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ABSTRACT      This article focuses on games in Geography teaching, from a theoretical framework with definitions, 
contributions and difficulties of games in education. It analyzes games made   specifically to teach school contents of Geogra-
phy as  Environmental Education and Cartography in the third cycle of elementary school. The teaching strategy implicit 
in the materials is the appreciation of a place. The games include puzzles, memory game, board game and two different 
versions of dominoes. They were designed with attractive materials and dynamics easy to be used, made   of design computer 
programs based on remote sensing images of the student’s living space. Thus we intend to share suggestions for content and 
description of procedures for the preparation of materials and for their application, because we believe that educational games 
encourage learning because they may stimulate curiosity and a natural effort to overcome challenges. Citation: Breda 
T.V., Picanço J.L., Zacharias A.A. 2012. Possibilidades para a alfabetização cartográfica a partir de jogos e 
sensoriamento remoto. Terræ, 9(1-2):41-48. <http://www.ige.unicamp.br/terrae/>.
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RESUMO       Este artigo focaliza os jogos no ensino de Geografia, a partir de um referencial teórico com definições, 
contribuições e dificuldades de jogos no ensino. Foram analisados jogos confeccionados especificamente para trabalhar 
conteúdos da Geografia escolar como Educação Ambiental e Cartografia no terceiro ciclo do Ensino Fundamental. A 
estratégia didática implícita nos materiais é a valorização do lugar. Os jogos incluem quebra-cabeças, jogo da memória, 
e duas diferentes versões de dominós, elaborados com materiais e dinâmicas atraentes de fácil aplicação, confeccionadas 
em programas computacionais de desenho tendo como base imagens de sensoriamento remoto do espaço vivido do aluno. 
Dessa forma pretendemos compartilhar sugestões de conteúdo e a descrição dos procedimentos tanto para a confecção dos 
materiais como para a sua aplicação, pois acreditamos que na educação o jogo estimula o aprendizado porque pode despertar 
curiosidade e um esforço natural de vencer desafios.
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pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, há um 
descontentamento quanto ao modo de trabalhar a 
Geografia na escola. Em segundo, percebem-se as 
dificuldades de compreender a utilidade dos conte-
údos trabalhados [...]. E, por último, dizem que a 
maioria das aulas de Geografia se encontra em um 
formalismo didático marcante. Diante da formali-
dade das aulas, das atividades [...]. Os alunos [...] 
agem formal e mecanicamente. (Cavalcanti, 1998, 
p.129-131) [grifo nosso]. 

Analisando o mesmo problema, Castrogiovanni 
(2007) ressalta que o ensino ao aluno pertencente 
à sociedade da informação deve ser, acima de tudo, 
desafiador, capaz de despertar o interesse para reso-
lução dos problemas que a vida apresenta. Hoje, a 
escola deve proporcionar os caminhos necessários 
para que os sujeitos/alunos possam compreender 
o cotidiano, desenvolvendo e aplicando compe-
tências.

Esse preâmbulo instigou os autores deste arti-
go a (re)pensar algumas atividades e propostas de 
ensino que estimulem o ensino-aprendizagem 
na escola. Acredita-se que as fotografias aéreas e 
as imagens de satélites têm se apresentado como 
novas possibilidades de organização das atividades 
educativas, por meio do uso de novas tecnologias 
e diferentes linguagens de comunicação nos quais 
professores e alunos podem se apoiar para subsidiar 
a construção de conhecimentos.

OBJETIVOS 
Este artigo apresenta propostas de jogos geo-

gráficos construídos a partir de produtos de senso-
riamento remoto, a fim de oferecer opções meto-
dológicas ao professor e propor novas práticas de 
ensino ao aluno para leitura espacial dos elementos 
que compõem a paisagem geográfica.

No estudo de caso, os jogos do Município 
de Ourinhos/SP possuem os seguintes objetivos 
específicos:
a) trabalhar conceitos de Geografia.
b) desenvolver noções básicas de Alfabetização Carto-

gráfica – visão oblíqua e visão vertical, alfabeto 
cartográfico (ponto, linha e área), construção da 
noção de legenda, proporção e escala e laterali-
dade, referências e orientação espacial;

c) estimular a reflexão e a modificação de concep-
ções e práticas de ensino, que muitos professo-
res não estão dispostos a fazer, pois sentem-se 
desprovidos de metodologias que os levem a 
inovar com o uso da tecnologia em sala de aula. 

INTRODUÇÃO
Diversos estudos apontam que a transposição 

didática por meio do uso de fotografias aéreas e 
imagens de satélite, quando comparada ao uso 
de mapas, facilita a interpretação dos elementos 
geográficos. 

A forma de registro de documentos cartográ-
ficos leva o aluno a ver, comparar e interpretar os 
fenômenos espaciais como realmente ocorrem 
na realidade, o que facilita o processo de ensino- 
aprendizagem em sala de aula, além de possibili-
tar ao aluno contato com produtos cartográficos 
derivados de Tecnologias de Informação e Comu-
nicação (TICs).

O ensino de Geografia tem um longo caminho 
a percorrer, uma vez que as TICs estão cada vez 
mais presentes no cotidiano da sociedade, trazendo 
novos desafios e mudanças nos processos de pro-
dução de conhecimento, sobretudo na educação, 
mas infelizmente ainda existe um distanciamento 
entre a produção acadêmica e a instituição escolar. 
Eliminar este distanciamento torna-se necessário, 
visto que as TICs no ambiente escolar podem 
viabilizar ao aluno um melhor estudo, aprofunda-
mento e contato do seu local de vivência e, conse-
quentemente, o desenvolvimento de competências 
e habilidades a respeito de conceitos geográficos. 

No ensino de Geografia, um exemplo de TIC 
como material didático é a utilização de imagens 
de satélite e fotografias aéreas que possibilitam ao 
aluno, identificar os diferentes “usos do território”. 
Proposta originalmente apresentada por Cazetta & 
Almeida (1998), com o propósito de fornecer ao 
professor atividades de ensino, que pudessem levar 
os alunos de 4º a 7º ano a uma leitura das contradi-
ções, em relação ao uso do território nas paisagens 
urbana e rural. Nesse panorama, o professor deve 
ter clareza de que o desafio para a leitura da pai-
sagem consiste em “[...] fornecer ao aluno um recurso 
que possibilita identificar diferentes usos do território [...]”. 
(Almeida 2003, p. 160).

Uma pesquisa realizada por Cavalcanti (1998) 
fornece dados reais do sentimento que o aluno 
tem sobre o ensino da Geografia na sala de aula. 
Segundo a autora, os alunos, em geral, afirmam não 
gostar da Geografia estudada na escola: 

[...] 32% dos alunos declararam não gostar de Geo-
grafia e 10% declararam gostar “mais ou menos”. 
Além disso, um outro dado relevante é o índice de 
rejeição pela matéria: 23% apontaram a Geografia 
como uma das três matérias que menos gostam [...] 
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Alterar estes aspectos não é tarefa fácil; é neces-
sário esforço, persistência e empenho.

DESENVOLVIMENTO 
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) de Geografia apontam a necessidade do uso 
de novas tecnologias na prática educativa. Assim, 
as imagens de satélite, bem como as fotografias 
aéreas, além de serem formas de representação do 
espaço geográfico, permitem trabalhar em sala de 
aula sob a perspectiva vertical, que é fundamental 
para leitura de mapas, visto que as imagens mos-
tram lugares de um ponto de vista aéreo, do alto, 
de “lugar nenhum”1. 

Buscando atingir os objetivos expostos, 
procurou-se pensar em materiais didáticos que 
partissem do local de vivência do aluno e tives-
sem como objetivos o letramento cartográfico e 
introdução de temas de Educação Ambiental. A 
importância dos jogos se justifica pela necessidade 
de materiais atraentes e instigantes que despertem 
a curiosidade e a vontade de aprender de forma 
prazerosa; dessa forma, assumem parcela relevante 
de contribuição no ensino. Silva (2006) afirma 
que o jogo:

[...] confere ao aluno um papel ativo na construção 
dos novos conhecimentos, pois permite a interação 
com o objeto a ser conhecido incentivando a troca 
de coordenação de ideias e hipóteses diferentes, além 
de propiciar conflitos, desequilíbrios e a construção 
de novos conhecimentos fazendo com que o aluno 
aprenda o fazer, o relacionar, o constatar, o compa-
rar, o construir e o questionar (Silva, 2006, p. 143).

Os jogos2 aqui apresentados foram montados 
em programas computacionais utilizando materiais 
simples, pensando na fácil difusão e aquisição pelos 
professores do Ensino Fundamental, como também 
no fácil acesso a sites e programas como o Google 
Earth® que as oferecem sem custo direto. Com o 
intuito de utilizar estes materiais como elemento 
gerador na construção teórica de conceitos geográ-
ficos de forma interessante e prazerosa, os jogos, 
nesse artigo, explicitados são os: “quebra- cabeças”, 
“dominós” e “jogo da memória”. As etapas de confecção 
basicamente se resumiram em:
1°) Delimitação dos pontos: Seleção dos pontos na 

imagem de satélite (Plataforma Google Earth©) 

1  Expressão utilizada por Cazetta, 2011. 
2 Materiais disponíveis para download em http://olharesgeograficos.

blogspot.com.br/

ou fotografia aérea da região desejada que se 
pretenda trabalhar.

2°) “Corte” das peças: Inserção dos pontos selecio-
nados (fotos ou imagens) em um programa 
computacional de desenho, o que permite o 
“corte” das imagens, correção da nitidez, inser-
ção de molduras e a determinação do tamanho 
e formato das cartas dependendo do tipo de jogo 
(jogo da memória, dominó ou quebra cabeça).

3°) Impressão e Recorte das peças: A impressão das 
peças é feita em material colorido tipo cartoli-
na, uma vez que os alunos utilizarão chaves de 
interpretação como a tonalidade, textura, forma, 
tamanho e feições associadas aos terrenos etc., 
que auxiliam no reconhecimento de diferentes 
objetos na imagem vertical, para montar pares 
de cartas. Após a impressão, as cartas são plasti-
ficadas, para garantir a preservação do material. 

4°) Regras: Um dos pré-requisitos do jogo é a exis-
tência de regras. Segundo Huizinga 2008 (p.33), 
“[...] o jogo é um atividade ou ocupação volun-
tária, exercida dentro de certos e determinados 
limites de tempo e de espaço, segundo regras 
livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias [...]”(Grifo nosso). Para isso, junto 
com as peças dos jogos é necessário que se dis-
ponibilize as regras para os participantes.

Jogo da Memória
As peças elaboradas neste jogo tiveram as 

imagens retiradas da plataforma Google Earth©, 
com áreas ou localidades do Município de Ouri-
nhos (Fig. 1). Assim, o aluno deve encontrar os 
pares iguais nas cartas identificando-as. O pro-
cesso permite ao aluno treinar a visão vertical, e 
consequentemente a interpretação de mapas. O 
objetivo dessa atividade é levar o aluno a iden-
tificar e localizar objetos conhecidos a partir do 
reconhecimento dos elementos representados, 
partindo da visão vertical, buscando desenvolver a 
localização, a lateralidade (ao lado, atrás, em fren-
te). Este jogo permite também trabalhar a noção 
da proporção e consequentemente de escala.

Quebra-Cabeça
A dinâmica do jogo se processa com a monta-

gem de duas fotografias aéreas, de uma mesma área 
do município de Ourinhos. Uma correspondente 
ao ano de 1972 e a outra de 2004 (Fig. 2). Após 
os alunos montarem as peças de fragmentos da 
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fotografia, eles deverão analisar as transformações 
naquele espaço, como desmatamento da vegetação 
e o crescimento da cidade. Com isto, pode-se rela-
cionar qual foi a causa do desmatamento da mata 
atlântica e que, desde o ano de 1972, essa vegetação 
já se encontrava devastada pelo homem. Outra aná-
lise a ser realizada é sobre o desenvolvimento das 
redes de transporte aéreo (construção do aeroporto) 
e rodoviário (construção de rodovias).

No momento em que os discentes procuram 
as peças para o encaixe do quebra-cabeça, mesmo 
que por “diversão”, eles estarão fazendo uma análise 
visual minuciosa da peça; talvez apenas olhando a 
fotografia aérea eles não a fizessem. De todo modo, 
o jogo permitirá ao aluno uma identificação e, pos-
teriormente, uma interpretação dos elementos da 
fotografia, que contribuirão para inserção de novos 
conteúdos e proporcionarão uma percepção mais 
apurada de sua cidade.

Dominó I
O jogo Dominó I é composto por peças retan-

gulares divididas em duas partes (ou “pontas” 
como são chamadas no Dominó original). Em 
uma das pontas encontram-se fotografias de um 
objeto (vertical ou horizontal) e, na outra ponta, 
um texto referente a outro objeto (Fig. 3). Cada 
imagem encaixa-se com um texto específico. O 
jogo (Fig. 4) busca despertar no aluno a interpre-
tação de paisagens e ajudá-lo a relacioná-las em um 
contexto, além de estimular a leitura de fotografias 
como interface entre o visual cotidiano com as 

Figura 1: Peças do Jogo da memória. Fonte: Google Earth© 

“linguagens que representam o mun-
do de maneira mais codificada”. Para 
Wenceslao (2011) é preciso educar o 
olhar para observar uma fotografia, 
buscando uma nova forma de olhar 
o mundo, procurando assim outros 
entendimentos e fugindo das formas 
massificas e habituais. Muitas vezes, 
olhamos as imagens rapidamente, não 
se atentando para seus detalhes, ou para 
o processo histórico que ela passou.

Dominó II
Este jogo (Figs. 5 e 6) tem a mesma 

dinâmica que o anterior, entretanto o 

Figura 2: Exemplo do Quebra-cabeça. Fonte: 
Indeterminada. Imagem disponível no acervo 
técnico da Prefeitura de Ourinhos, 2004

encaixe das peças ocorre entre uma imagem de 
satélite (visão vertical), e uma foto (visão hori-
zontal ou oblíqua) do mesmo objeto. As imagens 
de satélite podem ser retiradas da plataforma do 
Google Earth©.

Devido ao fato de trabalhar com imagens nas 
posições vertical, oblíqua e horizontal, espera-se 
que o aluno observe imagens por diversos ângulos, 
porém perceba que se referem ao mesmo objeto, 
e assim compreenda a construção de mapas. Em 
geral, os alunos sentem dificuldade de interpretação 
por não estarem acostumados com a visão vertical. 
O jogo estimula o estabelecimento de relações.
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Figura 4. Dominó I. Fonte: Breda (2010)

RESULTADOS 
As imagens de satélite e as fotografias aéreas 

usadas nos jogos permitiram que os alunos, de 
forma geral, observassem transformações na sua 
cidade no transcorrer do tempo, como a diminui-
ção de áreas de preservação permanentes (APPs) 
e, em contrapartida, a expansão da área urbana. Tal 
percepção culminou em interessantes discussões 
acerca dos problemas de degradação ambiental do 
município, do conceito de assoreamento resultan-
te do desmatamento e fez emergir a preocupação 
como o que seria necessário fazer para reverter a 
situação e de que modo eles podiam ajudar. Tal 
questionamento é fundamental para o complemen-
to da aprendizagem. Como propõe Callai (2005): 

[...] se os alunos vivem essa situação ou vivem em 
locais que apresentam esse tipo de problema, é a par-
tir de tais problemas que devem ser feitas a leitura, a 
representação, e que deve ser investigada a curiosi-
dade para avançar na investigação e compreender o 
que ocorre. Mas não é preciso restringir a discussão 
à questão social, pode-se discutir questões que são 
específicas do conteúdo da disciplina de Geografia, 
por exemplo, em vez de “ditar para o aluno”, ou 
mesmo ler em um livro, ou responder a perguntas 
a partir de um texto, realizar a leitura a partir do 

espaço. E a partir daí trabalhar conceitos envolvidos 
no caso, rio, riacho, córrego, lençol freático, lixo, 
poluição, degradação ambiental, degradação urbana, 
cidade, riscos ambientais (CALLAI, 2005, p. 234).

Apesar de as turmas que tiveram o contato com 
o material apresentarem características e faixa etária 
diferentes, pode-se afirmar que, nesse caso, a apro-
ximação de novas tecnologias ao ambiente escolar, 
viabilizada pelo uso de fotografias aéreas, permitiu 
aos alunos um contato e um aprofundamento do 
estudo do lugar e a inserção de conceitos geográficos. 
Como foi detectado após a aula, por uma aluna: “Essa 
aula foi legal, diferente do que a gente tem, a foto 
prende mais a nossa atenção, é fácil de ver, [...] assim 
eu entendo melhor”. A partir dessa fala, ficou clara a 
importância das fotografias aéreas em sala de aula e, a 
partir das atividades ministradas notou-se a carência 
dos alunos, por aulas de Geografia que despertem o 
interesse e a curiosidade, uma vez que é a “[...] pedra 
fundamental do ser humano [...] fazer perguntar, 
conhecer, atuar mais, perguntar, re-conhecer [...]” 
(Freire 1974, p.86). Os alunos necessitam de outros 
recursos além do livro didático, já que os livros fazem 
uma análise superficial do estudo do lugar. 

Destaca-se a importância e benefícios desse 
recurso, que permite:

1. A análise temporal de fenômenos nas áre-
as observadas (por meio da cobertura da 
superfície terrestre em diferentes épocas), 
tornando interessante a ideia de ensinar e 
aprender a História dos Lugares a partir de 
imagens de diferentes épocas (na realidade, 
trata-se de anos diferentes).

2. A reconstituição do processo de uso, ocu-
pação e desenvolvimento de uma região, 
auxiliando, portanto, “[...] na compreensão 
do processo histórico de organização e trans-
formação do espaço” (Santos 1998, p.192).

3. O desenvolvimento de noções básicas 
para alfabetização cartográfica, conforme 
se observa na Tabela 1 e detalhados logo 
a seguir.

Figura 3.  Esquema de peças - Dominó I

Figura 5. Esquema de peças - Dominó II
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um segundo momento, hierarquizar, selecionar, 
generalizar e agrupar e, somente depois fazer as 
representações, partindo-se então do mais sim-
ples, com elementos presentes no dia a dia, para 
os mais complexos.

Já a construção do conceito de escala, por ser 
uma proporção entre as medidas do mapa e as 
medidas reais, exige da criança a compreensão da 
noção de proporção. A criança precisa perceber 
que um objeto ou área pode ser representado de 
vários tamanhos; o que influencia a escolha é o grau 
de detalhamento das informações que se deseja 
retratar, em consonância com os objetivos daquele 
mapa (Andreis 2011). Não se trata, pois, de uma 
escolha neutra. Somente depois que a criança tiver 
domínio do sistema métrico ela vai efetivamente 
compreender a escala. Sann (2010) defende que o 
conceito deve ser trabalhado em etapas ao longo de 
todo o currículo, pois é um conceito de alto nível 
de abstração, com gênese complexa. A atividade 
também favorece os cálculos de escala; apesar de 
as fotografias aéreas serem levemente distorcidas 
nas laterais, estas apresentam escalas. Munido de 
régua, é possível que o aluno calcule o tamanho 
real de feições conhecidas da fotografia, trazendo 
significado ao aprendizado.

A orientação espacial pressupõe que o alu-
no tenha domínio das noções de lateralidade 
e referências. Se o aluno não desenvolve esses 
conceitos, não desenvolverá domínio da orien-
tação espacial. Para tal, as relações topológicas, 
projetivas e euclidianas devem ser trabalhadas.

O uso de jogos é uma maneira prazerosa e 
divertida de aprendizagem e permite diversas abor-

A visão vertical e visão oblíqua são fundamen-
tais no letramento cartográfico, pois “todo mapa é 
uma visão vertical” (Simielli 2010). A visão de que a 
criança está habituada a ver no cotidiano é a visão 
lateral (frontal ou oblíqua), mas dificilmente ela 
tem a possibilidade da visão vertical. Portanto, 
essa é uma “visão abstrata ou que temos que 
nela chegar a partir de uma abstração” (idem). É 
a partir dessa abstração que o aluno compreende 
e lê o mapa.

O alfabeto cartográfico (ponto, linha e área) 
também é fundamental para o domínio da lin-
guagem. A criança precisa fazer a leitura de algo 
tridimensional, mas que está representado em 
duas dimensões, por meio de representações 
cartográficas. A compreensão da legenda é outro 
aspecto importante. Para Simielli, primeiramen-
te a criança precisa entender como se dá a sua 
estruturação. Para tal a criança necessita obser-
var e identificar os elementos da foto, para, em 

MATERIAIS DIDÁTICOS NOÇÕES BÁSICAS NA ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
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Jogo da Memória X X X X

Dominó I X X

Dominó II X X X

Quebra-Cabeça X X X X X

Tabela 1. Noções para alfabetização cartográfica dagens e conteúdos, 
destacando-se na Edu-
cação Ambiental por 
ser importante ferra-
menta de construção de 
conceitos por parte dos 
alunos; são conceitos 
que podem fazer parte 
de uma atividade práti-
ca futura cada vez mais 
ética e responsável. 

Os conteúdos pos-
síveis de trabalhar com 
os jogos são variados, e 
dependem do direcio-
namento e foco que o 
educador almeja. São 
apresentadas aqui algu-

Figura 6. Dominó II. Fonte: Breda (2010)



47

 Thiara Vichiato Breda, Jefferson de Lima Picanço, Andréa Aparecida ZachariasTERRÆ 9:41-48, 2012

esforço durante a atividade, comprovando o caráter 
estimulante, visto que a criança “faz bem aquilo que 
faz com prazer” (Chateau 1987, p.127). Este fator é 
motivante e constitui incentivo para novas pesqui-
sas e materiais na mesma linha. Assim, acredita-se 
que, em Geografia, o uso de jogos contribui para 
um ensino-aprendizagem descontraído e espontâ-
neo. Isso é verdade principalmente quanto às Noções 
cartográficas, que devem ser desenvolvidas pela crian-
ça para que esta consiga localizar-se, orientar-se e 
representar o espaço, seja ele real ou representado. 
Na Educação Ambiental, as noções podem ser 
assimiladas a partir do local de vivência, visto que 
a criança começa a ter consciência de suas ações.

mas sugestões de temas específicos (Tab. 2) que se 
pode explanar durante a aplicação de jogos.

CONCLUSÕES 
O uso de jogos no ensino de Geografia, aliado 

às potencialidades do sensoriamento remoto, pode 
despertar nos alunos grande interesse e curiosidade, 
principalmente se o objeto estudado for o próprio 
município onde os alunos vivem, pois eles apreciam 
encontrar informações conhecidas e familiares. A 
aplicação de jogos descritos neste artigo evidencia 
e comprova alguns desses aspectos, principalmente 
quanto à participação dos alunos e sua dedicação e 

Tabela 2. Conteúdo dos jogos

JOGOS POSSIBILIDADES DE CONTEÚDO

Jogo da memória

Uso do território (definido pelas suas infra-estruturas);

Transporte (importância das estradas para o desenvolvimento da cidade e a ferrovia 
ligada à gênese do município, e sua relação com o café e consequentemente o desma-
tamento da vegetação nativa); 

Vegetação (a importância da área de preservação permanente e da mata ciliar, e conse-
quências de seu desmatamento, como a voçoroca); Confluência dos rios;

Aterro sanitário (suas consequências para a área ao seu entorno, e a necessidade de 
diminuir o lixo produzido e da reciclagem); 

Tratamento de Esgoto; fotointerpretação (“chaves de interpretação”, como a tonalida-
de, textura, forma, tamanho, feições associadas aos terrenos etc, que auxiliam o reco-
nhecimento dos diferentes objetos na imagem vertical).

Dominó I

Recurso hídrico (sua importância para a vida e sua necessidade de preservação); 

Sistema de tratamento de esgoto do município que se encontra defasado; Erosão urbana 
(relacionado com a falta de planejamento); 

Área de Proteção Ambiental (Resquício de mata atlântica que se contra no Parque 
Ecológico do Município); 

Ferrovia (ligada à gênese do município e sua relação com o café e consequentemente o 
desmatamento da vegetação nativa); 

Aterro sanitário (suas consequências para a área ao seu entorno e a necessidade de 
diminuir o lixo produzido e da reciclagem); 

Tratamento de Esgoto.

Dominó II

Visão vertical e obliqua; 

Erosão urbana (relacionado com a falta de planejamento); 

Área de Proteção Ambiental (Resquício de mata atlântica que se contra no Parque 
Ecológico do Município); 

Ferrovia (ligada à gênese do município, e sua relação com o café e consequentemente 
o desmatamento da vegetação nativa); 

Aterro sanitário (suas consequências para a área ao seu entorno, e a necessidade de 
diminuir o lixo produzido e da reciclagem);

Tratamento de Esgoto.

Quebra-cabeça
Análise espacial-temporal e análises do processo de diferenciação do território (con-
ceitos de malha urbana, zona rural, mata ciliar e Áreas de Preservação Permanente);

Cálculos de escala e de transformações de medidas.
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de croquis e fotografias aéreas verticais. In: Sim-
pósio Ibero americano de cartografia para crianças: pes-
quisa e perspectiva em cartografia para escolares. Rio de 
Janeiro: SBC.

Cazetta V. 2003. As fotografias aéreas verticais como 
uma possibilidade na construção de conceitos no 
ensino de geografia. Campinas, Cadernos Cedes, 
23(60):210-217.

Cazetta V. 2011. Educação visual do espaço e o Google 
Earth. In: Almeida, R. D. Novos rumos da cartografia 
escolar: Currículo, linguagem e tecnologia. São Paulo: 
Contexto, p.177-186.

Cazetta V., Almeida R.D. 1998. Um estudo em cartografia 
para escolares: a utilização de fotografias na elaboração 
de mapas de uso do solo. Rio Claro: UNESP, (Rel. 
parc. pesq. de Iniciação Científica – FAPESP).
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Editorial. 139p.

Freire P. 1974. Pedagogia da Autonomia: saberes necessá-
rios à prática docente. São Paulo: Paz e Terra, 67p.

Huizinga J. 2008. Homo Ludens. São Paulo: Perspec-
tiva. 243p.

Sann J.G. 2010. Metodologia para introduzir a Geo-
grafia no Ensino Fundamental. In: Almeida R.D. 
2010. Cartografia escolar. São Paulo: Contexto. p. 
95-117.

Santos M.F.P.dos, Callai H.C. 2009. Tecnologia de 
Informação no Ensino da Geografia. In: 10º 
Encontro Nacional de Prática de Ensino em Geo-
grafia. ENPEG. Anais. Porto Alegre. (CD-ROM)

Santos V.M.N. 2001. O Uso de Dados de Sensoriamento 
Remoto como Recurso Didático Pedagógico. São José 
dos Campos: INPE. URL: http://www.inpe.br/
unidades/cep/atividadescep/educasere/index.htm.  
Acesso: 10.08.2011

Santos V.M.N. 1998. O uso escolar das imagens de 
satélite: socialização da ciência e tecnologia es-
pacial. In: Penteado H.D. org. 1998. Pedagogia da 
comunicação: teorias e práticas. São Paulo: Cortez. 
p.192-215.

Silva L.G. 2006. Jogos e situações-problema na cons-
trução das noções de lateralidade, referências e 
localização espacial. In: Castellar S. 2006. Edu-
cação geográfica: teorias e práticas docentes. São Paulo: 
Contexto. p.137-156 .

Simielli M. E. 2010. O mapa como meio de comuni-
cação e a alfabetização cartográfica. In: Almeida 
R.D. 2010. Cartografia escolar. São Paulo: Contex-
to. p.71-94.

Wenceslao Jr. O. 2011. Fotografias e conhecimentos 
do lugar onde se vive: linguagem fotográfica e atlas 
municipais escolares. In: Almeida R.D. 2011. No-
vos rumos da cartografia escolar: Currículo, linguagem e 
tecnologia. São Paulo: Contexto. p.13-36.

Os materiais contribuem para atingir um objeti-
vo explícito dos PCNs: “A cartografia como instru-
mento na aproximação dos lugares e do mundo” que 
afirma que a alfabetização cartográfica deve levar em 
conta o interesse dos alunos pelas imagens como “os 
desenhos, as fotos, as maquetes, as plantas, os mapas, 
as imagens de satélites, as figuras, as tabelas, os jogos, 
enfim tudo aquilo que representa a linguagem visu-
al” (Brasil 1998, p.77). Para os autores dos PCNs, 
algumas noções são básicas durante a alfabetização 
cartográfica no Ensino Fundamental. Os materiais 
aqui descritos permitiram desenvolvê-los, como a 
visão oblíqua e a visão vertical, o alfabeto cartográ-
fico (ponto, linha e área), a construção da noção de 
legenda, a proporção e a escala, a lateralidade, refe-
rências e orientação espacial.

Espera-se ainda que o artigo estimule reflexões 
teóricas sobre o emprego desse recurso pedagógico 
em sala de aula, para não limitar o uso a um fim em 
si mesmo, mas sim colaborar com o processo de 
aprendizagem do estudante, e servir como semente 
para elaboração e desenvolvimento de outros pro-
jetos para professores.
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