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RESUMO 

 

O espaço geográfico é representado por um diversificado conjunto, cuja composição se 

expressa por meio de configurações geométricas, ou seja, os elementos e objetos presentes ao 

nosso redor apresentam: forma, tamanho, cores e outras características próprias e específicas. 

As figuras geométricas, criadas a partir das observações dos elementos da natureza, 

constituem representações gráficas nas quais a forma se destina a expressar características 

como dimensão, volume e área de tais elementos. A respeito deste tema Fiori (2005) expressa 

que qualquer forma e ilustração na paisagem, a princípio constitui uma porção da realidade a 

ser apreendida e reconhecida no cognitivo, posterior a esta etapa, se inicia um processo de 

representação do que foi identificado. É por meio da visão, destaca o autor, que se percebem e 

se discriminam quatros grandes componentes da paisagem: o relevo, a água, a vegetação e as 

atuações humanas. Quando procuramos projetar estes objetos sobre o plano gráfico (desenho 

ilustrativo, croqui, mapas, plantas e outros) se faz necessário, expressar as dimensões do 

mesmo, principalmente com relação às medidas de tamanho da área na figura. Neste contexto, 

o presente projeto realizou uma análise multidisciplinar da Geografia e da Matemática, 

utilizando a representatividade das formas geométricas, definidas nas formas e feições do 

relevo da paisagem. A análise destes elementos teve como objetivos despertar e desenvolver a 

percepção do aluno, para a visualização e projeção gráfica das formas e feições da paisagem 

e, em seguida, representar estas formas em figuras geométricas e projeções gráficas. Além 

destes aspectos, cálculos morfométricos para obtenção de área e volume, foram trabalhados 

para o reconhecimento das dimensões da incisão no terreno (voçoroca) utilizando-se um 

teodolito alternativo.  A realização deste projeto visou dentro de uma proposta de ensino, 

tornar as aulas de Geografia interessantes no nível Fundamental e Médio. Como resultado, 

concluí-se que a observação da realidade não é somente a identificação dos elementos e sim, 

um conjunto de procedimentos que envolvem a geração de dados, a classificação e a 

comparação. A metodologia pautou-se primeiramente na fundamentação teórica, seguida de 

uma oficina realizada na Universidade Federal do Amazonas aplicada pelos professores: 

Richard Evêncio da Silva/Rede Privada de Ensino e Adoréa Rebello da Cunha/UFAM (Depto 

de Geografia) com alunos do 6º Período do Curso de Licenciatura Plena em 

Geografia/Noturno na disciplina Geografia Física e Ensino. Durante a oficina os alunos 

realizaram a construção de um Teodolito alternativo e utilizaram os fundamentos e princípios 

da Trigonometria, para a aplicação das fórmulas de cálculos da tangente, seno e cosseno. Os 

cálculos possibilitaram o reconhecimento dos ângulos e as técnicas de medição destes nos 

terrenos, permitindo a geração de dados quanto às dimensões de área, volume e altura de 

qualquer ponto de estudo no relevo. Vale destacar, que na fase de aplicação da oficina foi 

enfatizada além dos cálculos morfométricos a percepção dos alunos em relação às várias 

formas geométricas que o relevo terrestre possui. 

 

Palavras-chave: Formas, feições, paisagem, Geografia, Matemática 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 

 

La zona geográfica está representada por un grupo diversificado, cuya composición se expresa 

por medio de configuraciones geométricas, es decir, los elementos y objetos que nos rodean 

tienen regalos: forma, tamaño, color y otras características y específicas. Las figuras 

geométricas, creados a partir de observaciones de elementos de la naturaleza, que son 

representaciones gráficas en la forma prevista para expresar las características tales como 

tamaño, volumen y el área de dichos elementos. Sobre este tema Fiori (2005) establece que 

cualquier forma en el paisaje y la ilustración, el principio es una parte de la realidad que se 

percibe y se reconoce en el desarrollo cognitivo, después de este paso, comienza un proceso 

de representación de lo que fue identificado. Es a través de la visión, dice el autor, que la 

percepción y discriminación de cuatro componentes principales del paisaje: la topografía, el 

agua, la vegetación y las acciones humanas. Cuando tratamos de diseñar estos objetos en el 

proyecto (plantas, ilustración, diseño, croquis y otros) es necesario expresar las dimensiones 

del mismo, especialmente en lo que respecta a las medidas de tamaño de la zona en la figura. 

En este contexto, este proyecto se realizó un análisis multidisciplinario de la geografía y las 

matemáticas, con la representación de formas geométricas, y las formas se definen en las 

características del relieve del paisaje. El análisis de estos elementos destinados a despertar y 

desarrollar la percepción de los estudiantes, y la proyección para la visualización de formas 

gráficas y características del paisaje y, a continuación representan estas formas de figuras 

geométricas y proyecciones gráficas. En estos aspectos, los cálculos morfométricos para 

obtener el área y el volumen se trabajó para reconocer el tamaño de la incisión en el suelo 

(quebrada) utilizando un teodolito alternativa. Este proyecto tenía como objetivo dentro de 

una propuesta de enseñanza, hacer que la geografía lecciones interesantes en el nivel de 

primaria y secundaria. Como resultado, se concluyó que la observación de la realidad no es 

solamente la identificación de los elementos y sí, un conjunto de procedimientos que implican 

la generación de datos, la clasificación y la comparación. La metodología se basa 

principalmente en la base teórica, seguida de un taller realizado en la Universidad Federal de 

Amazonas aplicados por los profesores: Richard Evencio Silva / red privada para la 

Enseñanza y Adorea Rebello da Cunha / UFAM (Departamento de Geografía) con alumnos 

de 6 º Período Licenciatura en Geografía completa / Noche Geografía Física en la disciplina y 

la educación. Durante el taller, los estudiantes realizaron la construcción de un teodolito y 

utilizar las bases de los suplentes y de los principios de la trigonometría, para la aplicación de 

las fórmulas para el cálculo del seno tangente, y el coseno. Los cálculos realizados 

permitieron el reconocimiento de ángulos y técnicas de medición en estas tierras, lo que 

permite la generación de datos sobre el tamaño de área, volumen y altura de cualquier punto 

de estudio en relieve. Vale la pena mencionar que la fase de realización del taller se hizo 

hincapié, además de los cálculos morfométricos percepciones de los estudiantes en relación 

con diversas formas geométricas que tienen relieve terrestre. 

 

Palabras clave: formas, características del paisaje, geografía, matemáticas 
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INTRODUÇÃO 

 

O espaço geográfico é representado por um conjunto diversificado, cuja composição 

se expressa por meio de configurações geométricas, ou seja, elementos e objetos presentes ao 

nosso redor, que têm formas, tamanhos, cor e outras características próprias. As figuras 

geométricas, criadas a partir das observações dos elementos da natureza, constituem 

representações gráficas nas quais a forma se destina a expressar as características como: 

dimensão, volume e a área de tais elementos. A respeito deste tema FIORI (2005), expressa 

que qualquer forma a ilustração na paisagem; a princípio constitui uma porção da realidade a 

ser apreendida e reconhecida no cognitivo, posterior a esta etapa, se inicia um processo de 

representação do que foi identificado. 

É por meio da visão que se percebem e se discriminam quatros grandes componentes 

da paisagem: o relevo, a água, a vegetação e as atuações humanas (PIRES, 1996, apud FIORI, 

2005). Estes elementos quando observados, em detalhe, podem ser representados como 

objetos específicos e, ao mesmo tempo podem constituir um tipo de recorte espacial no 

contexto do meio geográfico. Quando procuramos projetar estes objetos sobre o plano gráfico 

(desenho ilustrativo, croqui, mapas, plantas e outros) se faz necessário expressar as dimensões 

destes, principalmente com relação às medidas de tamanho da área na figura. Tais 

procedimentos nos auxiliam a compreender aspectos referentes à composição dos tamanhos e 

da proporção existente, entre dois ou mais elementos visualizados, que definem vários planos 

de uma paisagem, isso ocorre por meio da escala gráfica. 

Neste contexto, o presente projeto teve como principal objetivo, a realização de um 

estudo sobre as feições da paisagem existentes no relevo, sob o enfoque de uma análise 

multidisciplinar das ciências Geografia e Matemática, utilizando a representatividade das 

formas geométricas, projetadas nas feições do relevo. 

As feições aqui apresentadas constituem o meio em que se encontram “indicadores de 

impactos ambientais’’. Dessa forma, o primeiro indicador é uma erosão (tipo voçoroca) que 

surgiu no topo de uma pequena encosta (barranco) e outro indicador é uma barra de 

sedimentação no canal hidrográfico, situados no bairro Nova Cidade. Tais elementos foram 

destacados para a representatividade dos objetivos específicos apresentados a seguir: 

 Enfatizar a importância da percepção espacial das formas e feições na paisagem 

natural utilizando as representações das figuras geométricas; 
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 Correlacionar figuras geométricas da Matemática para representar graficamente 

formas na paisagem geográfica; 

 Projetar as formas geométricas sobre “indicadores de impactos” presentes na 

paisagem visando à formulação de cálculos morfométricos. 

 

A referida análise inclui estudo e projeção gráfica destes “indicadores de impactos 

ambientais’’, utilizando a representatividade de figuras geométricas (triângulo, retângulo, 

hexágono e quadrado) sobre um plano cartográfico. 

A análise destes dois elementos busca despertar a percepção do aluno, para a projeção 

gráfica das formas e feições da paisagem natural, por meio das figuras geométricas, 

correlacionando-as e representando-as por meio de desenhos dispostos em maior ou menor 

proporção.  

 Além destes aspectos serão usados cálculos morfométricos para obtenção de área e 

volume, com a finalidade de se obter o tamanho da incisão (voçoroca) no relevo e a área da 

barra de sedimentação; ressaltados serão representados além do formato, a dimensão do 

objeto representado. 

Os impactos existentes no solo e no relevo (erosão do tipo voçoroca) ou nos canais 

hidrográficos (barras de sedimentação e assoreamento) refletem a materialização dos 

problemas ambientais na sociedade. 

Ciências como a Matemática auxiliam a mensuração destes impactos e, quando 

associadas à Geografia, compõem um mosaico de estudos onde as ações humanas no meio, 

podem ser mensuradas e analisadas sobre uma projeção cartográfica, utilizando–se a escala 

representativa para a verificação das dimensões no terreno (real) e nos desenhos 

(representação geométrica/cartográfica).  

O raciocínio matemático auxilia a organização do pensamento e da lógica para a 

percepção das dimensões. Neste sentido, a análise multidisciplinar da Geografia e da 

Matemática propiciará ao aluno manifestações de interesse e entusiasmo, fazendo com que o 

mesmo exiba ideias e fatos interessantes sobre o meio geográfico em que vive e seu cotidiano. 

 A realização deste projeto justifica–se face à necessidade de tornar a Geografia uma 

disciplina interessante nos ensinos fundamental e médio, permitindo ao aluno visualizar e 

reconhecer uma incisão erosiva na paisagem e representá-la em figuras geométricas para 

calcular a dimensão da forma. A observação da realidade não é somente a identificação dos 

elementos e sim, um conjunto de procedimentos que envolvem a geração de dados, a 

classificação e a comparação. 
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O professor de Geografia pode criar novos meios para melhorar a aprendizagem, 

possibilitando ao estudante a compreensão de que o espaço construído pela sociedade na 

Geografia tem a ver com a construção da cidadania e não somente como elementos e 

informações que aparecem distante da realidade (ALMEIDA, 2000). 

Os alunos em sala de aula, tanto no ensino fundamental como no médio estudam as 

figuras geométricas, a área do triângulo, retângulo ou outras, como uma questão 

exclusivamente teórica. Ao invés disso, é possível inserir este tipo de estudo no contexto de 

uma problemática, no caso deste projeto, a uma problemática ambiental representada por 

feições de erosão e sedimentação — elementos dos estudos de Geografia — que lhes 

permitam construir o conhecimento. 

 

1 REFLEXÕES SOBRE AS DIFICULDADESDOS PROFESSORES PARA 

TRABALHAR TEMAS REFERENTES À GEOGRAFIA FÍSICA EM SALA DE 

AULA 

 

 
Entre as décadas de 1960 e 1980 muitos Geógrafos sentiram a necessidade exercer 

reflexões sobre os moldes da sociedade e suas dinâmicas. A época se fazia pertinente a defesa 

de uma Geografia politicamente engajada, comprometida com as classes populares, ou seja, 

uma Geografia militante (SUETERGARAY, 2002). Desse modo, a Geografia Crítica foi 

gradativamente ocupando grandes espaços nos simpósios e encontros geográficos, 

principalmente àqueles relacionados à Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB. 

Em contrapartida, muitos geógrafos que desenvolviam trabalhos de Geografia Física e 

realizavam estudos quantitativos começaram a sentir certo desconforto em apresentar estudos 

voltados à Geografia Física nos fóruns, devido à proposta de renovação da Geografia Crítica 

reforçada no III Encontro Nacional de Geógrafos.  

Nesta perspectiva, as dinâmicas do meio físico foram consideradas como estáticas. Tal 

aspecto se refletiu nos livros didáticos, cujos conteúdos programáticos foram direcionados 

naquele momento à Geografia Crítica, trabalhada sob a abordagem socioeconômica-política e 

cultural. Com referência ao assunto, Mendonça (2005), citado por Suetergaray (2009, p.3), 

afirma:  

“os problemas relacionados ao meio físico e o despreparo para enfrentar as 

consequências advindas da natureza agravam a crise ambiental em todas as 

escalas. Os geógrafos por não poderem abordar temas da Geografia Física 

como geomorfologia, climatologia, geologia, pedologia, biogeografia etc. 

foram se afastando dos fóruns da AGB (Associação dos Geógrafos 

Brasileiros) e decidiram promover reuniões entre si para discutirem tais 

temas, ou seja, começaram um movimento próprio de criação de outros 



12 
 

espaços onde pudessem tratar suas produções científicas e deixaram de 

participar cada vez mais desses Fóruns.”  

 

Esses acontecimentos tiveram reflexões na redução do número de geógrafos físicos e 

professores nos anos 80 nos Fóruns e, consequentemente, a desatualização dos assuntos 

relacionados à Geografia Física. O meio natural era visto como algo mecânico e estático, 

tratado como obstáculo para o desenvolvimento dos grupos sociais (SUETERGARAY, 1985). 

A Geografia Crítica questionou a incorporação da natureza no ensino geográfico e sua 

institucionalização, introduziu um debate na compreensão de espaço geográfico, a natureza 

era vista como suporte para fornecimento de recursos e instrumentos de produção e cabia a 

Geografia compreender esses processos. É importante salientar que antes da Geografia 

Clássica, os estudos eram compartimentados e, assim, se expressava nos livros didáticos e nas 

aulas. Esse impedimento de abordagem da Geografia Física no ensino básico acarretou 

reflexos negativos à educação porque os temas tratados nos livros clássicos abordavam apenas 

a relação da terra, do sol, do movimento da terra, estação do ano etc.  

Conforme Sanches (2005), a Geografia passou por uma discriminação nos anos 1960–

1980. Nos anos 90 ocorre uma retomada no ensino superior e formação básica, o Encontro 

Mundial do Meio Ambiente que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992 (ECO 92), foi muito 

importante para esta fase. Nele foram inseridos discursos relacionados às questões ambientais, 

levando-se em consideração que o PCN (Parâmetro Curricular Nacional) sugeriu que tais 

discursos fossem trabalhados em sala de aula. Delineia-se neste momento, a perspectiva da 

análise ambiental da Geografia.  

Os geógrafos enfrentaram dificuldades para introduzir a importância de abordar 

conhecimentos da Geografia Física no ensino Fundamental e Médio, tornando árdua a busca 

da articulação entre natureza e sociedade, pois ambas estão correlacionadas. A fragmentação 

desta ciência no século passado reflete, atualmente, o “despreparo” dos professores em 

abordar temas da Geografia Física e compromete o aprendizado do aluno em sala de aula.  

Neste contexto, Suertegaray (1985), destaca uma preocupação em indagar como estão 

sendo ensinados os estudos de Geografia no nível Fundamental e Médio. Para responder tal 

questionamento é preciso analisar as propostas de ensino. Sendo assim, a autora menciona que 

fazer e ensinar Geografia são etapas que devem considerar a forma de organização do espaço, 

não somente na relação homem-natureza, mas principalmente nas relações sociais de 

produção, que nos permitem desvendar, além da qualidade da relação entre os homens numa 
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dada sociedade, como os homens produzem e como no processo de produção se apropriam da 

natureza. 

A dimensão social de construção do espaço geográfico apresenta uma literatura 

bastante difundida no meio científico, não apenas pelos “novos geógrafos”, mas também por 

pensadores de outras áreas, contudo, a situação de “atraso” ainda é persistente no cotidiano da 

escola, havendo a necessidade de reconstruir os procedimentos envolvidos na produção dos 

conhecimentos. 

Conforme Callai (1999) a Geografia é uma ciência social e quando estudada deve 

considerar o aluno e a sociedade em que o mesmo vive. Não deve ser algo alheio, distante, 

desligado da realidade. Não deve constituir um amontoado de assuntos que apenas descrevem 

os lugares (partes do espaço) onde os temas são soltos, sempre defasados ou difíceis, muitas 

vezes inacessível à compreensão dos alunos. Neste enfoque, o professor de Geografia deve 

procurar desenvolver no aluno o espírito de observação e de precisão, devendo possibilitar a 

compreensão da realidade, instrumentalizá-lo para leituras críticas e capacitá-lo para 

identificar problemas e alternativas de solução.  

Falar da questão didático-pedagógica da Geografia escolar nos remete à reflexão em 

torno de sérias críticas pelas quais passa seu ensino, como, aliás, acontece com o ensino em 

geral. Deve-se a isto à tradicional postura da Geografia e do professor, que consideram como 

importante, no processo educativo, os dados, as informações, o elenco de curiosidades, os 

conhecimentos gerais, as localizações, enfim, o conteúdo. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DA MULTIDISCIPLINARIDADE DA GEOGRAFIA E 

MATEMÁTICA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 
Neste projeto foram destacadas as formas de problematizar questões associadas ao 

ensino, sob o enfoque de duas disciplinas: a Geografia e a Matemática. Esta proposta, além de 

interagir as formas de análise destas ciências, tem a finalidade de compor sugestões 

alternativas para tornar interessante ao aluno, o ensino dessas ciências. Na abordagem 

geográfica, o relevo pode ser representado por meio de formas geométricas; formas estas que 

na perspectiva da Matemática, podem ser utilizada para mensurar e delimitar áreas em escalas 

gráficas. 

A Geografia induzirá o aluno de ensino Fundamental e Médio, a desenvolver os 

métodos da observação e percepção sobre as diferentes feições de relevo, sendo de grande 
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importância para o processo de ensino e aprendizagem dos mesmos, principalmente os de 

ensino Médio que se encontram na etapa de preparação para o vestibular.  

Ao se planejar as atividades deste projeto, há preocupação em propor situações onde 

fosse possível ao aluno relacionar o conteúdo com seu cotidiano. Um dos motivos dos alunos 

terem rejeição pela matemática é que o seu ensino está desvinculado da realidade dos 

estudantes, ou seja, é evidente a necessidade do professor desenvolver em sua aula assuntos 

relacionados com o cotidiano do estudante, com a finalidade do mesmo visualizar que o que 

está aprendendo e vai servir para sua vida. Deve trabalhar com os problemas reais, concretos. 

Os alunos compreendem e enxergam uma aplicabilidade para o que antes parecia tão abstrato.  

Quando o aluno percebe uma utilidade, ele compreende o que está sendo ensinado e 

estabelece relações dos conceitos com o contexto. Por isso, a importância de relacionar a 

matemática com a realidade do aluno, o PCN concorda afirmando que  

 

(...) cabe compreender os princípios científicos presentes nas tecnologias, 

associá-las aos problemas que se propõe solucionar e resolver os problemas 

de forma contextualizada, aplicando aqueles princípios científicos a 

situações reais. (BRASIL, 2000, p.20). 

 

Muitos estudantes desconhecem os conceitos associados a uma “voçoroca” e outras 

formas erosivas, que existem no meio em que vivem. Sendo assim, se tornam alheios às 

implicações ambientais que decorrem a partir do surgimento desta feição na paisagem, não 

conseguindo visualizar e calcular as dimensões destas por meio de figuras geométricas que 

estudam em salas de aula durante os conteúdos matemáticos. 

A proposta aqui apresentada requer a utilização de cálculos geométricos e 

trigonométricos da paisagem ora apresentada, buscando conhecer e compreender as estruturas 

da natureza, no caso a voçoroca. Para tanto é necessário o conhecimento prévio de polígonos 

e poliedros.  

Estudar a paisagem é aprender a observar e reconhecer os fenômenos que a definem e 

suas características; descrever, representar, comparar e construir explicações, mesmo que 

aproximadas e subjetivas, das relações que aí se encontram impressas e expressas, não 

devendo se restringir à mera constatação e descrição dos fenômenos que a constituem. Deve-

se também buscar as relações entre a sociedade e a natureza que aí se encontram presentes, 

situando-as em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando as, conferindo-lhes 

significados e compreendendo-as. 
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A Matemática é, essencialmente, construtiva: seus instrumentos geralmente são 

desenvolvidos com base na intuição e no espírito inventivo e, somente, numa segunda fase 

são estruturados axiomaticamente. Ninguém assimila Matemática começando pela segunda 

fase, pois não desenvolverá a capacidade inventiva necessária para acompanhar sua 

estruturação. 

 

3  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo situa-se no Bairro Nova Cidade na Zona Norte de Manaus-AM, 

especificamente no final da Avenida Nepal (Figura 1). No local são visíveis vários 

indicadores de impactos ambientais, aqui destacados com voçorocas e barras sedimentação de 

canal hidrográfico 

 

 
                     Figura 1 – Mapa de Localização da área de estudos 

 

4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste estudo, os procedimentos metodológicos constituíram as seguintes etapas: 

aprofundamento teórico com consultas bibliográficas; levantamentos de campo, seleção e 

georeferenciamento dos pontos com GPS - Garmin a fim de se obter o mapa de localização da 

área de estudo; mensurações das dimensões com trena de 100m para obtenção de dados 
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precisos do terreno, registros e cadastros em caderneta de campo; registros fotográficos em 

máquina digital foram de grande utilidade para a realização de interpretações e classificações 

geomorfológicas. 

Além destes procedimentos indispensáveis para essa pesquisa foi realizada uma 

atividade em forma de oficina com os alunos do 6º período em Geografia do noturno -  

Universidade Federal do Amazonas, cujo objetivo foi a construção de um teodolito 

alternativo. Este pequeno instrumento foi trabalhado para a obtenção dos ângulos de relevo no 

terreno. De posse dos ângulos, foram trabalhados princípios de Trigonometria, para a 

aplicação das fórmulas e cálculos de tais ângulos (seno, cosseno e tangente) com intuito de 

permitir aos alunos a descoberta de técnicas de mensurações de ângulos horizontais e verticais 

de feições de relevo na paisagem, chegando num resultado de dimensão área, de volume, 

altura dos pontos de relevo. 

O teodolito foi inventado pelo italiano Ingnazio Porro, em torno de 1835. Foi 

elaborado com a finalidade de compor um único instrumento capaz de realizar a medição de 

distância, elevação e direção de um ponto no terreno em tempo reduzido e com aumento de 

precisão nos trabalhos topográficos. 

  

Figura 2: Teodolito topográfico  

Fonte: Google, 2012 

 

 É um instrumento utilizado em agrimensura para medir ângulos e direções inferiores a 

um segundo de arco (1/3.600 de grau). É um instrumento portátil de geodésia, que serve para 

medir ângulos horizontais e verticais. 

Um teodolito possui uma luneta que permite a visão apurada em qualquer direção. 

Uma placa horizontal embaixo da luneta fornece leituras no horizonte em graus, minutos e 
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segundos. Uma placa e uma escala verticais montadas à esquerda da luneta permitem a 

tomada de leituras verticais. 

 

4.1 Como construir um teodolito alternativo para uso em sala de aula 

 

A construção de um teodolito alternativo foi realizada durante uma oficina com alunos 

do 6º Período do Curso de Geografia Noturno na disciplina Geografia Física e Ensino, 

com a finalidade de instrumentalizar futuros professores de Geografia nos níveis de ensino 

Fundamental e Médio, sob uma abordagem multidisciplinar das ciências Geografia e 

Matemática. 

O objetivo foi representar uma feição de relevo, neste caso uma voçoroca, em uma 

figura geométrica e obter por meio dos ângulos apresentados as dimensões desta feição.  

Para a construção deste teodolito foi providenciado para a turma os materiais abaixo 

adaptado de (SAMPAIO, 1988): 

 

MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO TEODOLITO ALTERNATIVO 

- Isopor – 30 cm de largura; 30 cm de comprimento; 3 cm de espessura. 

- 50 cm de arame não fino e não muito grosso 

- Uma Xerox (legível) do transferidor de 360º 

- Um copo de iogurte ou de requeijão 

- Cola de isopor 

- Um alicate pequeno 

- Um pequeno nível de pedreiro 

- Um canudo de refrigerante de grosso calibre. 

- Um pedaço de papelão grosso (10 X 10 cm) 

- Tabelas Trigonométricas 

 

4.2  montando o seu teodolito 

 

           1º) Recorte a Xerox do transferidor e fixe-o no isopor; 2º ) Fure a parte superior do 

copo com o arame e deixe aparecendo igualmente dos dois lados 3º) Fixe com o auxílio de um 

arame o copo de cabeça para baixo no meio do transferidor; 4º) Fixe o canudo paralelamente 

ao arame em cima do copo (Figura 2). 
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Como mostra a ilustração (fig.3) o professor Richard Evêncio da Silva (colaborador 

deste projeto) fez uma adaptação do Teodolito Topográfico para um Teodolito Didático.  

Os alunos o construíram na oficina realizada pela profª. Adoréa Rebello, responsável 

por ministrar a disciplina juntamente com o professor citado em dezembro de 2011(Figuras 4 

e 5). 

 
   

 

Figuras 4 e 5: Os estudantes de Geografia  do 6º período (noturno)  construindo seu próprio  Teodolito.  

Fonte: Lucimar Silva, 2011 

 

 

Depois que os graduandos em Geografia construíram seu Teodolito foram realizados 

os testes para verificar seu funcionamento da seguinte forma: 

Posicionaram o teodolito de modo que a sua base ficasse perpendicular ao objeto, 

neste caso, a lousa foi usada como 1º ponto de referência para a obtenção do ângulo da altura. 

Figura 3: Teodolito didático, feito pelos alunos do Curso de Geografia (UFAM) 

Foto:  Lucimar Silva, 2011 
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Mediram a distância do objeto até o teodolito com uma trena de 50 m, salientando que foi 

traçada uma linha no meio da sala como 2º ponto de referência. Através do canudo miraram 

um ponto em determinada altura para obter o ângulo no transferidor (Figuras 6 e 7). 

A partir desta etapa o professor de Matemática – Richard Evêncio da Silva propôs a 

realização dos cálculos trigonométricos para a obtenção da altura e distância do ponto 

medido.  

 

 

Figuras 6 e 7 - Alunos testando o teodolito em sala de aula. O professor Richard Evêncio na foto à direita 

orientando a realização dos cálculos. Autor (a): Lucimar Silva, 2011 

 

Realizados os treinos em sala de aula, a metodologia foi aplicada com base em 

dimensões reais obtidas na voçoroca localizada no Bairro Nova Cidade (Figura 8). 
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                            Figura 8 – Voçoroca existente na área de estudos  

 

 
                   Figura 9 – Formas geométricas obtidas na voçoroca 

 

 

Com os ângulos obtidos por meio do Teodolito didático e com auxilio das razões 

trigonométricas foi possível realizar os cálculos. As formas referentes à Trigonometria 

utilizados para encontrar as medidas da voçoroca, podem ser apresentadas no croqui da 

voçoroca representado a seguir (Figura 10). Em seguida foram aplicadas às fórmulas – 

apresentadas na figura 11. 
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               Figura 10 – Dimensões da voçoroca no campo – Obtidas com trena de 100m 

 

As razões Trigonométricas para se obter as medidas são apresentadas abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Principais fórmulas aplicadas nos cálculos 

 

Nessa oficina o primordial não foi à construção da técnica em si, mas a percepção dos 

alunos em relação às várias feições geométricas que o relevo terrestre possui na área de estudo 

no Bairro Nova Cidade - Avenida Nepal.  

Conforme (SENA. L.L, 2010), a trigonometria (do grego trigōnon "triângulo" + 

metron "medida") é um ramo da matemática que estuda os triângulos, particularmente 

Resumo das Razões Trigonométricas Utilizadas 

Tg x =    Cat.Oposto 

             Cat. Adjacente 

sen x = Cat.Oposto 

              Hipotenusa 

cos x = Cateto Adjacente 

                  Hipotenusa 

13m 

35 

25 
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triângulos em um plano onde um dos ângulos do triângulo mede 90 graus (triângulo 

retângulo). Também estuda especificamente às relações entre os lados e os ângulos dos 

triângulos; as funções trigonométricas, e os cálculos baseados nelas.  

Uma implicação direta da Trigonometria é o Teorema de Pitágoras que estabelece que 

"A soma do quadrado das medidas dos catetos (lados que formam o ângulo de 90°, neste caso 

b e c) é igual ao quadrado da medida da hipotenusa (lado oposto ao ângulo de 90°, ou a)". 

Assim: a ² = b ² + c ². Topologia (do grego topos, "lugar", e logos, "estudo") é o ramo da 

matemática que estuda os espaços topológicos, sendo considerado uma extensão da 

geometria. 

Os conceitos usados nos cálculos trigonométricos são os das leis do seno e do 

cosseno, conceitos estes que visam trabalhar com dois elementos: ângulos e medidas 

dos lados. 

Neste contexto, através das figuras geométricas inseridas na voçoroca e na 

barra de sedimentação de canal hidrográfico, partindo dos ângulos obtidos por meio do 

Teodolito didático iremos realizar cálculos trigonométricos dos triângulos retângulos 

inseridos nas figuras 9 a 12, permitindo mensurar cálculos de áreas e altura de um 

determinado ponto ou objeto. 

               

. 
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X = 3,4m 

Sabendo que 
2

1
30 sen ;

2

3
30cos  podemos calcular o valor de x no exemplo; 

4,3
2

34

42

3

4
30cos

.
 xx

xx

Hipotenusa

AdjacenteCat
Cosx   

2
2

4

42

1

2

1
30

.
 yy

y
sen

Hipotenusa

OpostoCat
Seny  

 
Somando os valores obtém-se o perímetro do triângulo à esquerda equivalente a: 9,4m 

usando o mesmo procedimento com o outro triângulo obteremos os seguintes resultados: 

5,2
2

5

52

1

2

1
30

.
 yy

y
sen

Hipotenusa

OpostoCat
Seny  

25,4
2

35

52

3

5
30cos

.
 xx

xx

Hipotenusa

AdjacenteCat
Cosx  

 

O resultado do perímetro do triângulo é de 9,35m 

 

 

Nessa configuração geométrica eu não tenho o valor da hipotenusa, mas empregando o 

cálculo da tg podemos descobrir qual é o valor correspondente; 

                                                       

mxx

xx
Tang

AdjacenteCat

OpostoCat
TangX

36
3

3.6

6

3

36
º30

.

.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

30º 

30º 

4,25

m 

30º 

12m 

m36  

6m 

4m 
X=2m 
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Como se trata de um triângulo retângulo usou-se o teorema de Pitágoras para 

encontrar o valor da hipotenusa:         mHHCOCAH 12636
22222   

Neste contexto, o perímetro desse triângulo é de 28,2m; utilizando as razões 

trigonométricas pode-se, também, mensurar cálculos altimétricos construindo um triângulo 

retângulo com ângulos de 0 a 89º, e valores do  seno, co-seno e tangente como mostra o 

exemplo a seguir: 

 

 

 

4  

      Sen 60º=3,46    =  0,86 

                          4 

 Cós 60º= 2         =0,5        tg 60º= 3,46=1,73 

 4         2 

 

      

 

 

                                           Figura 12 – ponto de distância da voçoroca no campo 

                                           Foto: Lucimar Silva, 2011 

 

 

Nesse sentido, utilizando os cálculos do triângulo retângulo com os respectivos 

ângulos de 0 a 89º,  foi mensurado o cálculo altimétrico na  voçoroca inserida  no contexto de 

60º 

3,46 

 

      4 

4m 
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uma figura geométrica ,juntamente com as medidas de 4m de largura conseguidas em campo  

através da trena de 100m  mostrada no  exemplo a seguir: 

 

 

                                                                     

Tg 60º = h       tg 60º = 1,73 

               4 

1,73=  h      h= 1,73 . 4 

           4 

 

h= 7m 

 

A altura da voçoroca é de 7m 

 

 

Figura 13 - Barra de sedimentação de canal, bairro Nova Cidade-Am 

Foto: Lucimar Silva, 2011 

 

Outro indicador de impacto ambiental mencionado no início da pesquisa é a barra de 

sedimentação de canal hidrográfico localizada no bairro Nova Cidade. No local, além da 

voçoroca existe a ausência de vegetação devida às atuações antrópicas através das construções 

de casas nas proximidades adjacentes ilustradas nas figuras 14 e 15. 

Outro fator que merece ser destacado é a quantidade de sedimentos oriundos da 

voçoroca para dentro do canal hidrográfico, acarretando o processo de assoreamento no qual 

se pode perceber a figura de um polígono consistindo num trapézio escaleno. Trapézio são os 

quadriláteros que tem apenas dois lados opostos paralelos. Esses lados são chamados de 

C 

A 
B 

4m 
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bases. Como as bases sempre serão diferentes, os trapézios têm então uma base maior e uma 

base menor. A distância entre as bases é a altura do trapézio (REIS, 2012).  

Neste contexto, foram tiradas as medidas da barra de sedimentação de canal com a 

trena de 100m e aplicado os cálculos de área do trapézio que consistem em: 

 

A = h (B + b) 

h =             2                                                                                                                                                                                                                                                                        

altura                                                                                                                          B = 

base maior do trapézio                                                                                 

b = base menor do trapézio                                                                                     

 O trapézio tem área igual a 13,5 unidades de áreas. 

 

  
Figuraa 14 e 15 -  mostram as habitações próximas á voçoroca e ao canal hidrográfico 

Foto: Lucimar Silva, 2011 

 

  

O objetivo dos cálculos trigonométricos é de encontrar valores desconhecidos e 

através destes se possa chegar à mensuração das feições da paisagem. Utilizando o teodolito 

alternativo como recurso didático no ensino de Geografia Física em conjunto com as 

configurações geométricas utilizadas na matemática, permite melhor aproveitamento no 

processo de ensino e aprendizagem, maior participação e interação aluno-aluno e professor-

aluno, além de, auxiliar o estudante a descobrir que pode calcular qualquer feição no relevo. 

Após essa etapa, o estudante sente-se cada vez mais motivado as novas descobertas, 

buscando correlacionar os novos conhecimentos ao meio em que vive, estabelecendo uma 

relação entre ensinar e o que se ensinar. Pensar a relação entre a teoria e a prática no âmbito 

da Geografia e da Matemática. 

1,50m  

  

D 

C 

 

1,20m 

1m 
A 

B 
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O estudo do meio é uma metodologia de ensino interdisciplinar que pretende 

desvendar a complexidade de um espaço determinado extremamente dinâmico e em 

constantes modificações, cuja totalidade dificilmente em uma disciplina escolar isolada pode 

dar conta de compreender (PONTUSCHKA, P, C, 2007). 

 No âmbito de cada ciência e também da Geografia, apesar de toda a discussão 

existente sobre a interdisciplinaridade, ainda se realiza um trabalho compartimentado e 

isolado com pouca interlocução entre os responsáveis pelos vários ramos do conhecimento, a 

interdisciplinaridade pode criar novos saberes e favorecer uma aproximação maior com a 

realidade social mediante leituras diversificadas do espaço geográfico e temas de grande 

interesse e necessidade para o mundo (PONTUSCHKA, P, C, 2007). 

Utilizando a interdisciplinaridade entre as duas ciências Geografia e Matemática no 

contexto de entender as diferentes feições contidas na paisagem é transformar o tratamento da 

informação em conhecimentos, principalmente quando elas representam indicadores de 

impactos ambientais constituindo um processo erosivo acelerado que é o caso da voçoroca e 

que através deste se poder inserir figuras geométricas, afim de se obter a formulação de 

cálculos. 

Trabalhar as formas e feições da paisagem de qualquer que seja o lugar, representa 

grande importância para o entendimento do aluno, contribuindo para suscitar interrogações 

sobre o assunto. O processo de descoberta de um meio qualquer aguça a reflexão do estudante 

á produzir conhecimentos. 

 Inserir a interdisciplinaridade das duas ciências Geografia e Matemática acaba 

envolvendo o educando e o professor num processo de pesquisa e ao mesmo tempo deixando 

de ser uma disciplina isolada e fragmentária nos múltiplos conteúdos para consistir em um rol 

de informação que se cruzam formando um conjunto.                                                                 

Nesse sentido, têm-se observado que muitos alunos estudam as razões trigonométricas 

de forma fragmentária, sem entender em que ocasião usá-las e como usá-las, isso acontece 

com temas abordados na disciplina de Geografia, como feições erosivas contidas no relevo e 

entre outros temas. 

Sendo assim, a projeção das figuras geométricas na paisagem permitiu aos discentes 

desenvolver o raciocínio matemático e a perceber a complexidade das formas de relevo e sua 

dinâmica que se encontra em constante transformação, contribuindo na compartimentação em 

inúmeros espaços de saberes. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
É impossível estudar o meio ambiente e tomar às medidas corretivas que se impõem 

para a preservação de nosso planeta Terra, dentro de uma abordagem puramente disciplinar. 

Precisa-se enfocar esta problemática de maneira interdisciplinar.  

Algumas questões serão equacionadas no âmbito das ciências naturais e biológicas, 

outras no nível das ciências comportamentais, e ainda existem outras em decorrência da 

adoção de valores mais adequados. Como tratar desse problema de forma exclusivamente 

disciplinar? É preciso abordá-lo de uma forma integrada, que envolva várias disciplinas. 

Neste sentido, é necessário aqui destacar que: 

A metodologia do trabalho interdisciplinar supõe atitude e método que implica: 

 1º integração de conteúdos; 

 2º passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do 

conhecimento; 

 3º superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a 

pesquisa, a partir da contribuição das diversas ciências; 

 4º ensino-aprendizagem centrado numa visão de que aprendemos ao longo de toda 

a vida (educação permanente). 

 

Por sua vez, a aprendizagem matemática tem sido destaque de inúmeras pesquisas, 

contudo, o desinteresse dos estudantes é um dos temas abordados. A percepção de que a 

Matemática possui uma ampla aplicação prática constitui uma nova metodologia capaz de 

despertar o interesse dos estudantes tornando as aulas mais atrativas utilizando, por exemplo, 

situações problemas, material concreto, jogos, recursos tecnológicos, entre outras 

possibilidades. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta 

diferente para as situações de ensino-aprendizagem. 

Não obstante, os livros didáticos para o Ensino Médio dedicam muitas de suas páginas 

ao ensino da Trigonometria. Entretanto, não fica claro, nem para o aluno, nem para o 

professor, para que serve esse conteúdo. Diante da grande dificuldade dos alunos em 

compreender a Matemática é necessário que tenham a oportunidade de aprender interagindo e 

refletindo, evitando assim, uma aprendizagem mecânica, repetitiva, sem saber o que está 

fazendo e porque está resolvendo um determinado problema. Entre as possibilidades de 

emprego de recursos diversificados encontra-se o uso de materiais manipuláveis; esses 
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recursos, por si só, não levam a uma aprendizagem com significado para o aluno, mas vale 

lembrar que o professor é o mediador da ação do estudante.  

Por sua vez os PCN destacam:  

 

“importância de o aluno valorizar a matemática como instrumental para 

compreender o mundo à sua volta e de vê-la como área do conhecimento que 

estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 

desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. Adotam como 

critérios para seleção dos conteúdos sua relevância social e sua contribuição 

para o desenvolvimento intelectual do aluno, em cada ciclo” (MEC, 2000).  

 

Neste contexto, se desenvolveu este projeto no qual buscou-se a integração da 

Geografia Física com a Matemática, mais explicitamente com a Geometria espacial e a 

Trigonometria. 

 O uso do Teodolito como recurso didático no processo de ensino e aprendizagem 

mostrou-se como um procedimento diferenciado para ministrar as aulas de Geografia e de 

Matemática. Sua utilização proporcionou ao discente despertar o entusiasmo de construir o 

seu próprio material didático, no qual foram obtidas as dimensões das feições de relevo na 

paisagem, usando as figuras geométricas estudadas em sala de aula nos cálculos 

trigonométricos, este procedimento impediu o repasse do conteúdo de forma mecânica e 

estática. 

  Os discentes participantes perceberam a importância de observar, conhecer, explicar e 

comparar as características do lugar em que vivem e de diferentes paisagens e espaços 

geográficos. A multidisciplinaridade da Geografia e Matemática foi muito importante na 

compreensão das múltiplas formas e feições contidas no relevo, principalmente, naqueles que 

apresentam indicadores de impactos ambientais antes não percebidas e na formulação dos 

cálculos morfométricos. É possível usar essa técnica como recurso metodológico para alunos 

de ensino fundamental e médio, propiciando maior conhecimento sobre feições de relevo 

contidas na paisagem.  
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