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RESUMO 

 

Nesse trabalho será apresentada uma nova forma de localização geográfica 

chamada Munich Orientation Convention ou também conhecida por Volknav, esta 

proposta foi criada pelo alemão Henrique Köhler, adotando um método de se 

localização espacial acessível para as crianças, jovens, adultos e idosos. Ele sugere 

que podemos nos localizar a partir de um mecanismo que se assemelha a lógica de 

se ler as horas no relógio de ponteiro. Pois, segundo ele destaca, a necessidade de 

se localizar é algo fundamental independente da sua idade, e a cartografia 

tradicional só é apresentada para as crianças a partir de onze e doze anos. Sendo 

assim, ao difundir e testar essa nova proposta escolhemos o Colégio de Aplicação 

João XXIII, e espaços da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - MG, 

selecionamos dois grupos de crianças: um que já teve contato com a cartografia 

tradicional e outro que não. Os mesmos procedimentos foram feitos com adultos 

usuários de espaços da UFJF. Observamos através de encontros, elaboração de 

materiais, dinâmicas, a viabilidade e aceitação desse novo sistema Volksnav 

principalmente para as crianças entre sete e oito anos. 

 

 

Palavras - chave : Volksnav; cartografia; orientação espacial. 
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                                           ABSTRACT 

 

In this work we present a new form of geographic location called Munich Orientation 

Convention or also known as Volknav, this proposal was created by the German 

Henry Köhler, which adopt a method of spatial location accessible to children, youth, 

adults and seniors. He suggests that we can find from a mechanism that resembles 

the same logic of reading the clock pointer hours. Because according to it highlights 

the need to find is fundamental regardless of their age, and the traditional 

cartography is displayed only for children from eleven and twelve. Thus, to 

disseminate and test this new proposal we chose Colégio de Aplicação João XXIII, 

and Universidade Federal de Juiz de Fora spaces (UFJF) - MG, and selected two 

groups of children: one that ever had contact with traditional mapping and other that 

had not. The same procedures were performed with UFJF spaces adult users. We 

observed through meetings, preparation of materials, dynamics, viability and 

acceptance of this new system Volksnav especially for children between seven and 

eight years. 

 

 

Key - words: Volksnav; cartography; spatial orientation. 
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1. TRAJETÓRIA ACADÊMICA 

 

Sertão é isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a 

rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. 

Guimarães Rosa 

 
 

A epígrafe que abre este texto pertence a famosa obra de Guimarães Rosa 

intitulada Grande Sertão Veredas, essa é construída com acentos e jeitos 

sertanejos, característica típica do romance brasileiro moderno a partir da década de 

1930. O narrador conta a história a um interlocutor desconhecido, que nunca se 

pronuncia, a quem ele chama "Senhor, "Moço" ou "Doutor". 

Em sua narrativa, intérprete dos segredos das veredas, Riobaldo tece a 

história de sua vida – um discurso de descoberta e autoconhecimento: revelando o 

sertão-mundo, revela-se a si próprio, e no encontro entre essa paisagem e si 

mesmo, humaniza-se em forma de uma linguagem que unifica espaço, tempo e 

vivência, e ao afirmar “o sertão sou eu”, reconhece-se. 

Nessa perigosa travessia, Riobaldo confronta as forças do bem e do mal, 

retoma num fluxo de memória o fio de sua vida e narra as grandes lutas dos grupos 

de jagunços, descreve os feitos e características de diversos personagens e revela 

os códigos de honra e de procedimentos do sertão. 

A narrativa não segue uma forma linear, mas podemos depreender dela muito 

da história de Riobaldo. Conta ele que depois da morte da mãe, uma mulher pobre 

que vive como agregada em uma grande fazenda no interior de Minas Gerais, 

passou a morar com seu padrinho, Selorico Mendes.  

Enquanto vive sob a guarda do padrinho, Riobaldo recebe formação escolar 

básica pelas mãos de Mestre Lucas, em Curralinho. Ao voltar para a fazenda de 

Selorico Mendes, conhece o bando de jagunços de Joca Ramiro a quem o padrinho 

oferece pouso. Dentre eles estão Hermógenes e Ricardão. Rosa, pelas vozes de 

seus personagens, tece uma geografia que vai muito além do espaço linear 

estruturado nas narrativas comuns que envolve esse campo de conhecimento. Seja 

em sua dimensão acadêmica ou escolar, nos aponta a complexidade de um espaço 

que é uma grande trama que se funde com o tempo da humanidade, com outros 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Int%25C3%25A9rprete
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segredos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vereda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autoconhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jagun%25C3%25A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%25C3%25A3o_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Narrativa
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tempos e com processos que fiam as condições de humanizar-se e de constituir 

geograficamente. 

Riobaldo vislumbra-se com o "sistema jagunço" e o tempo em que passou 

entre os homens de Joca Ramiro é fundamental para o resto de sua vida. Mais 

tarde, perplexo por descobrir que Selorico Mendes provavelmente era seu 

verdadeiro pai, foge de casa para Curralinho, onde, graças a Mestre Lucas, conhece 

Zé Bebelo. 

Zé Bebelo, que sonha em pacificar o sertão e acabar com os jagunços e em 

ser eleito deputado, passa a ter uma relação ambígua com Riobaldo. Ao mesmo 

tempo em que Riobaldo é seu professor "de letras e números", este ensina a 

Riobaldo sobre os meandros do "sertões das gerais" desde o sul da Bahia, norte 

de Minas Gerais e norte e nordeste de Goiás. 

Meandros dos sertões que arrisca-se e risca-se para além das fronteiras 

tradicionalmente traçadas, e em conversa com os pontos cardeais, utiliza-se dessa 

relação e diálogo para evidenciar que as paisagens vividas são linhas de 

desencontros com os traços históricos dos estados e regiões. Em uma Geografia 

que se desencaixa da história maior, revela andanças e deslocamentos pelos 

espaços, com orientações diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%25C3%25A1s
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Mapa 1: Grande Sertão Veredas. 

 

 

 

Fonte: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-

coservacao/parna_grande_sertao_veredas.pdf . Acesso em: 12 de julho de 2016. 

 

A história se materializou na cidade de origem de Rosa, Codisburgo em Minas 

Gerais, lugar onde o autor nasceu e vivenciou após concluir sua faculdade de 

Medicina, passou a exercer a profissão de médico no interior de Minas Gerais, onde 

teve um primeiro encontro com os elementos e a realidade do sertão.  

 

O escritor fez, em maio de 1952, um percurso de duzentos e quarenta 

quilômetros no sertão mineiro, durante dez dias, conduzindo uma boiada. Na 

viagem, anotou expressões, casos, histórias, procurando apreender de forma mais 

profunda aquele universo com o qual tinha contato desde a infância. Seu intuito era 

recriar literariamente o sertão, dando voz a seus personagens. Dessa viagem, 

resultou seu único romance, "Grande Sertão: Veredas", publicado em 1956 e tido 

como um dos mais importantes textos da literatura brasileira.  

 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/parna_grande_sertao_veredas.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/parna_grande_sertao_veredas.pdf
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Mapa 2: Localização da cidade de Codisburgo 

 

 

 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=311890. Acesso em: 12de julho de 2016. 

 

Dessa relação de topofilia de Guimarães Rosa com o Sertão, além da obra rica 

em detalhes, utilizando elementos geográficos, desde as descrições das paisagens, 

cultura indo até as orientações de pontos nesta região. O escritor recebeu uma 

homenagem na sua cidade natal, onde foi erguido um monumento apontando a 

entrada da paisagem que irá marcar toda à obra do autor. 

Este monumento Portal do Sertão, um ponto de orientação de toda a trajetória 

descrita na sua obra, foi reproduzido na cidade como um ponto de referência e 

orientação para os visitantes que chegam em Codisburgo. É como de disse-se “o 

sertão está aquí”, “o sertão é aquí”, mas também “ele começa aquí” e 

subjetivamente parece nos convidar para sua caminhada, para seguir o grupo que 

está pronto a iniciar sua longa trajetória.  

 

 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=311890
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Figura 1: Portal do Grande Sertão. 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/06/guimaraes-rosa-ganha-monumento-na-praca-

miguilim-em-cordisburgo.html. Acesso em: 12 de julho de 2016. 

 

É a partir da orientação espacial desse sertão, presente em todos nós, mas 

com suas diferentes paisagens, que as histórias e geografias de Guimarães Rosa se 

encontram com este projeto. Um projeto fruto da minha trajetória acadêmica, 

enquanto aluna do curso de Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

juntamente com a minha participação a bolsas de treinamentos e projetos de 

extensão direcionados a construção instrumentos e mecanismos para o ensino de 

Geografia. Tais processos de formação permitiram a minha entrada em diferentes 

contextos de trabalho, trilhando caminhos em minha formação, que assim como os 

personagens de Rosa, me formaram.  

No primeiro semestre do ano de 2011, tive a oportunidade de lecionar pela 

primeira vez, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Colégio de Aplicação João 

XXIII, em que as aulas eram planejadas para um público de alunos, bastante 

diversificado, a faixa etária dos alunos variava entre quinze até setenta anos nas 

séries do ensino fundamental. As séries em que lecionei foram sexto e sétimo ano 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/06/guimaraes-rosa-ganha-monumento-na-praca-miguilim-em-cordisburgo.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/06/guimaraes-rosa-ganha-monumento-na-praca-miguilim-em-cordisburgo.html


17 

do Ensino Fundamental, e primeiro ano do Ensino Médio. Sendo que cada ano 

escolar era concluído em seis meses. 

Assim, em função dessas diversas variáveis como a idade, condições sociais, 

instituições de ensino, além do tempo afastado do espaço escolar, surgiu uma 

inquietação: como então ensinar geografia, em um tempo não muito amplo, de forma 

que fosse envolvida a cultura e o conteúdo de uma forma mais interessante e 

eficaz? 

Neste momento, comecei então a elaborar minhas aulas estruturadas em 

elementos do dia a dia dos alunos como revistas, charges, as narrativas dos meus 

alunos e os espaços vivenciados por eles. Quando essas possibilidades não 

preenchiam os requisitos de forma completa, para a construção do saber geográfico, 

passei a adotar textos, reportagens e materiais feitos pelos próprios alunos. Essa 

experiência durou de março de 2011 a agosto de 2012. 

Ela me ensinou o que FREIRE (1996) destaca em sua obra sobre ninguém 

educar ninguém, ninguém se educar, mas que os homens se educam entre si, o 

processo de educar é um ato coletivo e conjunto. 

Dessa forma sempre tive vontade de ir além, porém, no início da minha 

caminhada com a licenciatura, na EJA, não havia tido contato com as disciplinas da 

educação nem com as disciplinas do curso de Geografia que nos instruía a construir 

instrumentos de ensino de geografia junto com os alunos, o que antes tornava a 

estruturação das aulas mais simples na sua essência e difíceis pela falta desse 

conhecimento prévio. 

Em setembro de 2012 participei de um processo seletivo do Programa 

Institucional de Bolsa de Incentivo a Docência (PIBID), em que a proposta era de 

lecionar aulas de geografia a partir de uma produção de materiais e oficinas, 

utilizando matérias recicláveis e recursos diferenciados tais como pinturas, 

xilogravuras, expressões literárias, charges, poemas, entre outros mecanismos. 

Nesse projeto, duas escolas estaduais da cidade de Juiz de Fora foram escolhidas 

pela banca de seleção do projeto PIBID de geografia, para que os trabalhos 

pudessem ser desenvolvidos. Em cada escola um professor era selecionado para 

acompanhar um grupo de seis graduandos. 

Essa experiência mostrou-se muito interessante, pois as escolas apresentavam 

características e alunos bastante distintos, o que nos levava a produção de 
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dinâmicas, atividades e elaboração de mecanismos para ensino de geografia,  

diferentes para cada uma das escolas. 

Posteriormente a essa experiência, em março de 2014, trabalhei em uma bolsa 

de treinamento profissional no Colégio de Aplicação João XXIII. O objetivo do projeto 

era a formulação de materiais didáticos diferentes do livro didático, para as turmas 

do segundo seguimento do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Colégio de 

Aplicação João XXIII.    

Essa equipe era formada pelos professores de geografia da escola e dois 

alunos graduandos do mesmo curso. Durante este período, construímos oficinas, 

realizamos trabalhos de campo, e elaborávamos, em conjunto com os professores 

das turmas, o material didático usando de recurso de reportagens, entrevistas e 

filmes. 

Desde agosto de 2014, fui selecionada para a realização e participação de uma 

Bolsa de Iniciação Cientifica (BIC), em que foi desenvolvido um projeto de vivências 

do sócio espacial com crianças, adolescentes e adultos. Nesse período, tive a 

oportunidade de conhecer, utilizar, melhorar e desenvolver um novo método de 

localização no espaço chamado Volknav. Pensado pelo alemão Henrique Köhler. A 

proposta foi idealizada a partir de uma inquietação sobre a necessidade de se 

orientar das pessoas e utilizar estratégias diferentes das que são empregadas 

atualmente.  

Para o autor, essa é uma necessidade que ocorre desde que tomamos 

consciência da relação do nosso corpo com o espaço e se estende até a vida adulta. 

Portanto esta é uma situação que independe da idade e que muitas vezes é um 

saber não dominado e/ou compreendido por todas as pessoas, e nem mesmo por 

todos os sujeitos de qualquer idade.  

Dessa forma, Henrique Köhler entrou em contato com o Grupo de Pesquisas e 

Estudos e Geografia da Infância – GRUPEGI/CNPq, para discutirmos e realizar 

algumas propostas e analisar a aceitação e compreensão desse método com grupos 

de diferentes faixas etárias do nosso país. Foi então que me interessei pela 

pesquisa e busquei estudar para, assim, tornar esse novo método de orientação 

mais claro. Com isso, difundimos o método em alguns espaços e constatarmos uma 

boa compreensão do mesmo para todos os sujeitos. Dessa forma esse foi o meu 

primeiro trabalhado em contato efetivamente com o bacharelado resultando na 

produção dessa monografia do bacharelado em Geografia. 
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Escrever sobre uma nova proposta de orientação não foi algo fácil, pois 

requeria não apenas a compreensão do conteúdo, mas também o entendimento de 

como e onde fazê-lo, para depois materializar todo o processo em palavras a serem 

impressas em papel. Como Rosa nos mostra, toda caminhada tem percalços, 

momentos de prazer, sentimentos diversos que nos afetam, mas é a única 

possibilidade de formar-se nessas trilhas da vida. Chego ao momento final de um 

trajeto, finais sempre são provisórios, inacabados, tenho clareza disso, mas como 

paradas nos percursos, são necessários, aqui fiz minha parada, no meio dessa 

travessia, comecei com as palavras de Riobaldo e com elas fecho essa primeira 

parte do trabalho: 

 

 

“A gente vive repetido, o repetido, e, escorregável, num mim minuto, 
já está empurrado noutro galho. Acertasse eu com o que depois 
sabendo fiquei, para de lá de tantos assombros... Um está sempre no 
escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo: o real 
não está na saída nem na chagada: ele se dispões para a gente é no 
meio da travessia.” (ROSA, 2001, p.237). 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

2. INTRODUÇÃO  

 

Ali, na mesa o mapa pode ser apenas um pedaço de papel, mais 

nada, e, no entanto ele significa um grandioso universo cheio de 

símbolos e legendas, maravilhosamente mudo enquanto fala para 

quem o olha. O mapa representa para nós o tempo inteiro e brinca 

com o nosso desconhecimento do planeta. O mapa nos tem na mão, 

não nós a ele, e assim vai escorregando como se fosse areia colorida 

entre os nossos dedos. O mapa é uma grande representação, esse é 

o seu papel.  

Adélia Prado  

 

 

Em sua obra Mapa nosso de cada dia (2003), a autora destaca a importância 

do mapa e dos elementos que o compõe, para que assim seja possível 

interpretá-lo, pois, sabemos que o mapa têm uma forma de linguagem própria 

existente desde o surgimento do homem na Terra através de seus registros. 

Desde que começaram a caminhar pelas paisagens da Terra, os seres 

humanos desenvolveram formas de se orientar no espaço: marcar elementos na 

natureza, como um rio, uma montanha, arbustos e árvores e muitas outras 

coisas. Em cada canto da superfície terrestre os diferentes povos foram 

desenvolvendo formas para não se perderem, no momento em que realizavam 

caminhadas, e que fosse considerado significativo para a comunidade em que 

viviam. 

Até hoje continuamos esse processo. Passado milhares de anos desde que 

os primeiros homens começaram a andar pela Terra, ainda continuamos com o 

desafio de desenvolver formas de orientação que nos ajudem a localizar 

elementos no espaço geográfico. Por milhares de anos tinha-se que esperar o 

sol nascer para saber onde ficavam as diferentes localidades. 

Como nos deslocar por lugares que não conhecemos? Como fazê-lo em um 

lugar visitado pela primeira vez? Como dizer para um amigo como chegar a sua 

casa? Como é ir para a casa de um amigo num bairro que você desconhece? 

Como localizar um navio no meio de um oceano? Um avião se deslocando pelo 

céu? E enquanto a você: como se orienta? Como faz ao visitar um lugar pela 
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primeira vez? Como explica para alguém como chegar à sua rua ? Você usa 

mapas? 

Nessa temática procuraremos dialogar com uma proposta de pesquisa 

intitulada Volksnav. Um método para se localizar, com a contribuição de autores 

que destacam a Geografia da Infância; o histórico da cartografia e o criador do 

Munich Orientation Convention Henrique Köhler. 

É imporante de  mencionar a dificuldade em encontrar materiais relacionados 

à cartografia e especificamente à orientação. Isso impossibilitou o acesso a mais 

informações sobre o assunto tratado ao longo deste trabalho, resultando, 

portanto, em uma bibliografia bastante restrita e algumas informações trazidas de 

forma mais superficial.  

Para construção deste trabalho, vamos trazer as propostas discutidas e 

desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisas e Estudos da Geografia da Infância 

(GRUPEGI/ CNPq) da Universidade Federal de Juiz de Fora. No grupo, o foco  

das pesquisas são as crianças e suas espacialidades, um braço dessa pesquisa 

refletir como as crianças localizam-se no espaço e quais instrumentos utilizam.  

Nessa perspectiva, o leitor irá encontrar  neste trabalho uma discussão das 

propostas realizadas nesta pesquisa e os sujeitos que foram submetidos a este 

estudo. Tudo isso com o intuito de mostrar como foram as experiências 

vivenciadas com o uso de uma nova proposta de localização utilizando o 

Volksnav. 

Convidamos então, por meio de nossas palavras, a realizar o caminho e as 

descobertas vivenciadas no grupo de pesquisa. Esperamos poder, através desse 

texto, passar as emoções e diálogos fundamentais para a confecção dos 

trabalhos realizados. 
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: a pesquisa pretende aplicar, avaliar e discutir um novo 

mecanismo de orientação cartográfica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

* Coletar informações históricas sobre os sistemas de orientação já criados e 

utilizados ao longo da historia da cartografia; 

* Identificar dentro dos sistemas o quanto eles são utilizados; 

* Elaborar um material explicando este novo sistema de orientação, como funciona e 

deve ser usado. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

4.1. Primeiros registros de sistema de orientação 

 

Iniciaremos  a trajetória da cartografia e o sistema de orientação, pela história 

dos mapas. Essa, tão antiga como a própria história, quando se pensa a 

documentação escrita sobre fatos passados, portanto a confecção de mapas 

antecede a própria escrita. 

 Segundo RAISZ (1948) os povos primitivos eram guerreiros e caçadores que 

movimentavam-se sempre, os conhecimentos das direções e distâncias eram 

necessários para a preservação da vida desses indivíduos. Desse modo, muitos 

deles desenvolveram um sistema de mapas, o que também se reflete no sistema de 

orientação, que inicialmente era próprio. 

 

Figura 2: Mapa chinês gravado em uma lousa no ano de 1137 a.C . 

 

 

Fonte: Livro Cartografia Geral. 
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Mais tarde, outros povos mais avançados na produção do saber e dos 

instrumentos da ciência, como os árabes e egípcios, passaram a desenvolver um 

sistema cartográfico ainda mais minucioso que contava com medições precisas das 

regiões. 

RAISZ (1948) resalta que os árabes contribuíram para os conhecimentos 

cartográficos e foram fundamentais para que este conhecimento servisse de 

orientação, com uma maior exatidão e eficiência. O mais antigo, encontrado nas 

ruínas da região da  Mesopotâmia, com aproximadamente 3000 a.C., já continha a 

utilização de pontos cardeais como referência espacial. 

 

Figura 3: Mapa mais antigos, utilizando de elementos naturais e as primeiras 

orientações cartográficas. 

 

 

Fonte: Livro Curso de Cartografia Moderna. 
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 Após esse mapa ter sido encontrado em um úmido penhasco no norte da 

Itália, no vale do Pó, foi descoberto, pinturas rupestres, sob forma de mapa uma 

gravação detalhada de cunho topográfico de Bedolina. Esse povo chamado 

Camonios, vivia nessa área desde 2400 ano a.C. . 

 

Figura 4: Mapa rupestre de Bedolina (vale do Pó). 

 

 

 

Fonte: Livro Curso de Cartografia Moderna. 

 

Os egípcios foram grandes precursores da cartografia, faziam medições 

sistêmicas de suas terras, inventaram o Cadastro Territorial, o que hoje chamamos 

de cartas e mapas. Para se orientarem, utilizavam os elementos naturais, as 

constelações e o Sol, elementos que posibilitaram posteriormente, os chineses a 

contruirem uma proposta de orientação cartográfica, mais detalhada, com um 

sistema de orientação partindo da noção das estrelas, até a proposta dos pontos 

cardeais: norte, sul, leste e oeste.  
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Figura 5:  Rosa- dos- ventos, instrumento que foi encontrado já em mapas 

cartográficos por volta de 1.300, significou uma revolução para a navegação. 

 

 

 

Fonte: http://pt.depositphotos.com/stock-photos/rosa-dos-ventos.html. Acesso:13 de maio de 2016. 

 

Figura 6: Bússola bem graduada  utilizada nas navegações. 

 

 

 

Fonte: Livro Cartografia Geral. 

 

http://pt.depositphotos.com/stock-photos/rosa-dos-ventos.html.%20Acesso:13
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Esses foram alguns dos povos e instrumentos que possibitaram que o 

processo da evolução da cartografia fosse possível, chegando ao momento em que 

construimos um sistema de orientação que universializou-se, consolidando a 

cartografia tradicional. 

 

 

4.2. Orientação Geográfica  

 

Ali, pelo mapa, a nossa cidade se mostra importante: ela tem um 

nome e um lugar no mundo. Dentro da cidade os bairros e as suas 

ruas, onde quase vemos o ponto exato da casa em que moramos. O 

nosso endereço está logo ali, colocado diante da nudez dos olhos, e 

acabamos pensando como seria difícil as pessoas nos visitarem, não 

fosse a existência do mapa. Seria uma tremenda confusão misturar 

Sul com Norte e andar na contramão dos pontos cardeais. 

Sofreríamos provavelmente alguns efeitos colaterais, porque muita 

gente ia acabar se perdendo e morrendo de raiva.  

Adélia Prado  

 

 

Nesse outro trecho, Adélia Prado ressalta algumas dificuldades de nos 

localizarmos em espaços que utilizamos diariamente, no momento que precisamos 

auxiliar uma pessoa a chegar em uma determinada localidade, nossas orientações 

muitas vezes passam  a ser confusas em função de um saber geográfico construído 

com algumas  falhas. 

O sistema de coordenadas geográficas baseia-se em um referenciamento que 

permite a localização de um ponto qualquer em um espaço de formato esférico por 

meio de um conjunto de três valores, chamado coordenadas esféricas. 

O sistema de mapeamento da Terra, através de coordenadas geográficas, 

expressa em qualquer posição horizontal no planeta através de duas das três 

coordenadas existentes num sistema esférico de coordenadas, alinhadas com o eixo 

de rotação da Terra. Sistema este, pensado pelo grego Ptolomeu, em que um 

círculo completo é dividido em 360 graus. 
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Figura 7: Medidas da Terra feita por Erastóstenes. 

 

 

 

Fonte: Livro Cartografia Geral. 
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Figura 8: Cronologia do desenvolvimento da cartografia e da orientação. 

 

 

 

Fonte: Livro Cartografia Geral 
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As Coordenadas Geográficas formam um sistema de localização que se 

estrutura através de linhas imaginárias, traçadas paralelamente entre si nos sentidos 

norte-sul e leste-oeste, medidas em graus. Com a combinação dessas linhas, criam-

se “pontos” específicos para cada lugar do mundo, permitindo a sua identificação 

precisa. 

Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos, e suas 

medidas em graus são, respectivamente, as latitudes e as longitudes. Os paralelos 

cortam a Terra horizontalmente, no sentido leste-oeste, enquanto que os meridianos 

cortam verticalmente. A junção dessas linhas é o fator responsável pela existência 

das coordenadas geográficas. 

O círculo máximo denominado Linha do Equador, é a faixa que divide a Terra 

em dois hemisférios, que se encontram a uma distância igual dos polos norte e sul. 

Já o principal meridiano é o de Greenwich segundo SEEMANN (2006) e foi 

escolhido a partir de uma convenção, realizada na cidade de Washington, nos 

Estados Unidos, no ano de 1884. Essas duas linhas representam o marco inicial da 

contagem das latitudes e das longitudes. 

Assim, todos os paralelos que se encontrarem sobre a Linha do Equador 

possuem uma latitude 0º, aumentando à medida que se desloca para o norte e 

diminuindo à medida que se desloca para o sul. Assim, as latitudes são à distância 

em graus de qualquer ponto da Terra em relação à Linha do Equador. Suas medidas 

variam de  -90º S até 90º N. 

Da mesma forma acontece com o Meridiano de Greenwich em relação às 

longitudes. Tudo que estiver sobre essa linha possui 0º de longitude, aumentando à 

medida que nos deslocamos para leste e diminuindo à medida que nos deslocamos 

para oeste. Por isso, as longitudes são à distância em graus de qualquer ponto da 

Terra em relação ao Meridiano de Greenwich. Suas medidas vão de -180º W ou O 

até 180º E ou L . 

Diante desse conceito, podemos concluir que as latitudes negativas estão 

sempre se referindo a lugares localizados no Hemisfério Sul, também chamado de 

Austral ou Meridional. As latitudes positivas, referem-se a lugares posicionados no 

Hemisfério Norte, também chamado de Boreal ou Setentrional. Já as longitudes 

negativas fazem referência a pontos posicionados no Hemisfério Oeste ou 

Ocidental, enquanto as longitudes positivas são relativas a pontos localizados no 

Hemisfério Leste ou Oriental. 
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Figura 8: Mapa representado pelas coordenas geográficas de alguns pontos. 

 

 

Fonte: Livro A Aventura Cartográfica. 
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Dessa forma então,  a cartografia foi evoluindo  após Ptolomeu, tivemos as 

Cartas Postulanas, em torno de 1534 começam a surgir as projeções cartograficas 

com Mercator e a projeção conforme. 

Projeção conforme é toda a projeção cartográfica cuja escala, em cada ponto, 

é independente da direção considerada. Em consequência, os ângulos em torno 

desse ponto são conservados, bem como a forma dos pequenos objetos. O 

termo conforme é falacioso, na medida em que induz no erro de pensar que as 

projeções conformes conservam a forma de todos os objetos geográficos. Quando 

realidade, não há nenhuma projeção cartográfica que possua essa propriedade, uma 

vez que é impossível planificar uma superfície esférica sem deformá-la. Assim, uma 

projeção conforme mantém os ângulos retos e corretos em um plano e por isso 

distorce as terras emersas. 

 Posteriormente a cartografia que conhecemos e estudamos atualmente nas 

escolas e universidades foi se consolidando. Essa tem sido ensinadas há mais de 

um século, porém a mesma só pode ser efetivamente concebida pelo sujeito que 

pretende compreendê-la, isso ocorreria na faixa etária próxima aos onze e doze 

anos de idade. 

Segundo LOPES (2005), a ciência geográfica, a dimensão espacial e os 

desdobramentos que dela decorrem sempre estiveram envolto de dúvidas e 

inquietações que despertam interesse das diferentes áreas de conhecimento. Um 

grande incômodo é tentar entender as interações que são estabelecidas desde 

crianças com o espaço, a necessidade de ela interagir com este espaço e produzir a 

sua espacialidade. 

Partindo dessa questão ressaltada pelo autor, fica claro que desde pequenos 

temos a necessidade de estabelecer um diálogo com o espaço e uma produção para 

com este. Essa idéia se materializa, quando, desde pequenos, começamos a 

desenhar os espaços que conhecemos, e descriminamos os elementos do mapa 

através de uma descrição própria. 

Processos como esse, de interação com o meio de produção, são 

estabelecidos quando somos pequenos. Pensando assim, notamos que os 

elementos cartográficos naturalmente vão surgindo na vida das crianças, entretanto, 

quando pensamos num dos pilares fundamentais da cartografia, que é a orientação 

cartográfica, só somos capazes de observá-la, quando a criança cursa o sexto ano 

da escola com aproximadamente onze anos de idade. Mostrando-se assim uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Proje%C3%A7%C3%A3o_cartogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_cartogr%C3%A1fica
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disparidade entre o reconhecimento da importância desses localizadores espaciais e 

o contato com o conhecimento acadêmico que o envolve. 

 

4.3 Munich Orientation Convention 

 

Como pode o homem conceber o mapa? Aqui rios, aqui montanhas, 

cordilheiras, golfos, aqui florestas, tão assustadoras quanto os mares. 

As legendas dos mapas são tão belas que dispensam as viagens. 

Você é louca, dizem-me, é um mapa.  O mapa é a certeza de que 

existe O LUGAR , o mapa guarda sangue e tesouro. Deus nos fala no 

mapa com sua voz geógrafa.  

Adélia Prado  

 

 

Partindo da ideia que, desde pequenos percebemos a possibilidade de usar 

nosso corpo como referências, e posteiormente os elementos que estão no nosso 

entorno, em razão da necessidade de nos deslocarmos de um lugar para o outro. 

Assim o estudioso alemão Henrique Köehler notou que informações fornecidas pelas 

pessoas, muitas vezes confundem aquele que procura, o lugar que se deseja 

chegar. 

 
 
No processo de construção e representação espacial, em dado 
momento a criança percebe a possibilidade de utilizar de elementos 
situados fora do corpo como ponto de referência para estabelecer 
relações espaciais (LOPES, 2005, p.5). 
 
 

Diante deste quadro, o autor alemão Henrique Köehler pensou então em um 

sistema de orientação espacial que poderia ser compreendido por qualquer faixa 

etária, não apenas quando passamos a ser alfabetizados cartografiamente na 

escola, a partir dos onze ou doze anos.  

Assim, o pesquisador criou um sistema que vem sendo conhecido por 

“Munich Orientation Convention” ou Volksnav que traduzindo do alemão significa 

orientação popular. Segundo ele também, uma Cartografia Natural que tem por 

objetivo facilitar a leitura dos mapas ou até criar mapas imaginários, melhorando 

assim o nosso sistema de orientação. 
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O sistema foi inspirado num instrumento conhecido por todos nós: o relógio 

de ponteiros, essa é a primeira informação importante. A segunda é de que toda 

orientação ocorre num espaço, num lugar, então, temos que definir em que local 

essa irá acontecer.  

O primeiro aspecto da proposta, é definir o ponto central do espaço 

trabalhado, chamado de m0. A partir desse ponto, doze direções serão traçadas, 

que irão de m1 a m12, assim como as horas em um relógio de ponteiro como 

representado na figura 10. Desse modo, tem-se o espaço em questão dividido tal 

qual a um bolo ou pizza. Assim, podemos nos movimentar no espaço como se ele 

se tornasse um relógio, onde o m12 sempre estará apontando para o Norte, o m3 

para o sol nascente e assim por diante. 

 

 

Figura 10: Relógio com os pontos m demarcados. 

 

 

 

Imagem elaborada por Brenda Martoni do ano de 2014 para construção do material didático. 

 

Há, também, círculos concêntricos que representam raios, círculos partindo 

do r0, a cada 100 metros surgindo um novo raio. Deste modo, quando andamos 100 

metros nos afastando do r0 temos o r1, mais 100 metros temos o r2, e assim por 

diante, como representado na figura 11. 
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Figura 11: Relógio com os pontos m e r demarcados. 

 

 

Imagem elaborada por Brenda Martoni no ano de 2014 para a construção do material didático. 

 

Figura 12: O uso do Volksnav em um mapa. 
 
 

 
 
Retirada do site http://www.volksnav.com. Acesso em:15 de agosto de 2014. 

http://www.volksnav.com/
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Trata-se assim de uma proposta de se localizar a partir do mesmo princípio 

de olhar as horas em um relógio de ponteiro, sem haver a necessidade de saber as 

coordenadas geográficas da cartografia tradicional. O interessante é que as crianças 

aprendem a leitura de horas no relógio de ponteiro com sete e oito anos, tornando, 

portanto, esse sistema acessível a todos. Essa técnica tem sido aplicada por 

Henrique Köehler na Alemanha e diversas outras localidades na Europa. 

Atualmente, o pesquisador divulgou essa técnica no Brasil, visando observar sua 

aceitação e compreensão. 
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5. METODOLOGIA 

 

O mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que 

pode efetivamente existir. 

 

Milton Santos  

 

 

Essa pesquisa foi realizada com três grupos de alunos do Colégio de 

Aplicação João XXIII; o primeiro de crianças com sete e oito anos, que ainda não 

tiveram contato com a cartografia tradicional ou clássica, o segundo grupo com 

adolescentes entre onze e doze anos, que já aprenderam a cartografia tradicional e 

o terceiro com adultos usuários de espaços da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF).  

A pesquisa teve que ser desenvolvida no ambiente escolar, pois, no Brasil, é 

nesse espaço que encontra-se um grande grupo de crianças na faixa etária do 

projeto. Em outros países, há diferentes espaços, além da escola, que são utilizados 

por essa faixa etária, como praças e parques.  

 Para a elaboração dos mapas foi utilizado imagens de satelite, onde após 

destacar a área, selecionamos alguns espaços determinamos eles como base  e 

sobre ele com o software ArcGIS, fizemos os círculos concentricos e os raios, para 

assim construir o sistema de orientação Volknav. 

 

Mapa 3:  Colégio de Aplicação João XXIII. 

 

Elaboração: Brenda Martoni Mansur Corrêa da Costa /2015 
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Mapa 4: Área Central do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. 

 

 

 

Elaboração: Brenda Martoni Mansur Corrêa da Costa e Geovani Coan /2016 

 

A metodologia dessa pesquisa, diante do interesse em divulgar esta proposta, 

foi de dividirmos em etapas ou momentos, partindo de uma compreensão deste 

material já elaborado por Henrique Köehler, para assim compreender a proposta. 

Em seguida pode-se organizar esses materiais já construídos, adequando-os a 

nossa realidade para que o novo material de estudo se tornasse mais claro e 

próximos aos sujeitos envolvidos na pesquisa.  

O primeiro movimento dessa pesquisa foi a busca do historico da cartografia e 

os instrumentos já pensados, elaborados e utilizados para o homem se orientar e 

localizar no espaço. Desde recursos mais simples, como elementos naturais,tais 

como árvore, montanha, constelações, entre outros, mencionados na passagem da 

história, dos Árabes, Egípcios, Gregos, Chineses, e outros povos encontrados nas 

obras dos autores RAIZ (1948) e MENEZES e FERNADES (2013). Neste movimento 

de evolução da cartografia, surgiu a proposta das rosas- dos- ventos e localização 
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cartesiana das latitudes e longitudes, até chegarmos no mais recente estudo de 

orientação, Munich Orientation Convention ou Volksnav. 

Após essa trajetória de pesquisa, coleta e catalogação dos dados, foi feita 

uma reformulação e melhorias nos materiais fornecidos pelo criador da proposta. 

Devido as diferenças culturais, de conhecimento, uso de determinados instrumentos, 

uso dos espaços para a realização da pesquisa. Além da adaptação de linguagem, 

utilização de recursos como o relógio de ponteiro, foram contruídos instrumentos 

como, mapas da cidade de Juiz de Fora e das áreas de pesquisa para que a relação 

do sujeitos pesquisados com o espaço e  com a proposta fossem de proximidade. 

 

 
Mapa 6 : Mapa das áreas centrais da cidade de Juiz de Fora 

 

 

 

Elaboração: Brenda Martoni Mansur Corrêa da Costa e Geovani Coan /2016. 

 

Em um terceiro momento elaboramos os materiais em etapas, para que a 

pesquisa seguisse um passo- a- passo em um sequência intencional, para assim 
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podermos notar onde as dificuldades surgiriam e pensar estratégias para tornar a 

proposta do Volksnav o mais próximo dos sujeitos da pesquisa. 

  Dessa forma como selecionamos três grupos para a realização dos trabalhos, 

os materiais seguiram a proposta de uma sequência de encontros com atividades e 

diálogos. Porém, cada grupo recebeu um material com linguagem e elementos 

adequados a sua maturidade intelectual. 

Finalizando o  movimento da pesquisa em campo, foi desenvolvida uma 

atividade igual para os três grupos separadamente, denominada “Caça ao Tesouro”, 

visando encontrar o referido tesouro. Os sujeitos participantes recebiam um mapa 

com algumas informações iniciais que os levavam a uma localidade que era 

selecionada  catalogada usando os sistema de orientação Volksnav (m e r). 

Ao chegarem nesse segundo ponto que continha uma segunda pista com 

uma terceira localidade e assim sucessivamente, ao final das pistas eles chegariam 

ao “tesouro”. Essa dinâmica parece simples, mas nos permitiu constatar a facilidade 

e dificuldade para alguns sujeitos em se localizar no espaço. Consequentemente, a 

eficiência e a possibilidade do uso de orientação do Volksnav para todas as faixas 

etárias. 

 Sendo  assim o Volksnav pode ser compreendido como uma simplificação de 

Azimute e rumos, ao invês de usar ângulo, ele utiliza a numeração de um relógio 

analógico e a numeração e a numeração de seus ponteiros. 
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6. ESTUDO DE CASO 

 

A aplicação dessa metodologia foi dividida em três grupos descriminados pela 

faixa etária dos sujeitos participantes da pesquisa,  possibilitando acesso a vários 

perfis .  No Brasil  existem espaços pensados e destinados para o uso de crianças, 

porém os mesmos por motivos diversos tais como segurança as crianças acabam 

não utilizando eles, foi preciso recorrer ao espaço escolar para que esta pesquisa 

pudesse ser feita. Diferentemente do que ocorre na Europa onde a proposta do 

Volksnav nasce. 

Sendo assim fomos até o Colégio de Aplicação João XXIII, escola que 

pertence a Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa instituição possui um público 

diversificado em termos de origens, classes sociais e formação escolar. Além disso, 

por tratar-se de uma escola de aplicação, possui a tradição de permitir práticas 

pedagógicas como a apresentada pelo GRUPEGI. 

Em função deste espaço da pesquisa, ela passa então a trazer no seu âmago 

uma diversidade de vivências, que foram percebidas ao longo das atividades 

desenvolvidas. Deixando assim de ter apenas um caráter comprobatório da 

eficiência e possibilidade desse novo sistema de orientação cartográfica. 

Outro dado importante a ser destacado, sabendo da finalidade deste trabalho, 

todas as etapas dessa pesquisa não foram pensadas na proposta educacional, mas 

sim em pesquisar sujeitos e sua relação com o espaço e como eles interagem com 

os espaço, e quais ferramentas utilizam para fazê-lo. 

 

6.1. Crianças entre sete e oito anos 

 

O primeiro grupo foi selecionado após uma visita à escola e a partir de diálogo 

com a professora responsável pela educação infantil que engloba crianças entre seis 

a onze anos de idade. Desse diálogo, foi possível saber em qual momento essas 

crianças aprendem a olhar as horas no relógio e na geografia passam a conhecer 

espaços além do colégio e da casa de cada um deles. 

Sendo assim, escolheu-se uma turma de terceiro ano do Ensino Fundamental 

composta por trinta e um alunos. Os encontros para a realização da pesquisa 

ocorreram quinzenalmente, às segundas feiras das treze horas às quatorze e trinta, 

nas aulas da professora pedagoga Ms. Kátia Diniz. 
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Figura 13: Turma do terceiro ano. 

 

 

 

Foto: Estagiária em 23 de novembro de 2015. 

 

Os encontros iniciais foram utilizados para se conhecer a turma e construir 

uma relação de confiança entre professor e aluno. Além disso, foi possivel conhecê-

los e escolher elementos que mais se relacionavam ao cotidiano deles, dessa forma, 

a produção dos materiais e a pesquisa fossem melhor desenvolvida. 

 

No primeiro encontro foi retomada a leitura das horas no relógio de ponteiro, 

momento de grande participação das crianças. Alguns tiveram um pouco de 

dificuldade, e por isso fizemos uma dinâmica com o relógio analógico de forma que 

todas as crianças tivessem confianças e saberiam fazer a leitura correta das horas. 

Pois sem essa base bem consolidada seria muito difícil conseguir dar continuidade à 

pesquisa. 

Para o segundo encontro foi elaborado um material falando sobre a 

importância de se orientar, presente no anexo 1 . O texto continha imagens para que 

as crianças colorissem junto com pequenos textos e perguntas como: Como 
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poderíamos explicar a uma pessoa que chega à sala de aula e precisa localizar um 

objeto que está nela? 

Com esse primeiro questionamento e debate feito oralmente, as respostas 

foram diversas. Dentro das possibilidades, um a um, os alunos começaram a usar 

de objetos maiores como armário, prateleira, porta da sala, entre outras sugestões 

bastante semelhantes. Ao final desse primeiro debate, concluímos que orientar uma 

pessoa a encontrar um objeto dentro da sala é algo muito simples uma vez que a 

mesma não apresenta dimensões tão grandes.  

Após chegarmos a essa conclusão um novo questionamento foi posto para 

essas crianças, porém esse foi respondido por escrito no próprio material devolvido 

para esse grupo: Como você explicaria a uma pessoa que se encontra do Parque 

Halfeld, no centro da cidade de Juiz de Fora, que não sabe como chegar ao Colégio 

de Aplicação João XXIII, o trajeto que ela deveria fazer ou como ela deveria se 

orientar? 

Essas respostas foram recolhidas ao final desse encontro e analisadas para 

observar quais estratégias cada criança iria adotar, que elementos elas iriam propor. 

Assim, algumas anotações foram feitas sobre as sugestões dos grupos, tais como: o 

uso do endereço, CEP, GPS, nome das ruas que a pessoa que pediu a informação 

deveria passar qual o número do ônibus que ela deveria pegar usar pontos de 

referência, alguns desenharam um croqui1 e apenas uma criança falou do uso da 

bússola. Interessante que nessa idade na escola eles ainda não tiveram contato com 

nenhum sistema de orientação.  

Na semana seguinte após ter feito a leitura do material retomei esse 

questionamento para agora fazer uma abordagem de forma oral com as crianças. 

Nesse movimento, eles justificaram o porquê do uso desses mecanismos de 

orientação, pois alguns eram o que eles faziam para vir para escola. O menino da 

bússola, disse que a usaria, pois em uma atividade escoteira, foi utilizado o 

instrumento para localizar um objeto no campo. 

 Ao fim de toda discussão e retomada da atividade da aula anterior toda a 

turma concluiu que cada sujeito, pode encontrar de maneiras diferentes para 

fornecer uma informação para alguém, podendo gerar uma confusão na 

                                                 
1 Um desenho simplificado que assemelha-se a um mapa rudimentar. 
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compreensão prejudicando essa pessoa em se orientar e chegar corretamente ao 

local de destino. 

 Neste momento foi perguntado a eles como pode-se fazer para indicar onde 

está a aluna L e eles falaram que era só dizer a fileira e a carteira onde ela estava 

que a localizaríamos na sala.  

Dessa afirmativa então completei o racicínio dizendo que para encontrarmos 

um objeto do espaço é preciso pelo menos ofertarmos dois pontos ou duas 

coordenadas e o momento de encontro destes, encontramos o objeto, o sujeito ou a 

localidade que buscamos. E o grupo confirmou em conjunto que sim, inclusive 

escolheu-se outra criança para realizar o mesmo procedimento. 

 Assim, em um segundo momento deste terceiro encontro, entregamos outro 

material com o desenho de um relógio de ponteiro. Após a participação dos alunos 

colorindo o relógio, questionei à turma se era possível usar o relógio de ponteiro 

para se orientar? E nesse momento a turma se dividiu, pois metade afirmou que 

seria possível e a outra metade não concordou. 

 Em seguida a essa questão, propus qua os alunos dividissem o desenho de 

um relógio, em outra pagina, em fatias como se fosse uma pizza ou um bolo.  Nesse 

momento, a maior parte da turma identificou que o relógio era composto de doze 

horas e consequentemente doze fatias, a estratégia usada por eles foi colorir cada 

fatia com cores diferentes. 

 No encontro seguinte demos continuidade à dinâmica. Após a divisão das 

horas do relógio em fatias, substituímos nesse mesmo relógio onde estava o número 

um do ponteiro pela nomenclatura m1. Seguidamente orientei a turma a completar 

esse relógio com o “m” em cada fatia. Sozinhas, as crianças em coro dizendo no 

número dois m2, no número três m3, e assim até chegar no m12 e sozinhos eles me 

questionaram se o m12 poderia ser também o m0. 
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Figura 14: Determinação dos pontos m no relógio para crianças. 

 

  

 

 

 

Figura elaborada por Brenda Martoni Mansur Corrêa da Costa ano de 2015. 

 

 Nesse momento percebi como é interessante a facilidade com que as 

crianças têm em aprender qualquer saber que lhes é oferecido. Como participam 

sem medo de errar, envolvendo-se em novas propostas. 

 No quinto encontro foi entregue um material já com o relógio dividido em 

setores e no lugar das horas os valores de m. Dessa forma retomei a proposta a 

partir dessa divisão, quando então sugeri ao grupo que poderíamos usar o relógio 

também para orientação onde o primeiro ponto ou coordenada seria o m e o 

segundo seria o r. 

 Então foi entregue um material com um relógio indicando os setores, as 

variações do m disponíveis e com círculos concêntricos que eram representados e 

nomeados por r. No eixo de encontro dos ponteiros seria o r0, dessa forma, na 

medida em que esses círculos se afastavam do ponto de encontro, obteria-se o r1, 

depois o r2, e assim sucessivamente até chegar no r100. 

 Da mesma forma que os alunos compreenderam a lógica da variação do m 

seguindo as horas do relógio, todos compreenderam a variação do r. Porém no 

modelo oferecido para eles o  r chegava até o r5, como mostra a figura15. 
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Figura 15: Determinação dos pontos m e r no relógio para crianças. 

 

 

 

Figura elaborada por Brenda Martoni Mansur Corrêa da Costa ano de 2015. 

 

 Para assim finalizar esse encontro com as crianças, propus uma atividade 

simples. Utilizando uma imagem de uma sala de aula hipotética e pedi que eles 

localizassem alguns sujeitos denominados na figua usando as coordenadas m e r 

Presente no anexo 2. 
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Figura 16: Atividade proposta para as crianças para localizarem sujeitos num espaço 

usando as orientações m e r. 

 

 

 

Escreva usando o m e o r e diga onde estão localizadas estas pessoas na sala: 

Lia: ______________________________ 

Lucas:____________________________ 

Professora:________________________ 

 

Atividade elabora por Brenda Martoni Mansur Corrêa da Costa no ano de 2015. 

 

 Ao fim desse encontro foram recolhidas as atividades desenvolvidas, e 

analisadas para interpretar as respostas escritas pelas crianças. Ao analisar o 

material, observou-se que a turma como um todo, não teve dificuldade de saber 

identificar o ponto m e o r onde cada sujeito da atividade estava. Porém apenas três 

crianças inverteram a ordem da orientação colocando o  r e depois m, ao invés de 

se m e r, e que não é a mesma orientação uma vez que devemos respeitar uma 

regra assim como nas coordenadas geográficas tradicionais latitude primeiro depois 

as longitudes, e na mesma regra aqui o m é a primeira orientação e depois o r.  
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 Passado duas semanas depois da realização dessa atividade retornei as 

atividades com o grupo e então expliquei a questão da ordem das condenadas 

justificando e reforçando que elas sempre deveriam ser na ordem m e 

posteriormente o r. 

 Após essa explicação entreguei uma atividade de localização, porém 

utilizando um mapa do Google maps, onde escolhi uma área do mapa próxima a 

escola de um espaço vivido, usei o paint para construir sobre a área escolhida, as 

variações do m e do r. Em seguida, pedi aos alunos para localizarem um ponto 

escolhido por mim no mapa dizer as coordenadas e onde era esse lugar na atividade 

presente (anexo 3). 

 

Figura 17: Atividade para as crianças determinarem as coordenadas m e r do ponto 

marcado por uma estrela no mapa e dizer onde era esse lugar. 

 

 

 

Atividade elaborada por Brenda Martoni Mansur Corrêa da Costa no ano de 2015. 

 

 Essa atividade foi proposta com três objetivos: o primeiro verificar se os 

alunos, após três semanas lembrariam como usar o Volksnav. O segundo ver o 
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primeiro contato com mapa dessas crianças e o terceiro, que completa o objetivo 

anterior, de entender como esses sujeitos compreendem o espaço que eles 

convivem diariamente, assim determinando a relação deles de se orientar no espaço 

com o uso do mapa e com as coordenadas aprendidas nessa sequência de 

encontros e dinâmicas. 

O resultado dessa atividade foi interessante, pois esse foi o primeiro contato 

dessas crianças com o uso do mapa  no espaço escolar, diferente de outras 

crianças nessa mesma faixa etária que vivem na Europa. Dessa forma, houve um 

movimento de ver o mapa e compreender os lugares que ele estava representando, 

depois de vencido a ideia e passando a entender quais áreas estavam sendo 

representadas. O grupo identificou as coordenadas usando o m e r corretamente e 

afirmaram com certeza que o local marcado era a escola.  

Nessa atividade ficou clara a relação que existe entre o sujeito e o espaço, essa 

relação é algo interiorizado de cada um de nós. A necessidade de saber onde 

estamos e de dialogarmos com o meio e o espaço é algo que independe da idade. E 

mesmo sem se quer ter tido contato com a cartografia tradicional, eles foram 

capazes de se orientar a partir de uma proposta mais acessível como Volksnav. 

A última atividade desenvolvida foi um mês depois  nomeada de “Caça ao 

Tesouro”, essa foi proposta dividindo a turma em grupos de cinco crianças. Os 

grupos deveriam seguir o mesmo passo a passo da caça ao tesouro. Foram 

determinados alguns pontos a partir de um mapa entregue para a cada equipe, cada 

m e r eram medidos em passos. Foram ofertados cinco orientações em pontos 

distantes um do outro para se observar a relação sujeito com espaço. Em cada 

orientação correta continha outra pista da próxima localização até que a ultima 

localização levava ao tesouro, uma cesta de chocolate. 

  



50 

Figura 18: Atividade da Caça ao Tesouro realizada com as crianças. 

 

Uma experiência no C. A. João XXIII 

 

Atravez do mapa 3 abaixo iremos nos localizar no Colégio João XXIII em busca de 

objetos, mas esta experiência terá uma diferença, no colégio os raios são de 10 em 

10 metros, por ser uma área pequena a que iremos trabalhar desse modo os raios 

aumentaram a cada 10 metros (10 passos que nos distanciamos do m0). 

 

 

 

Mapa 3: Colégio de Aplicação João XXIII. 

 

➔ Escolhemos alguns pontos para você encontrar, há três pontos que ti levaram 

a um prêmio utilize a sistema do relógio. Os pontos são: 

1°- m9 r6  

2°- m4 r13 

3°- m2 r9 

 

Figura elaborada por Brenda Martoni Mansur Corrêa da Costa ano de 2015. 
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A resposta da atividade foi muito interessante, pois como já mencionado 

anteriormente, a turma foi dividida em grupo de cinco crianças, para que cada um se 

organizasse para interpretar as coordenadas e encontrar as pistas para assim, 

chegar ao tesouro.  

O curioso foi que a divisão dos grupos foi algo meramente estabelecido para 

uma organização, uma vez que na realidade as crianças e os seus grupos se 

juntaram para que a caça ao tesouro fosse feita de forma coletiva. Como um grande 

grupo, o objetivo era encontrar o tesouro junto, um grupo ia ajudando o outro, 

mostrando a cooperação entre os sujeitos.  

A percepção dessa postura cooperativa das crianças foi algo que me deixou 

muito contente, observar que esse sentimento é algo com o qual nascemos, e que 

não está perdido se buscarmos o incentivo do mesmo em atividades como essa da 

caça ao tesouro. 

 Durante a atividade, ficou claro que a maioria das crianças apresentou 

intimidade e facilidade com o uso do mapa e em se deslocar no espaço e fazer o 

uso do Volksnav para se orientar nele. 

 Comprovando assim que a relação do sujeito com o espaço é algo que está no 

âmago do sujeito, independente da idade. O Munich Orientation Convention 

contempla de forma bastante eficaz e satisfatória essa relação que sempre se 

estabeleceu, mas que apresentava a necessidade de uma padronização para que, 

ao orientarmos as pessoas, não acabemos “desorientado-as” ainda mais. 

 

6.2. Adolescentes entre onze e doze anos 

 

O segundo grupo selecionado foi do segundo seguimento do fundamental que 

engloba crianças entre onze a quatorze anos de idade. Os alunos foram escolhidos 

após uma visita a escola e a partir de diálogo com os professores de geografia 

responsáveis pelo ensino fundamental dois.  

Nesse diálogo, nos informamos em qual momento essas crianças aprendem a 

cartografia tradicional na geografia. Assim escolhemos uma turma de sétimo ano 

que era composta por trinta e um alunos. Os encontros para a realização da 

pesquisa ocorreram, quinzenalmente, às quartas feiras das oito e cinquenta às dez e 

cinquenta da manhã, nas aulas da professora de Geografia Ms. Rosangela Nasser 
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Ganimi. 

 

Os encontros iniciais foram os mesmos utilizados na etapa da pesquisa com as 

crianças, buscado o contato com os sujeitos da pesquisa para que assim, pudesse 

escolher elementos comuns do dia a dia deles, e construir os materiais para que a 

pesquisa fosse desenvolvida de uma forma melhor. 

No primeiro encontro, foi entregue uma material para cada aluno, com imagens 

e pequenos textos explicativos, sobre o Volksnav; como ele surgiu; o que ele 

propõe. Esse material foi lido para turma e a cada parte da leitura foi feito uma 

pausa para explicar o que havia sido dito anteriormente. 

O resultado do material, da leitura e explicação foram muito diferentes dos 

encontrados no terceiro ano, pois os alunos apresentaram grande dificuldade e 

resistência à nova proposta trazida. Essa barreira para o novo se deu nesse caso 

pelo contato que eles já haviam tido ao método da cartografia tradicional. Dessa 

forma em todo o momento eles buscavam associar a proposta do Volksnav à 

cartográfica cartesiana. 

Assim, fizemos uma pausa de quinze dias nos trabalhos com os adolescentes e 

elaboramos um material mais simples presente no anexo 4 e claro para os sujeitos 

da pesquisa. Buscaram-se elementos que fossem possíveis de se criar uma ponte 

entre a cartografia tradicional e o Volksnav para que dessa forma eles 

compreendessem melhor a proposta. 

No segundo encontro então começou-se com o seguinte questionamento: Se 

você tivesse que dar uma orientação para um grupo de pessoas que estivessem 

perdidas, qual recurso você usaria para ajudá-la? 

Nessa aula então elaboramos toda uma discussão sobre nos localizarmos no 

espaço e quais alternativas poderiam ser adotadas para chagarmos em lugares que 

desejamos. Nesse movimento observamos respostas como, mapa, GPS, esquerda e 

direita, pontos de referências, bússola, rosa - dos – ventos e coordenadas 

geográficas. 

Após ouvir e anotar essas respostas, procuramos então questionar essas 

possibilidades, destacando que direita e esquerda é uma orientação que nos leva a 

cometer muitos erros, pois depende se esquerda é de quem está fornecendo a 

informação ou de quem esta recebendo a mesma. O mapa, a bússola e as 
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coordenadas são instrumentos e recursos que não são dominados por todas as 

pessoas, uma vez que nem todos têm acesso a esses saberes. 

No encontro seguinte, introduzimos o material do Volknav novamente, porém 

utilizando uma nova proposta, com mais imagens e buscando alguns elos entre a 

cartografia cartesiana e a nova proposta, como o caso da figura 19. 

 

Figura 19: Relógio determinando os m e r a partir da orientação do norte geográfico 

da cartografia cartesiana. 

 

 

 

 

Elaborado por Brenda Martoni Mansur Corrêa da Costa no ano de 2015. 

 

Depois de feita a ligação entre a cartografia cartesiana, com a proposta do 

Volksnav, toda a compreensão da proposta por parte dos alunos foi feita de uma 

forma mais clara.  

A própria ideia de se localizar no espaço um determinado objeto, cidade, país e 

outros, é preciso determinar dois ponto. Na cartografia tradicional são denominados 

como latitude e longitude, os quais se assemelha muito ao Volksnav em que a 

latitude o m e a longitude o r, são diferentes dos números de paralelos e meridianos. 
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Após estabelecidas essas associações, passaram-se quinze dias e levei para 

turma um pequeno resumo da nova proposta para orientação no espaço e foi 

desenvolvido a mesma atividade da figura 16, representada acima, realizada com as 

crianças. No entanto, o resultado de acertos das coordenadas pedidas na dinâmica 

não foram as mesmas, sete sujeitos desse universo pesquisado, ainda 

apresentaram dificuldade. 

Diante dessa dificuldade, realizou-se uma nova explicação para esse pequeno 

grupo e eles refizeram a atividade e acertaram as coordenas na ordem do m e r 

corretamente. Passado o intervalo de um mês foi desenvolvida a última atividade da 

pesquisa, a chamada “Caça ao Tesouro”, descrita anteriormente e inclusive 

utilizando as mesmas pistas e coordenadas que as crianças, como mostrada na 

figura 17 e a mesma divisão de grupos de sujeitos. 

O resultado dessa dinâmica foi algo que chamou atenção, pois como 

mencionado anteriormente à proposta da divisão dos grupos era um critério de 

organização, mas os grupos podiam dialogar entre si com o intuito de um sujeito 

ajudar o outro, para que assim eles reforçassem esse saber. 

Durante a atividade alguns grupos não apresentaram nenhuma união e nem as 

equipes estabeleceram qualquer tipo de diálogo, pois eles não tiveram atenção à 

contagem do número dos passos, nem mesmo às pistas que indicavam a 

localização dos principais espaços de uso desses sujeitos. 

Isto é, quando mostramos essas localidades através de um mapa, onde alguns 

pontos são usados com frequência pelos alunos, esses não se orientam com 

facilidade. Além disso, apresentam um comportamento de desunião que só tinha 

como objetivo encontrar o tesouro independe  de localizar as coordenadas. O que foi 

uma opção ruim, pois poucos grupos foram capazes de localizar, uma vez que para 

o “tesouro” fosse encontrado, era preciso seguir as pistas (orientações). 

Dessa dinâmica ficou claro que a desunião de alguns grupos entre sujeitos, 

impossibilitou a chegada de alguns grupos ao objetivo da proposta, a relação entre o 

espaço e os sujeitos é algo que se torna mecânico e o que dificultou alcançar o 

objetivo. O uso de uma nova proposta de orientação mostrou-se difícil para alguns 

devido à resistência em conhecer o novo e ao medo de errar. 
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6.3. Adultos  

 

A proposta desta pesquisa para o grupo de adultos foi desenvolvida, em um 

pequeno grupo de sete pessoas cinco mulheres e e três homens com idade superior 

a dezoito anos na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. 

O objetivo da proposta era perceber como alguns usuários frequentes do espaço 

da UFJF, apresentam uma relação de proximidade e como eles se orientam nesse 

local. A partir dessa ideia, os adultos foram estimulados a encontrar alguns pontos 

pré-estabelecidos na área central do campus. Dessa forma, buscou-se ensina-los a 

se orientarem utilizando o Volksnav.  

Em função da escolha da área de pesquisa e dos sujeitos que participaram na 

dinâmica não disponibilizarem do mesmo tempo para que pudessem ser construído 

uma alfabetização do novo sistema de orientação Volksnav. Desse modo, foram 

necessários alguns ajustes para a elaboração de um material, mais simples para 

que a explicação fosse mais clara, portanto, foi utilizado uma linguagem ainda mais 

acessível. 

Assim foi desenvolvido um material  mostrado no anexo 5 com uma página de 

explicação sobre o que é o Volksnav, o que ele propõe e como este sistema de 

orientação funciona. Após a leitura introdutória, uma explicação com um relógio de 

ponteiro, reforçando que para localizar um objeto ou localidade no espaço são 

necessários estabelecer duas coordenadas, que na cartografia tradicional e no GPS 

são utilizadas, chamadas latitudes e longitudes. Porém no Volksnav também utiliza 

duas coordenadas, aqui chamadas de m e r, toda essa explicação foi construída 

utilizando um relógio de ponteiro. 

Após a explicação e as dúvidas esclarecidas, entregou-se uma pequena 

atividade de um mapa de uma area hipotética e foi solicitado que escrevessem as 

coordenadas dos três pontos determinados, usando a nomenclatura do m e r. 

Durante essa atividade, o grupo apresentou uma resistência inicial em aprender a se 

localizar com o novo sistema de orientação. Dessa forma, realizei conjuntamente a 

coordenada do primeiro ponto selecionado na imagem, após feito este, os outros 

dois pontos foram encontrados e determinados com facilidade. 

 E por último desenvolveu-se a dinâmica da “Caça ao Tesouro” na área central 

do campos da UFJF, utilizando o mapa 4 ilustrado na página 38. Foram 
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selecionados três pontos, mas no terceiro ponto apresentava um cartão com uma 

orientação, que levava à localização onde o tesouro estava escondido. 

Essa prática foi menos duradoura, em vistas das experiências descritas 

anteriormente, porém tão importante quanto as anteriores. Ao longo da caça ao 

tesouro ficou claro que a leitura de mapas, não era algo feito com facilidade pelos 

sujeitos participantes, e que a dificuldade para compreender o sistema está em 

desvincular o raciocínio da cartografia tradicional ou cartesiana. Ou seja: não foram 

alfabetizados cartografiamente, aprenderam apenas a gravar. 

Mas depois de vencido essa barreira da insegurança e utilizar o Volksnav a caça 

ao tesouro foi bem sucedida. Por tratar-se de um  grupo pequeno e de pessoas 

conhecida, eles ajudaram um ao outro a interpretar as coordenadas, tornando a 

dinâmica bem prazeirosa, finalizando com o grupo localizando a caixa de chocolate. 
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Figura 20: Atividade da Caça ao Tesouro com adultos usuários da Praça Cívica - 

UFJF. 

 

CAÇA AO TESOURO : 

 
Utilizando o mapa abaixo iremos nos localizar na Praça Cívica - UFJF em busca de 

objetos, mas esta experiência terá uma diferença, nesta área os raios variam de 10 

em 10 metros (10 passos que nos distanciamos do m0). 

 

 

Mapa 4: Área Central do Campos da Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

➔ Escolhemos alguns pontos para você encontrar, há três pontos que te 

levarão a um prêmio utilize a sistema do relógio. Lembre-se, é preciso 

encontrar os pontos na ordem que foi dada. Os pontos são: 

 

1°- m1 r6:______________________________________________ 

2°- m5 r7:______________________________________________ 

3°- m1 r14 :_____________________________________________ 

 



58 

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os encontros com as crianças acompanhadas durante a pesquisa foram 

muito valiosos, pois se estabeleceu uma relação de confiança o que favoreceu o 

trabalho desenvolvido com melhor qualidade. Observou-se que as crianças entre 

sete e oito anos não apresentaram nenhuma barreira ou dificuldade para a aceitação 

ao novo mecanismo de orientação. Diferentemente dos adolescentes entre onze e 

doze anos que já haviam aprendido a cartografia tradicional, esses sim 

apresentaram uma grande dificuldade e resistência na compreensão e uso na nova 

proposta cartográfica.  

Diante dessas observações fica cada vez mais clara a íntima relação de 

proximidade entre as crianças e o espaço. O que mostrou a eficácia da proposta de 

que as crianças podem se orientar no espaço sem ter qualquer contato com os 

instrumentos da cartografia tradicional, comprovando assim a eficiência do sistema 

Volksnav. 

No entanto, a proposta realizada com os adultos que usuários dos espaços da 

UFJF, apresentaram dificuldade e resistência para a nova proposta de orientação, 

por ter o conhecimento da cartografia tradicional e até mesmo pela relação de 

proximidade com o espaço do qual elas fazem o uso, seja mais distante. Indicando 

que o Volksnav é uma proposta possível, pois alguns conseguiram se orientar 

através deste instrumento, porém a resistência foi grande por parte de um outro 

grupo. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Vivendo, se aprende; mas o que se aprende,  

mais, é só fazer outras maiores perguntas. 

Guimarães Rosa 

 

 

 Como trazido por Guimarães Rosa em sua obra, a vivência e as experiências 

são os caminhos que nos levam aos aprendizados, através de questionamentos, 

assim como foi para os personagens de sua narrativa essa mesma afirmativa se 

aplica a esta pesquisa. 

 Ao final desse trabalho, foi possível constatar que as relações estabelecidas 

pelas crianças com o espaço existem e estão muito presentes em suas falas, 

construções e até mesmo na sua aplicação como no caso da atividade prática da 

caça ao tesouro. Diferentemente dos adultos e das crianças na faixa etária dos onze 

e doze anos, que por via da aprendizagem e contato com a cartografia tradicional, 

passaram então a mostrar resistência a uma nova ferramenta para se localizar. Isso, 

fica evidente na constante busca por uma associação à ideia da rosa –dos –ventos e 

das coordenadas geográficas.  

 Diante desse movimento, percebemos que a relação do sujeito com o espaço 

parece diminuir e dar lugar a essas regras como no caso das coordenadas, ou a um 

saber que não foi aprendido, mas sim decorado. É como se a criança depois de 

determinada faixa etária sufocasse essa cartografia construída, e dessem lugar ao 

medo de errar, dificuldade de aceitar o novo, e a competição fosse o mais 

importante. Essa mesma constatação foi feita durante a pratica os adultos.  
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10.  ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

Volksnav Parte I: 

 

Você já pensou como podemos dizer onde encontramos alguns objetos em 

sua sala e dizer onde eles estão? 

De que forma podemos fazer isso? 

Resposta:___________________________________________________________ 

 

 

Você viu que cada um dos seus colegas, falaram de uma forma diferente, que 

acabou fazendo mais confusão com a nossa cabeça. 

E que tal escolhermos uma forma, onde todos nós vamos usar este mesmo 

jeito!? 

  

 

Você se lembra do relógio de ponteiro? 

 

     

Eu tenho uma                 

ideia! 
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Agora você vai dividir este relógio como se fossemos fatiar uma pizza 

ou bolo. 

  

 

 Agora, vamos chamar cada fatia desse bolo ou pizza de m. Veja: 

  

 

Sabemos que o número de fatias do bolo é igual ao das horas, quantas fatias tem o 

nosso bolo? 

Resposta: 

_______________________________________________________________. 
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Agora que você já sabe que o bolo ou a pizza tem 12 fatias e que cada fatia 

tem um valor de m são eles: m1 / m2 / m3 / m4 / m5 / m6 / m7 / m8 / m9 /m10 / 

m11 / m12 . 

 

 Complete o relógio abaixo com os valores de m no lugar correto. 
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ANEXO 2 

 

Volksnav parte II 

 

 Recordando do nosso último encontro: 

 No nosso último encontro aprendemos a dividir o relógio de ponteiro em fatias 

que passamos a chamar de m como no exemplo abaixo. Veja: 

 

 

 Mas vocês concordam que para localizar um objeto dentro da nossa sala de 

aula é preciso ter uma segunda informação? 

 Porque para eu dizer onde você está na sala de aula, eu vou usar duas 

orientações. São elas a fileira que você está e a localização nessa  fileira: 1ª 

carteira, 2ª carteira e assim por diante. 

 Pensando nisso eu tive outra ideia! 

 Se usarmos este relógio com suas fatias que chamamos de m e colocarmos 

uma segunda informação nele, como no exemplo abaixo: 
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No ponto onde os ponteiros do relógio são presos, este ponto eu vou chamar 

de r 0, cada vez que eu me afastar deste ponto eu vou  aumentando o meu r para r 

2, depois r 3 e até chegar no   r 100. 

Então se juntamos as coordenadas de m e r teremos um relógio assim: 
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Agora que temos estes dois pontos podemos usar este relógio para localizar 

os objetos na nossa sala imaginaria. Vamos fazer uma tentativa!? 

 

 

 

Escreva usando o m e o r e diga onde estão localizadas estas pessoas na sala: 

 

 

Lia: ______________________________ 

Lucas:____________________________ 

Professora:________________________ 
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ANEXO 3: 

 

Volksnav parte III 

 

 Hoje vamos aprender a localizar nossa escola no mapa abaixo, utilizando a 

forma de localizar como aprendemos nos nossos últimos encontros. 

 

 

 

 

Para ajudar você a lembrar-se como localizar-se, use o relógio que está abaixo: 

    

Quais são as coordenadas da localização da nossa escola? 

Resposta:_____________________________________ 
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ANEXO 4: 

 

  

PARA NÃO SE PERDER E PARA PODER ORIENTAR OS OUTROS: 

 

Orientações 

  

Desde que começaram a caminhar pelas paisagens da Terra, os seres 

humanos desenvolveram formas de se orientar no espaço: marcar elementos na 

natureza, como um rio, uma montanha, arbustos e árvores e muitas outras coisas.  

Os diferentes povos que ocupavam a Terra, foram desenvolvendo formas para não 

se perder, no momento em que realizavam caminhadas, e que fosse considerado 

significativo para a comunidade em que viviam. 

E até hoje continuamos esse processo, de desenvolver formas de orientação 

que nos ajudem a localizar as coisas no espaço geográfico.  

Já notou como é difícil nos deslocarem por lugares que não conhecemos? 

Que estamos visitando pela primeira vez? Como dizer para uma pessoa como fazer 

para chegar em um determinado lugar que deseja? E você? Como se orienta? Usa 

mapas? 

E quais outras formas de orientação você conhece além dessas? Aposto que 

já ouviu falar em norte, sul, leste e oeste! O leste é onde o sol nasce oeste é onde o 

sol se põe. 

  Algumas destas formas parecem ser fáceis, porém em algumas situações 

podem nos confundir, veja na figura abaixo onde no banner a seta do norte aponta 

para o céu: 
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  O sentido mostrados do Norte (N), está indicando para cima, quando na 

realidade a direção não deveria ser a que fazemos a leitura. 

Para evitar situações como a do personagem acima, um inventor de Munique 

na Alemanha, chamado Henrique Koehler criou um sistema que vem sendo 

conhecido por “Munich Orientation Convention”, segundo ele uma Cartografia 

Natural que tem por objetivo facilitar a leitura dos mapas ou até criar mapas 

imaginários e, assim, melhor o nosso sistema de orientação.  

 

Vamos entender como funciona: 

  

O sistema criado foi inspirado num instrumento conhecido por todos nós: o 

relógio de ponteiros, assim, quando você for pensar nisso, nada de lembrar-se do 

relógio digital! Essa é a primeira informação importante. A segunda é mais fácil: toda 

orientação ocorre num espaço, num lugar, então, temos que definir em que local 

essa irá acontecer. Lembrou-se do relógio?  

Então vamos iniciar os trabalhos: na proposta desenvolvida começamos com 

um ponto chamando de m0 e precisamos definir onde estará o m0, esse ponto 

representa o centro, é dele que saem as 12 direções, que irão de m1 a m12, 

assim como um relógio e suas horas, chamadas horas-horizonte. Esse método 

divide o espaço como um bolo ou uma pizza em 12 fatias. Assim podemos nos 

movimentar no espaço como se ele se tornasse um relógio, onde o m12 sempre 

estará apontando para o Norte, o m3 para o sol nascente e assim por diante. 

Há, também, círculos que representam raios, círculos partindo do m0, a cada 

100 metros surgindo um novo raio. Deste modo, quando andamos 100 metros nos 

afastando do m0 temos o r1, mais 100 metros temos o r2, e assim por diante.  

 

Observe no relógio abaixo para melhor compreender a explicação: 
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Cada uma das horas-horizontes ocupa uma área que chamamos de m-

setores. Essas horas-horizonte são subdivididas em minutos-horizonte, que 

representam a distância até a própria hora-horizonte, também em passos de 100 

metros. 

Deste modo saindo da hora-horizonte m1 e andando 100 metros em linha reta 

no sentido horário chegamos ao m1:1 (um minuto), andando mais 100 metros se 

afastando agora do m1:1 chagamos ao m1:2 (200 metros igual a dois minutos).  

 

Uma experiência no C. A. João XXIII 

 

Utilizando o mapa abaixo iremos nos localizar no Colégio João XXIII em busca de 

objetos, mas essa experiência terá uma diferença,como iremos trabalhar com uma 

área pequena, os raios são de 10 em 10 metros, (10 passos que nos distanciamos 

do m0). 
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 Escolhemos alguns pontos para você encontrar, há três pontos que te 

levarão a um prêmio utilize a sistema do relógio. Os pontos são: 

 

1°- m9 r6:________________________________________________ 

2°- m4 r13:_______________________________________________ 

3°- m2 r9 :________________________________________________ 
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ANEXO 4: 

 

Vamos entender como funciona: 

  

O sistema criado foi inspirado num instrumento conhecido por todos nós: o 

relógio de ponteiros, assim, quando você for pensar nisso, nada de lembrar-se do 

relógio digital! Essa é a primeira informação importante. A segunda é mais obvia: 

toda orientação ocorre num espaço, num lugar, então, temos que definir em que 

local essa irá acontecer. Lembrou-se do relógio?  

Então vamos iniciar os trabalhos: na proposta desenvolvida começamos com 

um ponto chamando de m0 e precisamos definir onde estará o m0, esse ponto 

representa o centro, é dele que saem as 12 direções, que irão de m1 a m12, 

assim como um relógio e suas horas, chamadas horas-horizonte. Esse método 

divide o espaço como um bolo ou uma pizza em 12 fatias. Assim podemos nos 

movimentar no espaço como se ele se tornasse um relógio, onde o m12 sempre 

estará apontando para o Norte, o m3 para o sol nascente e assim por diante. 

Há, também, círculos que representam raios, círculos partindo do m0, a cada 

100 metros surgindo um novo raio. Deste modo, quando andamos 100 metros nos 

afastando do m0 temos o r1, mais 100 metros temos o r2, e assim por diante.  

Observe no relógio abaixo para melhor compreender a explicação: 
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Cada uma das horas-horizontes ocupa uma área que chamamos de m-

setores. Essas horas-horizonte são subdivididas em minutos-horizonte, que 

representam a distância até a própria hora-horizonte, também em passos de 100 

metros. 

Deste modo saindo da hora-horizonte m1 e andando 100 metros em linha reta 

no sentido horário chegamos ao m1: 1 (um minuto), andando mais 100 metros se 

afastando agora do m1:1 chagamos ao m1:2 (200 metros igual a dois minutos).  

 

Uma experiência no C. A. João XXIII 

 

Utilizando o mapa abaixo iremos nos localizar na nossa sala no Colégio João XXIII 

em busca de objetos, mas esta experiência terá uma diferença, no colégio os raios 

são de 1 em 1 metros, por ser uma área pequena a que iremos trabalhar desse 

modo os raios aumentaram a cada 1 metros (1 passos que nos distanciamos do 

m0). 

 

 

 Escolhemos alguns pontos para você encontrar, há três pontos que ti 

levaram a um prêmio utilize a sistema do relógio. Os pontos são: 

 

1°- m3 r4:_________________________________________________ 

2°- m7 r2:_________________________________________________ 

3°- m10 r6 :________________________________________________ 



75 

ANEXO 5: 

 

VOLKSNAV 

 

 Como ele funciona: 

  

O sistema criado foi inspirado num instrumento conhecido por todos nós: o 

relógio de ponteiros, assim, quando você for pensar nisso, nada de lembrar-se do 

relógio digital! Essa é a primeira informação importante. A segunda é mais obvia: 

toda orientação ocorre num espaço, num lugar, então, temos que definir em que 

local essa irá acontecer. Lembrou-se do relógio?  

Então vamos iniciar os trabalhos: na proposta desenvolvida começamos com 

um ponto chamando de m0 e precisamos definir onde estará o m0, esse ponto 

representa o centro, é dele que saem as 12 direções, que irão de m1 a m12, 

assim como um relógio e suas horas, chamadas horas-horizonte. Esse método 

divide o espaço como um bolo ou uma pizza em 12 fatias. Assim podemos nos 

movimentar no espaço como se ele se tornasse um relógio, onde o m12 sempre 

estará apontando para o Norte, o m3 para o sol nascente e assim por diante. 

Há, também, círculos que representam raios, círculos partindo do m0, a cada 

100 metros surgindo um novo raio. Deste modo, quando andamos 100 metros nos 

afastando do m0 temos o r1, mais 100 metros temos o r2, e assim por diante.  

Observe no relógio abaixo para melhor compreender a explicação: 
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Cada uma das horas-horizontes ocupa uma área que chamamos de m-

setores. Essas horas-horizonte são subdivididas em minutos-horizonte, que 

representam a distância até a própria hora-horizonte, também em passos de 100 

metros. 

Deste modo saindo da hora-horizonte m1 e andando 100 metros em linha reta 

no sentido horário chegamos ao m1: 1 (um minuto), andando mais 100 metros se 

afastando agora do m1:1 chagamos ao m1:2 (200 metros igual a dois minutos).  

 

 Agora faça o exercício que segue para aplicar as informações mencionadas 

anteriormente: 

 

 

 

 

CAÇA AO TESOURO : 

 

Utilizando o mapa abaixo iremos nos localizar na Praça Cívica - UFJF em busca de 

objetos, mas esta experiência terá uma diferença, nesta área os raios variam de 10 

em 10 metros (10 passos que nos distanciamos do m0). 



77 

 

 

 Escolhemos alguns pontos para você encontrar, há três pontos que te 

levarão a um prêmio utilize a sistema do relógio, lembre-se é preciso encontrar 

os pontos na ordem que foi dada. Os pontos são: 

 

1°- m1 r6:______________________________________________ 

2°- m5 r7:______________________________________________ 

3°- m1 r14 :_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


