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Resumo- A inserção da cartografia no universo complexo do fazer pedagógico da sala de aula 
de geografia facilita na construção do conhecimento e na representação do espaço. Pensando 
desta forma, esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de investigar o efetivo papel da 
Cartografia nas práticas pedagógicas de geografia na Educação Básica. Buscou-se entender 
quais principais produtos cartográficos usados pelos educadores, e os motivos da adesão ou 
descarte da Cartografia no ensino da geografia. Foram aplicados questionários e entrevistas 
aos professores das séries iniciais do ensino fundamental das escolas da Rede Pública no 
município de Cruz das Almas/BA. Concluiu-se que inserir ou descartar o uso da cartografia e 
dos produtos cartográficos nas aulas de Geografia está intimamente relacionado a diversos 
fatores como crenças, habilidades, práticas e à própria formação do professor. 
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THE ROLE OF CARTOGRAPHY ON TEACHING OF GEOGRAPHY 
 

Abstract - The insertion of cartography in the complex world of the pedagogical making of 
the geography classroom facilitates the building of knowledge and representation of space. 
Thinking this way, this research was developed aiming to investigate the actual role of 
cartography in geography teaching practices in basic education. We tried to understand what 
the main cartographic products used by teachers, and the reasons for adherence or disposal of 
cartography on teaching geography. Were administered questionnaires and interviews with 
teachers of initial grades of elementary schools of the Public Network in Cruz das Almas/BA. 
It was concluded that insert or discard the use of cartography and cartographic products in 
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geography lessons is closely related to factors, beliefs, skills, and practices to their own 
teacher education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cartografia representa um recurso fundamental para o ensino e a pesquisa da geografia, 

posto que possibilita a representação dos diferentes recortes do espaço e suas interações 

escalares. Assim, a cartografia, que se fundamenta na leitura e representação do espaço, 

possibilita ao aluno  entender como está inserido no espaço ─ que pode ser local, regional ou 

global. Através dos produtos cartográficos, ele saberá distinguir os mais diferentes espaços, 

proporcionando uma visão crítica da realidade onde ele vive. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais ─ PCNs (1997), os produtos cartográficos são 

todos os tipos de documentos: mapas, cartas e plantas em papel ou digital. Esses documentos 

representam graficamente a superfície da Terra (toda ou parte) e são de grande importância 

por permitir o entendimento do homem em relação ao espaço geográfico, porém para tal, é 

necessária uma alfabetização cartográfica, aprendizado que deve ser possibilitado aos alunos 

desde as séries iniciais. 

Na escola, os primeiros ensinamentos dos professores são voltados para o aprendizado das 

letras e outros sinais, com o objetivo de desenvolver a leitura, a escrita e os cálculos 

matemáticos, importantes para a nossa ascensão social, enquanto outros aprendizados 

importantes, como a cartografia e os seus elementos, são ensinados mais tarde, mesmo assim 

de forma discreta e superficial.  

 

2 A ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA, O ENSINO DA GEOGRAFIA E OS PCNs. 

 

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), apresenta a definição estrita de 

alfabetização. Ela é o “ato ou efeito de alfabetizar, de ensinar as primeiras letras”. Assim, uma 

pessoa alfabetizada é entendida como aquela que domina as “primeiras letras”, que domina as 

habilidades básicas ou iniciais do ler e do escrever. Em resumo, a alfabetização, em seu 

sentido estrito, designa, na leitura, a capacidade de decodificar os sinais gráficos, 
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transformando-os em sons, e, na escrita, a capacidade de codificar os sons da língua, 

transformando-os em sinais gráficos.  

Em relação a Cartográfica, a alfabetização cartográfica faz parte do objetivo básico das séries 

iniciais, e propõe atividades que desenvolvam as seguintes noções: pontos, linha, área, 

lateralidade, orientação, localização, referências, noção de espaço e tempo (RIBEIRO et al., 

2001). Segundo Martinelli (1998), esta temática deve ser trabalhada já nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, através de jogos e brincadeiras que podem promover resultados 

satisfatórios para a aquisição da alfabetização cartográfica. Para que a Cartografia possa ter 

um papel significante no processo de ensino e aprendizagem da Geografia, é necessário que 

desde a Educação Infantil os alunos tenham orientações cartográficas. Essas orientações 

recebidas pode-se chamar de alfabetização cartográfica. Trata-se de um trabalho inicial na 

vida educacional da criança para que, nas séries subsequentes, ela possa desenvolver um 

censo cartográfico significativo, possa entender o que é a cartografia e a necessidade da 

mesma na educação, e a sua importância na formação profissional, social e econômica do 

homem. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais- PCNs (1997), a educação cartográfica é um 

conhecimento que se desenvolveu desde a pré-história, pela necessidade do homem em 

exercer as atividades necessárias a sua sobrevivência. Á medida que  a cartografia evoluía, 

iam sendo criados signos e linguagens diferentes. Através da linguagem cartográfica é 

possível sintetizar informações, expressar conhecimentos, estudar situações, sempre 

envolvendo a ideia da produção espacial, representada através dos produtos cartográficos. 

Assim, o professor da Educação Infantil também deve estar preparado para conduzir a 

alfabetização, base de aprendizado da cartografia. Conforme ainda os PCNs (1997), a 

alfabetização cartográfica compreende uma série de aprendizagens que podem ser 

desenvolvidas desde as séries iniciais da Educação Básica e posteriormente evoluídas para 

trabalhar com as representações cartográficas, através de linguagens específicas. É importante 

entender que a continuidade do trabalho com as representações cartográficas, deve levar em 

consideração a vontade e a identificação que as crianças e jovens têm pelas imagens; trata-se 

de uma atitude essencial na aprendizagem da cartografia. 

De acordo com os PCNs (1997), os principais produtos da cartografia que podem ser usados 

na Educação Básica são: fotografias, maquetes, globo, atlas, plantas, mapas, imagens de 

satélites, tabelas, quadros, jogos e tudo o que possa representar a linguagem visual. Assim, 

esses produtos são materiais que o professor deve usar na alfabetização cartográfica.  
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Os PCNs (1997), atestam que os mapas, a visão oblíqua, a visão vertical, a imagem 

tridimensional, a imagem bidimensional, o alfabeto cartográfico (ponto, linha e área), a 

construção de noção de legenda, a proporção e a escala, a lateralidade, referências e a 

orientação espacial são básicos na alfabetização cartográfica. Sendo assim, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais afirmam que, após professores e alunos interagirem com as bases e 

noções da alfabetização cartográfica, estas noções podem contribuir para eliminar o receio de 

alguns professores e alunos de trabalhar com a cartografia. 

Não se pode considerar os conhecimentos da cartografia como exclusividade de determinada 

disciplina ou curso, é um processo para a vida e para a educação. Com base nessa visão 

teórica desenvolveu-se esta pesquisa, onde se discute os elementos da cartografia desde a 

Educação Infantil, numa relação com o ensino da Geografia, interligado com as 

geotecnologias, discutidos a seguir. 

 

3  METODOLOGIA 

 

A fim de compreender a atual situação da educação cartográfica e a utilização dos produtos da 

cartografia no processo de ensino da Geografia na Educação Básica, identificando as causas 

que levam a inserção dos produtos cartográficos pelo professor, propusemos uma investigação 

de natureza qualitativa e exploratória. 

A natureza qualitativa deste estudo reside em pretender captar a situação proposta como 

objeto de estudo em toda a sua extensão, levantando possíveis variáveis existentes e a partir 

da sua interação, o verdadeiro significado da questão. Como afirma Minayo (1994, p.27) “a 

pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores, atitudes e aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relação humanas.” Foi 

também exploratório porque intencionou tornar mais explícito o problema, permitindo-nos 

aprofundar o conhecimento e as ideias sobre o uso dos produtos cartográficos no ensino da 

Geografia. O estudo foi desenvolvido com 11 professores de geografia do Ensino 

Fundamental e Ensino médio atuantes na Rede Pública Estadual no município de Cruz das 

Almas/BA. Para fins de delimitação da amostra, o principal critério foi que os professores 

deveriam ser licenciados em Geografia, por entender que não seria interessante para este 

estudo a visão de professores com outras formações. Aplicou-se entrevista, mas, pelo fato da 

resistência de alguns professores em descrever a realidade da sua prática pedagógica, utilizou-

se também de questionários. Para facilitar o entendimento das colocações dos professores e 

ainda por questões éticas, as colocações estão representadas aleatoriamente: P1-professor 1; 
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P2- professor 2; P3- professor 3; P4- professor 4; P5-professor 5; P6-professor 6, assim 

sucessivamente até o P11-professor 11. 

 

 

 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na questão inicial, foi investigada qual a importância da alfabetização cartográfica para os 

alunos, e os professores ponderaram que: 

P2 (....) é base importante para estudar melhor a cartografia, facilitando o aprendizado da 

geografia; 

P5 (....) é essencial para entendermos a geografia, o espaço e as suas representações; 

P6 (...) é muito importante, no entanto, os alunos não são alfabetizados cartograficamente 

nas séries iniciais e só quando os alunos vão trabalhar com os produtos cartográficos é que 

ensinamos algumas noções de cartografia. 

P7 (...) é essencial, mas os livros didáticos não dão ênfase à alfabetização cartográfica e a 

gente não tem um domínio adequado dos conteúdos cartográficos. 

P9 (...) é de grande relevância, mas os alunos chegam ao 8º e 9º ano sem uma apropriação 

adequada da alfabetização cartográfica. 

P10 (...) a alfabetização cartográfica é primordial para o entendimento e um aprendizado 

significativo da geografia. 

P11(...) sem a alfabetização cartográfica os alunos demonstram resistência a utilizarem os 

produtos cartográficos. 

Interessou-se saber também como os professores percebem o seu papel em relação à inserção 

da cartografia nas aulas de geografia. Dessa forma, questionou-se sobre o conceito de 

produtos cartográficos.  

P1 (...) são elementos da cartografia, que servem para mostrar o espaço geográfico. 

P3(...) a geografia é representada no papel, pelos produtos cartográficos. 

P6 (...) os produtos cartográficos são elementos usados pela cartografia para representar os 

espaços geográficos em várias dimensões. 

P7(...) produtos cartográficos, são globo, atlas, mapas, maquetes, gráficos, tabelas os mapas 

conceituais e mentais, que alguns professores usam nas aulas de geografia. 
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P8 (...) são os produtos usados pela geografia para representar a terra. 

P9(...) é através dos produtos cartográficos que a cartografia representa a terra e os 

elementos da natureza. 

P10 (...) a cartografia representa a terra através dos produtos cartográficos, como mapas, 

maquetes e o globo. 

Observa-se que existe unanimidade nas respostas dos professores sobre o conceito de 

produtos cartográficos. Percebe-se que os elementos da cartografia são “familiares” e bastante 

comuns no contexto educacional, independente do uso. O interesse de saber como eles 

percebem o seu papel em relação à aplicação dos produtos cartográficos nas aulas de 

Geografia é em função de acreditarmos que a opção pelo uso ou descarte dos produtos da 

cartografia nas aulas depende principalmente da consciência do professor, da sua prática e das 

suas competências para desenvolver a linguagem cartográfica nas escolas. Para Abreu & 

Castrogiovanni, 

o desenvolvimento da linguagem gráfica torna-se importante desde o início 
da escolaridade, porque contribui não apenas para que os alunos venham a 
compreender e a utilizar os mapas, como também para que desenvolvam  
habilidades e capacidades relativas à representação e leitura do espaço 
geográfico (2010, p.3). 
 

Conforme as respostas sobre o conceito de produtos cartográficos, ficou claro que os 

professores apontam para uma forte tendência da cartografia no ensino e aprendizagem da 

Geografia.Quando se questionou sobre a importância dos produtos da cartografia no ensino da 

Geografia, responderam: 

P4 (...) permite aos alunos acesso à realidade de vários contextos da geografia. 

P6 (...) a cartografia, principalmente o mapa pode ampliar a capacidade de conhecimento de 

cada aluno, proporciona conhecer o espaço geográfico. 

P7 (...) permite ao aluno fazer comparações entre as diversas situações da geografia. 

P9 (...) permite relacionar os aspectos sociais, políticos e econômicos. 

P10(...) os produtos cartográficos quando são usados nas aulas de geografia, proporcionam 

uma aula dinâmica e com várias discussões facilita os alunos a entenderem o espaço 

geográfico. 

 De acordo com a realidade apresentada pelos professores, observou-se que eles reconhecem a 

importância da cartografia, entendem que os produtos cartográficos contribuem para o 

aprendizado, ajudando a contextualizar o ensino com a realidade do mundo atual. Abreu & 

Castrogiovanni afirmam que: 
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No ensino da Geografia, a Cartografia tornou-se importante na educação 
contemporânea, tanto para o aluno entender às necessidades do seu 
cotidiano, quanto para estudar o ambiente em que vive. Aprendendo as 
características físicas, bióticas, econômicas, sociais e humanas do ambiente, 
ele pode entender as transformações causadas pela ação do sujeito e dos 
fenômenos naturais ao longo do tempo (2010, p.2). 

 

Baseando-se nas palavras do autor, tanto a Geografia como as demais ciências necessitam da 

cartografia e dos produtos cartográficos para o desenvolvimento da pesquisa e do processo de 

ensino e aprendizagem.  

Conforme Castrogiovanni (2000), a cartografia é uma linguagem que expressa fatos e 

fenômenos observados em vários contextos e constitui instrumentos de informação e de 

reflexão, possibilitando o conhecimento do espaço geográfico, e ainda, permite que o aluno 

faça a leitura crítica dos fenômenos geográficos em diversas escalas. 

Contrapondo-se aos depoimentos dos professores identificados como (P4, P6, P7, P9 e P10), 

está o pensamento do P5, que revela uma maneira diferente de entender e pensar sobre a 

importância da cartografia no ensino da Geografia. 

P5(...) os produtos cartográficos são importantes para o ensino da Geografia, mas para se 

trabalhar com eles requer outros conhecimentos e às vezes tornam-se confusas as aulas. Na 

formação acadêmica tive dificuldades com a disciplina Cartografia, pois, foi ministrada de 

forma superficial, apenas teoria. 

Observa-se no depoimento do professor P5, que existe insegurança em trabalhar com os 

produtos cartográficos. Segundo ele, para trabalhar com os produtos da cartografia são 

necessários conhecimentos, tanto teóricos como práticos. O professor mostra deficiência na 

sua formação acadêmica, provavelmente em função da falta de aulas práticas, e como é 

sabido, a cartografia está intimamente atrelada às geotecnologias e para tal é necessário uma 

capacitação de forma eficiente em relação ao uso das tecnologias cartográficas. 

Para Callai (2005), ler o mundo a partir do lugar é o desafio para o qual os professores devem 

estar preparados. Ao lado dessa realidade, acredita-se que é fundamental entender quais as 

práticas e técnicas necessárias para serem usadas nas aulas de Geografia, para que e que possa 

fluir uma aprendizagem significativa. Baseando-se nessa premissa, achou-se necessário 

questionar os professores sobre quais produtos da cartografia são utilizados nas suas aulas de 

geografia. As respostas dos professores quanto ao uso dos produtos cartográficos nas 

intervenções pedagógicas foram: uso da maquete- 29,62%; fotografias- 15,92%; globo - 

14,81%; mapa- 11,11%;bussola -10,92%  e  programas de computadores-  3,7%. 
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O resultado da pesquisa mostra que alguns elementos cartográficos são usados pelos 

professores que lecionam Geografia. Observa-se que o produto da cartografia mais usado é a 

maquete, seguido de outras práticas importantes e que alguns dos professores descartam. 

Chamou mais a atenção nas respostas, o item referente aos programas de computadores, que 

os professores usam pouco.  Apesar da revolução da informática em todos os segmentos da 

sociedade, segundo os professores pesquisados, ainda é um produto escasso.  

Dando continuidade à pesquisa, na questão sobre o produto mais usado da cartografia a ideia 

foi conhecer um pouco mais sobre as práticas dos referidos professores.  As respostas de 

29,62% dos professores indicam que a maquete é o produto cartográfico mais usado nas aulas 

de Geografia, assim informaram os respondentes: 

P4 (...) a construção de maquetes nas aulas de Geografia, proporciona ao aluno realidades e 

experiências diferentes, ajuda na formação de novos conceitos, desafiando o aluno a pensar 

de forma contextualizada com a realidade. 

P7 (...) , quando o professor trabalha com a construção de maquetes, as aulas ficam voltadas 

para a realidade do aluno, mesmo assim, tem vezes que os alunos ficam inquietos e 

demonstram desinteressados pela cartografia, diminuindo o rendimento da aula. 

P6 (...) quando se pede aos alunos que construam uma maquete para trabalhar determinado 

tema da geografia, fica mais fácil para construir alguns conceitos e podermos fazer uma 

relação com o dia a dia de cada. 

Observa-se que a maquete é o produto cartográfico mais usado, apesar da sua forma 

“mecânica” de confecção pode ser um dos fatores que contribui para que seja usado com 

maior frequência nas aulas de geografia. 

De fato, no processo de ensino e aprendizagem da Geografia, é necessária a relação entre o 

saber, o aluno e os produtos da cartografia, para mostrar os fenômenos da natureza é preciso a 

mediação do professor.  

Segundo Almeida e Passini (2002) “a maquete serve de base para explorar a projeção do 

espaço vivido para o espaço representado.” É uma forma de se trabalhar alguns conceitos da 

geografia, proporcionando a ação do indivíduo sobre o objeto e, consequentemente, 

interferindo na sua formação e compreensão dos conteúdos e do mundo. A construção da 

maquete dá  a visibilidade e a conexão entre a ação do homem e o espaço físico. Na 

construção de sua própria maquete, o aluno analisará a questão espacial do ambiente, a ordem 

lógica da organização e realizará um planejamento próprio, podendo de forma prática e 

concreta analisar o porquê de certas ordens e aplicar conceitos, que por vezes são subjetivos.  
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Existe a possibilidade de o professor utilizar a maquete para ensinar os alunos a localizar-se 

no espaço, não usando apenas como uma atividade de observação, mas com a maquete pode-

se ainda ensinar o aluno a calcular a escala, levando em consideração a relação matemática 

que existe entre as dimensões reais e as da representação da realidade contidas na maquete. É 

uma atividade que, sendo explorada cartograficamente, o aluno constrói o raciocínios crítico e 

pode criar seus próprios significados. 

Segundo Fitz (2008), escala cartográfica é uma relação matemática que existe entre as 

dimensões reais e aquelas da representação da realidade contidas em um mapa, globo e outros 

produtos cartográficos com finalidade de ler o mundo. Pode-se ainda ensinar os pontos 

cardeais, lateralidade, localização e referências. 

Para Callai (2005), ler o mundo da vida, ler o espaço e compreender que as paisagens que 

podemos ver são resultado da vida em sociedade, dos homens na busca da sua sobrevivência e 

da satisfação das suas necessidades. Para a autora esse é o papel da geografia na escola. 

Enquanto isso, o uso dos outros elementos da cartografia nas aulas de geografia pelos 

professores, é bastante diversificado com pequena percentagem.  

No posicionamento de 15,92%, dos professores respondentes, foi informado que usam as 

fotografias para dinamizar as aulas de geografia, mostrando as paisagens para o aluno terem 

conhecimento das dimensões do mundo. Dessa forma, contrapondo às ideias de Santos 

(1988), onde ele afirma que “a paisagem não é formada apenas de volumes, mas também de 

cores, movimentos, odores, sons e outros.” (SANTOS, 1988, p. 61). 

Uma paisagem não é representada apenas por seus elementos visíveis, mas também os não 

visíveis, onde a leitura depende de cada aluno e professor. As observações das paisagens dão 

significados diferentes, diferentes pontos de vista e formam diferentes conceitos, que 

proporcionam ao ensino da geografia o universo de saberes e de conhecimentos. Assim, 

transcreveu-se o depoimento do professor 3. 

P3 (...) quando uso várias fotografias, os alunos se interessam pela aula, discutem as 

paisagens, falam das transformações e mudanças ao fazerem comparações com a realidade, 

ainda surgem vários pontos de vistas, gerando discussões enriquecimento das aulas. 

O uso das fotos pelos professores e alunos deve ser constante, pois tem o objetivo de 

desenvolver habilidades criticas e valores tanto na Geografia como em outras disciplinas, em 

busca de uma sociedade cada dia melhor. Essas respostas revelam que alguns professores 

estão conscientizando-se da necessidade de trabalhar com a cartografia.  

Ficou evidenciado, que 14,81% dos professores usam o globo nas aulas de geografia. Sobre o 

globo, o professor -P1, afirma: 
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P1 (...) uso o globo nas minhas aulas de Geografia, torna-se prazerosa a aula, discuto 

sempre a forma de movimento da terra rotação e translação, de forma interativa. 

Globos educacionais são projetados especificamente para tornar o aprendizado fácil e 

divertido para pessoas de todas as idades. Pode-se observar que no globo são usados cores de 

coordenação para tornar as fronteiras políticas fáceis de ser observadas por estudantes mais 

jovens e fornece detalhes suficientes para melhorar a aprendizagem para os alunos com um 

nível mais elevado de conhecimento. 

Quanto ao uso do atlas, 14,81% dos professores afirmaram a utilização do mesmo nas aulas 

de geografia, afirmaram que é facilitador do aprendizado, apesar do complexo manuseio, 

conforme o P2 afirma. 

P2 (...) uso o atlas, pois permite a visão de diversos tipos de mapas, apesar da dificuldade de 

manuseio, mostro aos alunos a existência de mapas com diversos temas. Atualmente, o atlas 

digital é bem melhor e fácil de manusear, o aluno que gosta de computador adora trabalhar 

com o Cd do atlas digital. 

Segundo Martinelli (2008), é complexa a elaboração de um atlas escolar, onde devem ser 

abordadas as noções de espaço e suas representações, estes não podem ser vistos como meras 

figuras ilustrativas dos textos didáticos. 

O atlas proporciona aos estudantes o ensino do mapa com base em posturas teóricas e 

metodológicas sobre a construção da noção de espaço, proporciona ainda ao desconhecido 

conhecer particularidades de lugares distantes- o espaço mundial. 

A partir da evolução da tecnologia surgiram os atlas digitais, ferramenta que está sendo 

utilizada na comunicação da informação, o mapa digital é apresentado em forma de CD-ROM 

como meio para armazenar as suas informações e proporcionar um tratamento diferente que 

motiva, emociona e, sobretudo informa. A interatividade é a sua característica, acrescida à 

integração dos recursos de som, imagem e vídeo.   

Os atlas digitais proporcionam a interação leitor/usuário, colocando-se em vantagem ao 

comparar com os atlas impressos, estes facilitam a manipulação, superposições de mapas, 

comparações das informações, em menor tempo e espaço. É notório ao se pensar no ensino da 

Geografia, relacionar as ideias de produção e representação do espaço geográfico pelo 

principal produto cartográfico - o mapa. 

Mesmo sabendo-se da importância do mapa para a Geografia e para o ensino, na pesquisa 

chamou a atenção o desinteresse de parte dos professores questionados sobre o uso do mapa, 

onde apenas 11,11% dos respondentes informaram que usam os mapas para dinamizar o 

processo de ensino e aprendizagem da Geografia, conforme a citação do professor P9. 
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P9 (...) uso os mapas constantemente nas minhas aulas, ensino aos alunos localizar-se no 

espaço geográfico, mostro as coordenadas e os meridianos, às vezes falo sobre escala e 

convenções cartográficas. 

Apesar de pequeno o percentual de professores que usam mapas nas suas aulas, é importante 

entender que o desenho como forma de mapeamento do lugar, território, paisagem, tem o 

objetivo de desenvolver a capacidade de representação mental do aluno. Isso fará com que os 

mesmos adquiram a possibilidade de aperfeiçoamento da visão individual sobre a realidade do 

ambiente vivido pelo aluno. 

 Segundo Simielli (2010, p.77), “na vida moderna, é cada dia mais notório e importante a 

utilização de mapas; portanto, cada vez mais, o trabalho do cartógrafo deve ser baseado nas 

necessidades e interesses dos usuários dos mapas”. 

Baseando-se nas ideias dos autores que discutem a alfabetização cartográfica e o uso dos 

produtos da cartografia, observa-se que os mapas abordam maior quantidade de informação, 

independente da área de conhecimento de cada ser humano. 

Outro produto cartográfico identificado na pesquisa foi a bússola, onde 10,92% dos 

professores afirmaram que usam esse produto nas suas aulas, principalmente quando 

trabalham conteúdos voltados para a localização dos pontos cardeais e colaterais, como pode-

se observar nas respostas dos professores (P8, P9). 

P8 (...) trabalho nas aulas de Geografia, os pontos cardeais, uso a bússola para facilitar o 

aprendizado (norte, sul, leste e oeste), os alunos aprendem com facilidade. 

P9 (...) sempre uso a bússola nas aulas de Geografia; falo dos pontos cardeais aos alunos do 

6º e 7º ano. Explico lateralidade contextualizando com a realidade do aluno, seu trajeto de 

casa até a escola e também a posição de cada um em relação à sala de aula. 

Segundo Callai (2005), as habilidades adquiridas a partir da exercitação continuada em 

desenvolver lateralidade, orientação, leitura e interpretação de mapas, tanto o aluno como o 

professor estão em constante preparação para a vida e principalmente para interpretar o 

mundo. Para isso, o professor de geografia deve proporcionar aos seus alunos o uso constante 

da cartografia e dos seus produtos, usar a sua experiência em sala de aula, como sendo 

trajetórias marcantes, as trajetórias vividas pelo professor em toda a vida. 

Baseando-se na maioria das respostas dos professores, observou-se uma maior 

conscientização quanto à importância da cartografia nas aulas de Geografia, mesmo assim, 

alguns persistem com a intencionalidade de que trabalhar com a cartografia é complexo e 

causa mal estar em parte dos alunos.  Enquanto outras respostas mostram avanço da 
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cartografia a partir do uso de vários produtos cartográficos, alguns bastante usados, outros 

com um percentual mínimo de uso, talvez pela falta de habilidade dos professores.  

Nesta pesquisa algumas causaram surpresa, por entender que vivemos na era da tecnologia 

com grande aceitação dos computadores em todas vertentes da sociedade. No entanto, apenas 

3,7% dos professores afirmaram que usam programas de computadores nas aulas de 

geografia.   

Acredita-se que a escola tem a finalidade de aproximar o aluno e as novas tecnologias dentro 

e fora da sala de aula, utilizando principalmente a internet para pesquisas. Assim, é uma 

necessidade do ensino da Geografia trabalhar com algumas ferramentas básicas como o 

Google Maps e Google Earth, que podem despertar interesse dos alunos para diversos 

assuntos da Geografia, como por exemplo, a hidrografia, geografia urbana, geomorfologia, 

climatologia, ecologia, geologia, entre outros.  Para isso é necessário o incentivo do professor 

para proporcionar aos alunos o mundo das novas tecnologias. Conforme Fonseca (2010), 

afirma que: 

Em verdade, deve haver primordialmente, uma mudança de postura do 
professor, que deve deixar de perceber-se como o “repassador de 
conhecimento” e assumir como criador de ambientes de aprendizagem que 
facilitem o processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do 
educando (FONSECA, PINHEIRO, FONSECA, 2010, p.42). 

 

A tecnologia tem importância fundamental na formação do professor e, para que ele esteja 

qualificado para mediar os ambientes de aprendizagens, faz-se necessário um maior 

conhecimento e envolvimento com as mídias tecnológicas, para que esteja apto e consciente 

da importância de usar tais recursos. Todavia, observa-se ainda resistência por parte de alguns 

professores quanto ao uso das mídias tecnológicas. 

Conforme afirma Martinelli (2005, p.10): “Atualmente, a cartografia entra na era da 

informática” a partir da informática se desenvolve especialidades, ficando a cada dia mais 

fácil para o professor e aluno trabalharem. Na maioria das vezes, a formação do professor não 

contempla trabalhar com a cartografia por motivo de alguma deficiência na sua formação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na pesquisa realizada, os resultados sobre o entendimento da realidade da relação existente 

entre a cartografia e a geografia na educação, mostraram algumas justificativas que levam o 

professor de Geografia a usar de forma mínima ou precária os produtos cartográficos na 

intervenção pedagógica.      
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Vale salientar que na maioria das vezes quando se trata dos produtos cartográficos, as reações 

dos alunos e professores costumam variar. Há alguns confrontos de opiniões quanto à 

aceitação da cartografia, mesmo quando está atrelada às novas tecnologias, que são 

implemento de desejo e cobiça da sociedade atual. 

Com a pesquisa, constatou-se diferentes práticas pedagógicas relacionadas ao ensino da 

Geografia, da Cartografia e das Geotecnologias, onde o uso dos produtos da cartografia nas 

práticas pedagógicas acontece de forma sutil. Existem professores que usam um determinado 

produto, enquanto outros variam, e não relacionam com os conceitos da Geografia e da 

Cartografia. Outros usam os elementos cartográficos apenas de forma ilustrativa. 

A análise dos resultados nos permitiu afirmar que os produtos cartográficos mais usados pelos 

professores são: 1º) maquete; 2º) fotografias; 3º) O globo; 4º) Atlas; 5º) Mapas; 6º) Bussola e 

7º) Programas de computadores. Observa-se que existem resistências do professor em 

trabalhar com alguns elementos da cartografia, principalmente os programas especiais de 

computador, como Google Eart e Google Maps, talvez por desconhecerem ou por terem 

resistência ao uso das tecnologias.  

Inserir ou destacar o uso da cartografia e dos produtos cartográficos nas aulas de Geografia 

está intimamente relacionado a fatores, crenças, habilidades, práticas e à própria deficiência 

na formação do professor, que, pode não contemplar para trabalhar com a cartografia (mapas, 

cartas topográficas, mapas temáticos, gráficos, tabelas, atlas, globo e programas de 

computadores).   

Constatou-se ainda a necessidade de repensar sobre a carga horária da disciplina Cartografia 

nos cursos de licenciatura em Geografia, levando em consideração a importância do 

aprendizado desta disciplina desde a Educação Infantil. Enquanto para os professores 

formados que já ensinam a disciplina Geografia e Cartografia, sugere-se uma formação 

continuada, especializando com arcabouço teórico-metodológico e prático em prol de 

melhoria do ensino da Geografia, a Cartografia e as Geotecnologias. 

Para continuidade dessa linha de investigação, é importante a realização de novos estudos, 

tendo como foco a elaboração de propostas pedagógicas de Geografia que contemplem a 

plena inserção da cartografia e dos elementos cartográficos em uma relação direta com as 

novas geotecnologias como ferramentas didáticas dinamizadoras da educação geográfica. 

Em decorrência desse ato investigativo, as conclusões não podem ser generalizadas, mas 

podem ser usadas para se entender situações parecidas que ocorram em diversos contextos, ou 

em outras disciplinas.  
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