) faz uso do seguinte quadro: 

 
Imagem 5 – quadro esquemático – Fonte: Simielli (2010) 

Devemos perceber com maior atenção o seguinte caminho traçado no esquema: Re-

presentações Gráficas – Cartografia – Maquetes – Maior Liberdade Nas Representações 

- Usuário: Entendendo e Participando no Processo de Confecção – Aluno Mapeador 

Consciente. Ou seja, o aluno passa de um leitor para um construtor de mapas. 

4.1 - A Cartografia e as Crianças 

Antes de prosseguir, devemos reiterar que as representações gráficas são recursos que 

devem ser utilizados pelos professores, mas não podemos cair na banalização e no uso indis-

criminado desses artifícios. Existem inúmeros tipos de mapas (vegetação, população, relevo, 

IDH, político, dispersão de espécies, etc.), assim como inúmeros tipos de escalas e densidades 

de informações; cada faixa etária, cada grupo de alunos possui uma abstração diferente, seja 
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para a projeção e a escala do mapa, seja para seu conteúdo ou outros elementos. Não podemos 

ser precipitados.   

Não se pode esquecer o fato de que existem diferentes mapas para diferentes 

usuários. Isto é aparentemente simples, mas em termos de ensino é funda-

mental que se faça a triagem, porque muitas vezes o professor utiliza-se sim-
plesmente do mapa que tem em mãos, não fazendo a diferenciação ou não 

fazendo a seleção dos principais elementos que os seus alunos têm condição 

de ler. (SIMIELLI, 2010, p. 01). 

Vamos imaginar o mapa como um recipiente. Existem inúmeros modelos de recipien-

tes em nossa sociedade, de sobremesas, rasos, fundos, todos possuindo várias formas e cores. 

Desta forma, o alimento que vai ao prato o pode ser comparado à informação que o mapa con-

tém. Não podemos, de maneira nenhuma servir um prato elaborado para um recém-nascido, 

também seríamos descuidados em dar pratos simples, insossos, aos adultos que necessitam se 

alimentar; cada idade pede um recipiente e um conteúdo diferente. 

O professor que distribui mapas mudos
4
 aos alunos, na verdade está distribuindo reci-

pientes vazios, a pergunta é a seguinte: Será que estes alunos saberão compor uma boa refei-

ção sozinhos? Cabe ao professor trabalhar diferentes tipos de mapas com diferentes tipos de 

informações, até o momento em que seus alunos conseguirão, por si só, analisar os mapas, 

abstrair informações das aulas e então espacializá-los construindo um belo e saboroso prato 

principal. 

Conclui-se, portanto, pela necessidade de uma cartografia infantil, na qual os 

mapas prendam a atenção da criança e atendam às suas necessidades de re-

presentação espaciais. Os mapas devem ser confeccionados por adultos e di-

rigidos, não para adultos, mas para as crianças.”(OLIVEIRA, 2007, p. 39) 

4.2 - A Criação e a Leitura dos Mapas 

As representações do espaço se comunicam através da produção e da leitura, por isso é 

necessário uma atenção especial em todas as partes do processo. Ao fazer o mapa, os cartó-

grafos (neste caso não necessariamente os cientistas, mas quaisquer pessoas que produzam 

mapas, alunos, professores, geógrafos, entre outros) não podem representar toda a realidade, 

logo, eles selecionam as informações que serão transmitidas por meio deste veículo. Essa se-

leção é feita após a escolha do espaço que será representado, salientando que em nenhum caso 

                                                             
4 Segundo o site do IBGE, mapas mudos são: mapas em branco que permitem diversificados usos, abrangendo 
vários conteúdos. 
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ele conseguirá ser fidedigno à realidade, pois ela é complexa e interligada a diversos fatores 

que dela fazem parte. 

Se o cartógrafo adiciona subjetividade na construção do mapa, o leitor por sua vez a-

diciona também quando o lê e o interpreta. O leitor na maioria das vezes se utiliza dos pró-

prios conhecimentos para assimilar as informações ali representadas, desta forma, a leitura 

também é uma criação, pois as informações contidas serão mais absorvidas ou nem tanto, de 

acordo com o leitor, e de acordo com o leitor um mapa pode ter um ou outro significado. 

Criação e leitura se tratam de processos indissociáveis que precisam ser pensados jun-

tos, quando se cria um mapa é preciso saber para quem esta se criando, mapas não são “ver-

dades dadas”, necessitam de interpretação e crítica. 

Isto pode ser melhor compreendido a partir do modelo produzido por Salichtchev 

(1978, apud SIMIELLI, 2007, p. 77): 

 

Imagem 06 – esquema da construção e leitura do mapa – Fonte: Simielli (2007) 

Este modelo nos mostra o seguinte: em um primeiro momento o cartógrafo seleciona 

uma parte do espaço real para ser mapeado. Em seguida ele elenca algumas informações para 

ele pertinentes e adiciona juntamente com as linguagens do mapa (escalas, convenções, proje-
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ções e orientações, basicamente). Com o mapa pronto o leitor entra em cena, as informações 

são processadas e o mapa analisado até alguma informação ser obtida. As informações são 

interpretadas com o conhecimento prévio do recorte espacial em questão e da absorção dos 

signos que compõem o mapa. O conhecimento do leitor está representado por linhas pontilha-

das, pois seu conhecimento pode variar de acordo com usuário. 

“O campo da Cartografia abrange desde a realidade a ser mapeada, a escolha 

dos dados, até o mapa e sua utilização. Para ele, a comunicação cartográfica 
enfatiza um processo em vez de um produto, englobando o iniciador, o meio 

e o recebedor da informação. (BOARD, 1981, apud ALMEIDA, 1993, p. 

123). 

É necessário ser cuidadoso ao escolher as informações, o recorte espacial e as proje-

ções de cada mapa para cada usuário. Um mapa que possui curvas de nível, vegetação, hidro-

grafia, principais vias e densidade demográfica, todos ao mesmo tempo, por conter muitos 

elementos a serem analisados termina por não informar o que necessita. Quanto menor o grau 

de abstração do leitor e de capacidade de assimilar as informações, menos elementos as repre-

sentações devem conter. 

4.3 - Utilização de Maquetes em Sala 

Como exposto no início deste trabalho, a função da maquete é auxiliar na compreen-

são do conteúdo, aproximar as representações de duas dimensões (latitude e longitude) para as 

de três (latitude, longitude e altimetria). Trabalhar com os alunos para a assimilação da reali-

dade representada de uma forma mais próxima, mais maleável, manipulável. 

Segundo Santos (2012, p. 65): “por meio de uma maquete é possível ter o domínio vi-

sual de todo conjunto espacial que é sua temática e por ser um modelo tridimensional, favore-

ce a relação entre o que é observado no terreno e no mapa”. Acreditamos que uma representa-

ção tridimensional esteja entre a realidade e a representação plana, desta forma, a maquete faz 

a ligação entre estes dois, auxiliando o entendimento do aluno. 

A função da maquete e dos mapas tradicionais, a priori, é a mesma, localizar os dife-

rentes fenômenos em recortes espaciais e referenciá-los. Todavia, a construção e utilização 

das maquetes se torna um “algo a mais” em salas de aula com recursos tão escassos e estrutu-

ras tão tênues.  
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Para Simielli (2007, p. 132) “É correto afirmarmos que o objetivo primeiro em se 

construir maquetes de relevo é o de possibilitar uma visão tridimensional das informações que 

no papel aparecem de forma bidimensional [...]”. A maquete favorece o toque, nela o aluno 

consegue abstrair com maior facilidade, por exemplo, as diferenças altimétricas do terreno, 

não é necessário identificar a cor, ao olhar, ao tocar o gradiente altimétrico se torna sensível. 

Além dos aspectos mencionados, a justificativa em construir um novo recurso didático 

vai além da sua utilização em sala, antes de enriquecer a aula/disciplina a sua construção enri-

quece a aula/convívio. Aproxima os alunos dos mapas e representações, aproxima-os dos pro-

fessores, aproxima-os dos colegas que trabalham em grupo e a exposição do seu trabalho após 

o seu uso em sala, os aproxima da instituição escolar. 
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5 - METODOLOGIA 

Com o recorte espacial selecionado (continente sul-americano) e a temática do mapa 

(topografia), o próximo passo era encontrar as bases cartográficas para a confecção da maque-

te por parte dos alunos. Após pesquisa na internet, encontramos o site: cartografiaesco-

lar.wordpress.com. Neste site tivemos acesso às maquetes diversas e às curvas de nível do 

continente sul-americano (Anexo 1). 

Antes de os alunos executarem a tarefa, o professor montou três modelos, um sem o-

bedecer as cores das convenções e outros dois as acatando. A imagem abaixo contém um dos 

modelos que respeitaram as cores das convenções cartográficas (imagem 7): 

 
Imagem 7 – maquete confeccionada pelo professor – Fonte: acervo próprio 

 

A escala horizontal aproximada é de 1:44.000.000, e a escala vertical é muito impreci-

sa, pois cada intervalo de curva de nível, mesmo possuindo valores diferentes, é representada 

pela mesma espessura de 0,3 centímetro da placa de isopor, com exceção da última que possui 

0,6 centímetro. 
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Sabendo que era possível a construção da maquete, semanas antes nós começamos a 

dar mais ênfase à cartografia e principalmente aos mapas topográficos. Estas aulas foram 

como uma revisão de cartografia, foram abordados os principais elementos e os temas mais 

correntes em cartas e mapas. 

 

Imagem 8 – professor revisando alguns conteúdos cartográficos – Fonte: acervo próprio 

Posterior às aulas conceituais demos início às etapas de confecção. Foi detectado que 

no momento da explicação, por meio de imagens das etapas, os alunos não conseguiram ab-

sorver as informações necessárias. Contudo, este fato era esperado. Acreditamos que ativida-

des práticas são aprendidas e ensinadas na prática. Coube-nos aguardar a confecção e os resul-

tados.  

 

Imagem 9 – professor explicando as etapas de confecção – Fonte: acervo próprio 
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Os alunos foram informados dos materiais que seriam utilizados, os que o professor i-

ria disponibilizar e os que eles deveriam levar no dia da confecção. Um dos motivos que via-

bilizaram este trabalho é o fato de os materiais serem de baixo custo e de fácil acesso em ba-

zares e papelarias. A tabela a seguir mostra o que cada grupo precisaria (tabela 1): 

Tabela 1: Materiais necessários para a confecção da maquete  

Bandejas de isopor de carnes ou frutas 05 unidades 

Cola de isopor 01 unidade 

Velas  01 unidade 

*As folhas coloridas com as curvas de nível, fita adesiva, clipes de papel e palitos de 

picolé foram disponibilizadas pelo professor.  

Ainda foi disponibilizado aos alunos o layout do mapa, contendo a escala, orientação e 

título, em papel azul (Apêndice 1). 

5.1 - Confecção 

No dia 14 de julho, os alunos já estavam cientes e preparados para o trabalho, pedimos 

à direção para utilizar o pouco espaço do pátio da escola, e descemos com os mais de 30 alu-

nos. 

Levamos as curvas impressas em folhas coloridas e alguns materiais, como tesouras, 

colas, velas e os modelos de maquete. Os discentes se dividiram em grupos de quatro a cinco 

integrantes e se sentaram nas mesas da merenda que estavam postas no pátio em baixo da 

mangueira (imagem 10). 
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Imagem 10 – alunos confeccionando a maquete no pátio da escola – Fonte: acervo próprio 

As folhas foram recortadas e coladas nas bandejas de isopor que eles trouxeram (ima-

gem 11). 

 
Imagem 11 – curvas de nível sendo coladas nas bandejas de isopor – Fonte: acervo próprio 

Com as curvas já coladas no isopor, chegamos à parte mais perigosa e que requer mais 

atenção do professor para com os alunos, recortar os moldes com o grampo quente. Os gram-

pos são abertos e colados com fita nos palitos de picolé, como se fossem garfos de um dente 

só; o fogo das velas aquece o grampo, que por sua vez corta o isopor, mas não o papel colado, 

deixando as bandejas com o molde das curvas de nível de papel coladas nelas (imagem 12). 
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Imagem 12 – alunos cortando os moldes das maquetes – Fonte: acervo próprio 

A última etapa consiste em montar as curvas de nível na ordem correta e preencher a 

legenda (imagem 13). Segundo Almeida (2007) na cartografia tátil, a ocorrência de distor-

ções, omissões e imprecisões são necessárias em maior número e grau. As maquetes feitas 

pelos alunos não tinham como objetivo atender a deficientes visuais, entretanto, os mapas 

tridimensionais seguem a mesma ordem. A escala horizontal da maquete produzida pelos alu-

nos segue de 1:44.000.000 e para diminuir a distorção e imprecisão da escala vertical, a últ i-

ma curva de nível, a exemplo de um dos modelos, passou a ter o dobro da espessura das de-

mais, veja a tabela 2. 

 

Imagem 13 – alunos montando as maquetes – Fonte: acervo próprio 
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Tabela 2: Espessura de cada intervalo de curvas de nível 

Intervelo de Curva de Nível em Metros Espessura do Isopor 

0-200 0,3 cm 

200-300 0,3 cm 

300-100 0,3 cm 

1000 – 3000 0,6 cm 

 

É notório que o problema da escala vertical não foi resolvido, mas acreditamos que foi 

amenizado, mesmo sendo um erro consciente e necessário para a estética e a viabilidade da 

atividade. 

Por fim os trabalhos prontos (imagens 14 e 15):  

 
Imagem 14 – maquete pronta – Fonte: acervo próprio 
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Imagem 15 – maquetes prontas – Fonte: acervo próprio 

Durante as semanas de preparação para a confecção o professor preparou uma nova 

maquete utilizando as mesmas técnicas e fontes das demais, contudo, feita em escala maior. 

Essa maquete maior, escala vertical 1:50.000 e escala horizontal 1:14.000.000, foi utilizada 

em aula junto a um quadro informativo de correntes marinhas e direção dos ventos (imagem 

16). 

 
Imagem 16 –  maquete produzida em escala maior para utilização em sala – Fonte: acervo próprio 

Destacamos o exagero vertical (a escala vertical é maior que a horizontal). Para Simi-

elli (2007, p. 138), “quando se trabalha com escalas muito pequenas elas podem ser acentua-

das em função das grandezas (distância e altitude) serem muito distintas”. Neste caso, cada 

1.000 metros de altitude na realidade correspondem a dois centímetros na maquete, caso não 
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houvesse o exagero vertical, cada 1.000 metros reais corresponderiam a aproximadamente 0,7 

centímetro, ou seja, em altitudes que representam 250 metros, a distância seria de 0,175 cen-

tímetro, um valor inexecutável. O exagero vertical é uma distorção necessária em alguns ca-

sos, este é um deles. 

Como ponto extracurricular, ao final das atividades, sem ser preciso pedir, os alunos 

começaram a varrer e organizar o espaço utilizado para a confecção, fato que rendeu vários 

elogios ao grupo por parte do professor e dos funcionários de apoio (imagem 17). 

 
Imagem 17 – alunos organizando o espaço utilizado na aula – Fonte: acervo próprio 

As maquetes foram utilizadas em mais 6 (seis) tempos de aula e posteriormente colo-

cadas pelos próprios alunos para sua exposição na escola (imagem 18). 
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Imagem 18 – exposição dos trabalhos – Fonte: acervo próprio 
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6 - AVALIAÇÃO 

No dia 06 de outubro de 2015, quase três meses após a confecção e dois meses após a 

última aula de geografia física relacionada à América do Sul, os alunos foram avaliados e 

avaliaram o trabalho feito. A distância das datas foi algo proposital, para poder ter maior pre-

cisão na distinção entre o que de fato foi aprendido e o que foi decorado nos dias das aulas. 

O questionário (Apêndice 2) continha um mapa topográfico colorido da América do 

Sul sem legenda ou título e era constituído de cinco questões, quatro objetivas (duas que ava-

liavam o aprendizado e duas que avaliavam o método utilizado por parte dos discentes) e uma 

questão discursiva (opinião acerca da atividade).  

No dia 06 de outubro de 2015, compareceram à aula 27 alunos. Antes de ser entregue 

o questionário, nós explicamos do que se tratava e deixamos claro que não valeria pontuação 

bimestral, não era obrigatório o seu preenchimento, nem mesmo era necessário colocar o pró-

prio nome (não sendo solicitada a identificação do aluno), desta forma, 26 aceitaram respon-

der as perguntas que ali estavam. 

A questão número 01 era de pura interpretação do mapa: Qual cor representava as 

maiores altitudes? Dos 26 que responderam o questionário, 20 acertaram a primeira questão 

(Abóbora), totalizando 77% de acertos (Gráfico 1). 

 

Imagem 19 – Gráfico 1 – Fonte: acervo próprio 

Verde  

Abóbora 

Gráfico 1 
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A Questão número 02 se tratava da interpretação do mapa e de correlacionar com co-

nhecimentos de aula, ou seja, era necessário o aluno interpretar o mapa e correlacioná-lo com 

conhecimentos prévios para chegar à resposta correta. A questão era a seguinte: Qual a cor 

que representa as localidades da Bacia do Prata e a Amazônica? 

Do total de alunos submetidos à avaliação, 13 responderam corretamente (Verde), 09 

Amarelo e 04 abóbora. 50% obtiveram êxito neste item (Gráfico 2). 

 

Imagem 20 – Gráfico 2 – Fonte: acervo próprio 

As outras duas questões objetivas eram voltadas para a atividade de confecção e a uti-

lidade das maquetes a partir do ponto de vista dos alunos. 25 alunos acharam que as maquetes 

auxiliaram e acreditam que seu uso facilitou a aprendizagem (Gráfico 3). 

 

Imagem 21 – Gráfico 3 – Fonte: acervo próprio 
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Com relação às dificuldades apresentadas na confecção do trabalho, a maioria achou 

que houve facilidade na atividade, 46 % acreditam que todas as etapas foram fáceis (Gráfico 

4). 

 

Imagem 22 – Gráfico 4 – Fonte: acervo próprio 

Com relação à satisfação dos alunos (Gráfico 5), 19 alunos gostaram da atividade e a-

creditam que não é necessário fazer mudanças na atividade, quatro não responderam esta 

questão e três mesmo aprovando a atividade acharam necessário fazer mudanças (neste caso 

os pedidos eram para a utilização de massa corrida nas maquetes, redivisão dos grupos e para 

ter mais cores no mapa). 

 

Imagem 23 – Gráfico 5 – Fonte: acervo próprio 
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7 - ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados foram tidos como satisfatórios, mesmo os da confecção como do questi-

onário aplicado aos alunos. Primeiramente é importante destacar o comprometimento dos 

alunos nesta atividade. A grande maioria estava de fato focada no objetivo e, com pequenas 

exceções, todos se comportaram muito bem, ao ponto da não conversarem entre si em alguns 

momentos, mesmo sentados em mesas conjuntas, tamanha era a compenetração.  

Com o exposto considero que o objetivo de fazer uma atividade lúdica foi alcançado, 

todos estavam verdadeiramente envolvidos na atividade, estavam de fato empolgados e de-

terminados.  

 Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, 
corpo e mente, ao mesmo tempo. A atividade lúdica não admite divisão; e, 

as próprias atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem para esse estado 

de consciência. Se estivermos num salão de dança e estivermos verdadeira-
mente dançando, não haverá lugar para outra coisa a não ser para o prazer e 

a alegria do movimento ritmado, harmônico e gracioso do corpo. Contudo, 

se estivermos num salão de dança, fazendo de conta que estamos dançando, 
mas de fato, estamos observando, com o olhar crítico e julgativo, como os 

outros dançam, com certeza, não estaremos vivenciando ludicamente esse 

momento. (LUCKESI, 2000, p. 21, apud LUCKESI, 2005, p. 2). 

Em um segundo momento, as maquetes foram utilizadas em sala de aula para tratar de 

questões físicas do continente Sul-americano, como clima, relevo, correntes marinhas e vege-

tação. Devido ao fato de alunos terem trabalhado com o mapa topográfico do continente e por 

tê-lo transformado em mapa tridimensional, acreditamos que a familiaridade para com as alti-

tudes e a assimilação das informações foram auxiliadas pelo trabalho feito. 

Ressaltando os resultados dos gráficos, na questão número 01, é perceptível o bom de-

sempenho dos alunos. Quase 80% obtiveram êxito em uma questão de interpretação do mapa, 

ou seja, a partir dos códigos trabalhados em sala eles conseguiram fazer a leitura da represen-

tação do espaço. Na questão 02, um pouco mais elaborada, o aluno precisaria interpretar o 

mapa e relacionar com conteúdos anteriormente adquiridos. Neste item, 50% dos alunos con-

seguiram a resposta certa. 80% de acerto em uma questão de interpretação e 50% em uma 

questão de correlação, ambas aplicadas dois meses após os assuntos sobre estes conteúdos 

terem sido tratados, são resultados animadores. 
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Ainda que as avaliações do professor sobre os alunos fossem importantes, o inverso, 

as avaliações dos alunos acerca das atividades propostas pelo professor, são tão relevantes 

quanto. Mais de 90% dos alunos consideram que a atividade auxiliou na compreensão da dis-

ciplina, quase metade do total de alunos não encontraram dificuldade na confecção da ativi-

dade e mais de 70% aprovaram e estão certos de que a atividade não precisa ser alterada em 

caso de aplicação nos próximos anos. A partir do que os questionários mostraram é sensível a 

satisfação por parte do alunado. 
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8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluídas as atividades e analisando todo o projeto, desde as bases teóricas até os re-

sultados finais, se evidencia sua importância e seu valor para as partes envolvidas. Todas as 

etapas foram bem recebidas pelos discentes e pela instituição escolar, o que mostra a sua aber-

tura a esta nova experiência. 

O trabalho, ainda que necessitasse de concentração nas etapas de corte e colagem, foi 

feito da melhor forma possível, sendo aceito integralmente por parte dos alunos, essa aceita-

ção se refletiu na qualidade do trabalho, sem citar o resultado do questionário e gráficos.  

Observe o mapa da América do Sul, retirado do Geoatlas (Simielli, 2013, p.52), e após 

observe o trabalho feito por parte dos alunos (imagens 24 a e 24 b, respectivamente), elas 

mostram o quanto os alunos se empenharam em na construção da maquete. 

 
Imagem 24 a – mapa de grande qualidade gráfica do continente Sul Americano – Fonte: Simielli (2013) 
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Imagens 24 b – maquete confeccionada pelos alunos – Fonte: acervo próprio 

Talvez o maior desafio fosse encontrar as bases teóricas para sustentar o trabalho. In-

felizmente os textos relacionados às maquetes estão voltados, em sua maioria, para a metodo-

logia dos trabalhos. São poucos autores, inclusive na Geografia, que dão ênfase às bases teóri-

cas.  

A solução foi buscar a cartografia tátil, preocupada com as necessidades especiais e a 

inserção destes alunos na sociedade, que em alguns momentos auxiliou bastante, mas em ou-

tros se focava mais nas questões político pedagógicas. Fazendo uso da cartografia tátil , carto-

grafia tradicional e metodologias de maquetes, foi possível construir este trabalho. 

Desta forma, podemos terminar dizendo que ensinar e aprender são tarefas difíceis, 

mas não por isso estas têm que ser desprazerosas, o processo em sua maior parte foi bom, 

todo caminho tem seu valor. Não podemos ter uma visão maniqueísta da educação, em que 

tudo é bom ou tudo é ruim, muito menos ficar divagando o tempo todo, é necessário fazer, 
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tentar. Mesmo que os gráficos, os trabalhos apresentados não nos satisfizessem, o fazer já 

valeria a pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

9 - BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, Rosângela Doin. A cartografia tátil no ensino de Geografia: Teoria e prática. In: 

ALMEIDA, Rosângela Doin et al. Cartografia escolar. São Paulo: Contexto, 2014. P. 119 – 

144. 

ALMEIDA, Rosângela Doin. Uma proposta metodológica para a compreensão de mapas geo-

gráficos. In: ALMEIDA, Rosângela Doin et al. Cartografia escolar. São Paulo: Contexto, 

2014. P. 145 – 172. 

BRANDÃO, Carlos Rodriguês. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

 

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 

1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília : MEC, 1996. 

 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Geografia: Ensino de Quinta a Oitava Séries. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, escola e construção de conhecimento. Campi-

nas: Papirus, 2013. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Ludicidade e atividades lúdicas. 2005. Disponível em: 

<http://www.luckesi.com.br/artigoseducacaoludicidade.htm> acesso em: 21 de junho de 2015 

OLIVEIRA, Lívia. Estudo metodológico e cognitivo do mapa. In: ALMEIDA, Rosângela 

Doin et al. Cartografia escolar. São Paulo: Contexto, 2014. P. 15 – 42. 

SANTOS, Clézio. Por uma cartografia escolar. Santo André: Agbook, 2012. 

SILVA, Edina Maria. Maquete como recurso didático no ensino de geografia. Minas ge-

rais, 2012. Monografia (Licenciatura plena em geografia) – Instituto Federal Minas Gerais – 

IFMG. Disponível em: <https://geografiaifmg.files.wordpress.com/2013/11/edina-maria-da-

silva.pdf> acesso em: 25 de junho de 2015 

SIMIELLI, Maria Elena. Maquete de relevo: um recurso didático 

Tridimensional. Boletim paulista de geografia, número 87. São Paulo: Associação dos Geó-

grafos Brasileiros (AGB), 2007. P. 131 – 148. 

SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Cartografia no ensino Fundamental e médio. In: CARLOS, 

Ana Iani Alessandra (org). A Geografia na sala de aula. São Paulo: contexto, 1999, (Repen-

sando o ensino). P. 92 – 108. 

SIMIELLI, Maria Elena. Cartografia e ensino de geografia. 2010. Disponível em: < 

https://poesionline.files.wordpress.com/2015/02/simielli-2010.pdf> acesso em 21 de outubro 

de 2015. 

SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2013. 



33 
 

SIMIELLI, Maria Elena. O mapa como meio de comunicação e a alfabetização cartográfica. 

In: In: ALMEIDA, Rosângela Doin et al. Cartografia escolar. São Paulo: Contexto, 2014. P. 

71 – 94. 

VESENTINI, José Willian. O ensino de geografia no século XXI. Campinas: Papirus, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

10 - SITES PESQUISADOS 

Cartografia Escolar. Disponível em: <https://cartografiaescolar.wordpress.com> acesso em 03 

de maio de 2015. 

Cidades IBGE. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br> acesso em 01 de outubro de 

2015. 

INEP. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br> acesso em 01 de outubro de 2015. 

PNDU. Disponível em: <http://www.pnud.org.br> acesso em 01 de outubro de 2015.  

SEEDUC. Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc> acesso em 10 de dezembro de 

2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

11 – APÊNDICES 

Apêndice 1 – Layout  

MAQUETE  

TOPOGRÁFICA DA 

AMÉRICA DO SUL 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFª DARLÉIA 
DA COSTA MAIA 

MAGÉ, _____ DE JULHO DE 2015 

DISCIPLINA DE GEOGRAFIA 

PROFESSOR: RODRIGO TAVARES 
TURMA: 801 

ALUNO:_____________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

LEGENDA 

ALTITUDE EM METROS 

  
 3.000 

   1.000 

   300 

   200 

   0 
 

 

Escala Horizontal A-

prox.:  1:44.000.000 
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Apêndice 2 - Questionário 

Questionário 

Observe o mapa e responda as questões: 

01 – As maiores altitudes são representadas por 

qual cor? 

A) Verde 

B) Amarelo 

C) Abóbora 

D) Este mapa não nos dá esta informação 

02 – Qual a cor que representa a localidade da Ba-

cia do Prata e Amazônica? 

A) Verde 

B) Amarelo 

C) Abóbora 

D) Este mapa não nos dá esta informação 

Com relação às maquetes feitas em aula, res-

ponda: 

03 – As maquetes auxiliaram no entendimento do conteúdo? 

A) Sim 

B) Não 

C) Não sei 

04 – Qual foi o momento mais difícil na confecção da maquete?Cortar 

A) Colar 

B) Montar 

C) Todas as etapas foram fáceis 

D) Todas as etapas foram difíceis 

05 – Você aprovou a atividade? O que você acha que pode ser feito para melhorar a atividade 

para o próximo oitavo ano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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12 – ANEXOS  

Anexo 1 – Curvas de nível 

 

 

 


