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Resumo

Discutir sobre cartografia na educação básica, especificamente, sobre a percepção de professores e
estudantes de uma escola pública é o centro deste trabalho. Aqui, não buscamos apresentar respostas,
mas uma visão de como a ciência cartográfica é trabalhada e percebida pelos interlocutores do
processo de ensino e também da aprendizagem. Cartografar o mundo é uma das principais diretrizes
da Geografia, mas pouco se valoriza essa arte nas séries iniciais, justamente no período em que as
crianças estão repletas de imaginação e mais propensas às informações visuais, afinal, a cartografia é
uma arte cheia de símbolos e apta a receber outros criados pelos alunos na fase de compreensão e
contextualização.

Palavras-Chave: Cartografia. Ensino. Educação Básica

Abstract

Discussing cartography in basic education, specifically, on the perception of teachers and students of
a public school is the center of this work. Here, we do not seek to present answers, but a vision of
how cartographic science is worked and perceived by the interlocutors of the teaching process and
also of learning. Cartography of the world is one of the main guidelines of Geography, but little
value is given to this art in the initial series, precisely in the period when children are full of
imagination and more prone to visual information, after all, cartography is an art full of symbols and
able to receive other servants by the students in the understanding and contextualization phase.

Keywords: Cartography. Teaching. Basic education

Resumen

Discutir sobre cartografía en la educación básica, específicamente, sobre la percepción de profesores
y estudiantes de una escuela pública es el centro de este trabajo. Aquí, no buscamos presentar
respuestas, sino una visión de cómo la ciencia cartográfica es trabajada y percibida por los
interlocutores del proceso de enseñanza y también del aprendizaje. Cartografar el mundo es una de
las principales directrices de la Geografía, pero poco se valora este arte en las series iniciales,
justamente en el período en que los niños están repletos de imaginación y más propensos a las
informaciones visuales, después de todo, la cartografía es un arte lleno de símbolos y es capaz de
recibir otros creados por los alumnos en la fase de comprensión y contextualización.

Palabras clave: Cartografía. Educación. Educación básica
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INTRODUÇÃO

A Geografia é a ciência que permeia o mapeamento dos limites territoriais, bem como estrutura toda
área conhecida no mundo, seus aspectos e reflexos, interagindo com o homem no seu habitat, em
consonância com a sociedade e os elementos que a compõe.

Este instrumento de pesquisa e análise nasceu para uma melhor compreensão da Cartografia, a fim
de responder: qual a sua importância, sua utilização nos dias atuais das sociedades do século XXI.
Tem a finalidade de despertar a comunidade acadêmica, estudiosos, pesquisadores e público em
geral, quanto à beleza e grandiosidade do conhecimento dos aspectos cartográficos na localização
espacial (na rua, avenida, bairro, município, estado, país e mundo), seus limites geográficos
(fronteiras) e seus reflexos na sociedade humana (relações interpessoais).

Foi utilizado como referencial teórico (pesquisa bibliográfica) obras de Elza Yasuko Passini,
Fernand Joly, Marcello Martinelli, Maria Elena Ramos Simielli, Rosangela Doin de Almeida, entre
outros, bem como pesquisa de campo desenvolvida com alunos da 6º ano do Ensino Fundamental e
professores que trabalham com a disciplina Geografia de um colégio público na cidade de Valença e
convido o leitor a embarcar neste escrito, bem como refletir seu conteúdo na íntegra e por fim,
reproduzir de forma prazerosa o conteúdo na sua prática pedagógica.

GEOGRAFIA: BREVE HISTÓRICO

Etimologicamente, a palavra Geografia tem origem do grego (geo = terra + grafia = descrição),
carregando o estigma de descrever a Terra. Contudo, seu sentido e objeto de estudo foram ampliados
à medida que se consolidou como uma das Ciências Humanas.

A partir do século XIX acontece a sistematização da Geografia, embasada no estudo da Cosmologia
de Humboldt e Ritter. Posteriormente, surgem as Escolas Tradicionais – Determinismo com Ratzel,
Possibilismo com Vidal de La Blache e o método Regional apresentado por Hartshorne.

Ulterior a Segunda Guerra Mundial, surge a Nova Geografia (intitulada também como Geografia
Teorética assim como Geografia Quantitativa), tendo seus principais representantes Schaefer, Harvey
e Haggett. Para esta fase da Geografia, existiam métodos científicos para pesquisa geográfica, mas
não métodos geográficos de pesquisa. Todas as ciências contribuem para a compreensão da ordem
existente e o campo da Geografia seria o das organizações espaciais. A Nova Geografia salientou o
rigor no enunciado e a verificação de hipóteses e na formulação das explicações para fenômenos
geográficos, explicando o existente e baseada nas teorias, fazendo predições. Essa fase da Geografia
foi marcada pela utilização de técnicas estatísticas e matemáticas para mapeamento da distribuição
espacial dos fenômenos.

O conhecimento e utilização das variadas técnicas de análise, tornou fundamental para o trabalho do
geógrafo. Porém, o uso das mais avançadas técnicas estatísticas não está condicionado ao fazer
Geografia. O geógrafo deve ter noção do problema a pesquisar e se basear nas teorias adequadas para
interpretação dos resultados.

Aos anos 70, descortina-se a Geografia Radical ou Crítica, exposta por Yves Lacoste, Peet, Harvey, e
Santos. Esta Geografia abrange toda postura contestatória, que lutou pelos direitos civis durante a
Guerra do Vietnã, a crise da poluição e urbanização. Corrente de relevância social, marxista e
radical, foi considerada como a uma Geografia alienada dos problemas socioeconômicos,
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privilegiando, portanto, os processos sociais e não espaciais.

Paralela a corrente radical, começa a surgir no mesmo período, a Geografia Humanística, tendo como
principais expoentes Yi-fu-Tuan, Relph e Fremont. Essa abordagem valorizava a experiência pessoal
e grupal na compreensão do comportamento humano em relação ao espaço, onde cada indivíduo
possuía uma visão de mundo, expressada através de atitudes para com o meio ambiente. Contexto
pelo qual a sociedade se organiza e se relaciona no espaço geográfico. A noção de lugar foi muito
valorizada nesta tendência, como espaço de significância afetiva para a sociedade, pois “o lugar faz
parte do mundo, dos sentimentos e afetos, é um foco de ação emocional do ser humano”, GOMES
(1996). Sob a visão humanística, espaço e lugar assumiam características diferenciadas, cabendo ao
geógrafo mostrar-los através de uma estrutura coerente.

Segundo Andrade (1997), a sistematização dos estudos dessa ciência no Brasil, contribuiu para o
reconhecimento do território em três momentos: ainda no período do Brasil Colônia, quando os
chamados “cronistas coloniais”, a exemplo de Pero Vaz de Caminha, fizeram descrições da terra
tropical à corte portuguesa. Num segundo momento, durante o Período Imperial e Primeira
República, com questões ligadas a divisas regionais, nos seus diversos aspectos e defensores. E por
fim, num terceiro momento, a partir da Revolução de 1930, quando a Geografia passou a ser
discutida nas universidades, assim como a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE e da fundação da Associação dos Geógrafos do Brasil.

Ao citarmos geografia, nos vem à representação mental de mapas, embora isso seja eminentemente
cultural. Os mapas são representações do ser geográfico. Desde os primórdios até o final do século
XIX, o fazer geografia estava associada à construção de mapas. Para Lacoste (2003), “a Geografia
sempre foi confundida com o mapa. Na verdade, fazer Geografia era fazer mapas.” A Geografia se
confirma como discurso cultural universal, isto é, estudada e refletida por diversas correntes e
expandida nas escolas (1º e 2º graus) e universidades.

Ratificando o conteúdo escrito por Lacoste (2001) ao afirmar quão importante seria que a massa dos
países subdesenvolvidos aprendesse a ler, para isso faz-se necessário que se aprenda a pensar e ler o
espaço ao qual habitam. O autor ainda utiliza o termo “miopia” para se referir a falta de interesse
pelos fenômenos geográficos. Nesta perspectiva, a Cartografia escolar poderá auxiliar na
interpretação dos fenômenos geográficos.

A CARTOGRAFIA

A Cartografia é a arte de conceber, de levantar, de
redigir e divulgar os mapas. (Joly, 2003)

Conhecida como a arte de traçar mapas a Cartografia firmou-se com a civilização grega no século VI
a.C. em função das grandes expedições militares e navegações da época. Isto por que já havia
naquele momento, a necessidade de se conhecer o espaço geográfico o qual os gregos almejavam
conquistar. Portanto, esta arte pode ser definida como a ciência de representação gráfica do espaço
geográfico, seja numa superfície plana como um mapa ou através de gráficos.

A palavra Cartografia está associada à produção de mapas e estes são imediatamente relacionados
com a Geografia, muitas vezes por um aspecto puramente cultural. É um desenho similar do espaço
geográfico, utilizado ou não em todo o mundo conhecido. Segundo Deetz:

A Cartografia antiga tinha a tendência de preencher as lacunas de
informações com ilustrações ornamentais e decorativas. Os espaços vazios
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dos mapas eram cobertos com pântanos, monstros marinhos, animais
selvagens. O autor das Viagens de Gulliver, Jonathan Swift, escreveu no
inicio do século XVIII: “E assim os geógrafos, nos mapas da África, enchem
os espaços vazios com figuras selvagens e, à falta de cidades, colocam
elefantes nos lugares inabitados”. (DEETZ, 1949)

Martinelli (2003) afirma que “os mapas sempre surgem como representação simbólica da
Geografia”, justifica-se, uma vez que é reforçada a utilização do mesmo sempre ligado à Geografia
ou ao espaço geográfico de modo geral.

O histórico desta arte vem desde a Pré-história quando usada na delimitação de terras, áreas de caça
ou pesca. Sua aplicação nos tempos modernos ainda significa uma demonstração de poder. A
aplicabilidade dos mapas sempre esteve associada à dominação, registrando aspectos do interesse da
minoria. O que os torna uma “fonte de saber socialmente construído”, perante qualquer cultura, tal
qual nos sugere KISH (1980) e SALICHTCHEV (1979), respectivamente:

“Nos albores de sua existência, o homem gravou em pedra ou argila, pintou em pelo de animais ou
armou em estruturas diversas o seu lugar, seu ambiente e suas atividades. Ao fazer isso não só
representava a prática de suas relações espaciais, em terra ou mar, como também expunha o conteúdo
das relações sociais de sua comunidade.” Kish, 1980.

Quanto a Salichtchev (1979): “Os desenhos ou estruturas apresentavam desde então uma forma
original de interpretação acerca de seus territórios ou domínios em mares, sempre servindo para
satisfazer as necessidades que foram surgindo nas condições do trabalho humano, para demarcar vias
de comunicação, definir lugares e outros”.

Com o surgimento das relações capitalistas (fato que impulsionou as grandes navegações), houve um
grande avanço na confecção de cartas. Outro importante momento foi com os grandes
descobrimentos, com a exigência de mapas mais precisos quanto às novas rotas marítimas, o que
veio a confirmar os mapas como as “armas do imperialismo”.

Para Martinelli (2003), a fundação das academias cientifica, deu-se inicio a uma ciência cartográfica
moderna, com a elaboração dos primeiros mapas topográficos da Europa, por François Cassini de
Thury. Porém foi com o avanço do imperialismo que a Cartografia obteve seu maior impulso, uma
vez que cada potência necessitaria de um reconhecimento detalhado do espaço para planejar sua
penetração em área adversa. Segundo Lacoste (2002), “a partir de uma análise sistemática sobre os
diferentes níveis espaciais, torna-se mais fácil à compreensão e conseqüentemente a possível
intervenção local, projetando-se como um estrategista.”.

Vale ressaltar que os mapas além de limitar fronteiras, representavam o poder das grandes potências
mundiais. Não muito distante dos dias atuais, o saber cartográfico restringia-se a quem detinha o
poder, uma vez que a população não tinha acesso a cartas detalhadas. Segundo Lacoste (2001), em
alguns países democráticos existe o livre acesso a tais, pois as mesmas não fazem sentido para quem
não sabe interpretá-las.

Nos dias atuais, a Cartografia conta com os recursos da modernidade como a informática, que
dinamiza o processo da construção de mapas, tanto pela facilidade como precisão dos detalhes.

A Cartografia como ciência

Ao longo dos tempos, nota-se que a Cartografia tem se afirmado como uma ciência, devido ao seu
próprio objeto que é a representação espacial, o que possibilitou retratar as modificações sofridas
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pelo espaço geográfico. Dentre os vários conceitos e os diversos teóricos define-se a Cartografia
como:

Ciência porque se constitui num campo de atividade humana que requer
desenvolvimento de conhecimentos específicos, aplicação sistemática de
operações de campo e de laboratório, planejamento destas operações,
metodologia de trabalho, aplicação de técnicas e conhecimentos de outras
ciências, tudo com vistas à obtenção de um documento de caráter altamente
técnico, o mapa, objetivando representar os aspectos naturais e artificiais da
superfície terrestre, de outros astros ou mesmo o céu. Enfim, a organização
do espaço, seja terrestre ou não, é mostrada através de mapas, os quais
resultam de uma série de operações que fazem parte de um campo definido
da atividade humana: a Cartografia (DUARTE, 1994).

Já na visão de Martinelli (1991), a idéia da Cartografia como ciência há muito possibilita a
comunicação entre os povos:

Cartografia é a ciência da representação e do estudo da distribuição espacial
dos fenômenos naturais e sociais, suas relações e suas transformações ao
longo do tempo, por meio de representações cartográficas – modelos icônicos
– que reproduzem este ou aquele aspecto da realidade de forma gráfica e
generalizada. (MARTINELLI, 1991)

Ratificando o pensamento de Martinelli, podemos considerar a Cartografia como uma ciência que
entrelaça as ações de uma sociedade para com a natureza na construção do espaço geográfico.

Assim, dizemos que a Cartografia surge como ciência pelo resultado da evolução do pensamento
humano, pela qual a técnica fora substituída por uma ciência objetivada a representação do espaço
geográfico.

Linguagem Cartográfica

Enquanto linguagem cartográfica, Joly (2003) afirma que através da utilização de signos, a
Cartografia pode, legitimamente, ser considerada como uma linguagem. Como linguagem, utiliza
uma gama de símbolos que todos compreendem mesmo que não tenham conhecimento muito
apurado, pois algumas comunicações são feitas, sobretudo, pelo modo visual e associativo, e assim, a
linguagem cartográfica, por ser exclusivamente visual, permitindo avaliar as vantagens e os limites
das variáveis utilizadas na simbologia cartográfica.

I – A simbologia cartográfica

Para Joly (2003) a simbologia cartográfica exprime um conjunto de sinais e cores para transmissão
da mensagem. Tais sinais são representados por grafismos ou símbolos, através de uma convenção
cartográfica, traduzida na legenda do mapa. Os símbolos são classificados em categorias, descritas
em JOLY (2003), como:

a. Sinais convencionais – esquemas centrados em posição real possibilitando a identificação do
objeto, mesmo em tamanho muito reduzido;

b. Sinais simbólicos – são símbolos chamativos cuja posição é de fácil determinação;
c. Pictogramas – são símbolos figurativos de fácil reconhecimento;
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d. Ideograma – é um pictograma representativo de um conceito;
e. Símbolo regular – estrutura construída pela repetição regular de um elemento gráfico;
f. Símbolo proporcional – é de aspecto quantitativo com dimensão variada de acordo com o

fenômeno representado.

Contudo, percebemos que a forma mais comum de representação através de símbolos de fácil
reconhecimento, a exemplo da utilização da cor azul para representação das zonas hidrográficas ou o
verde para a representação das matas e florestas, ambos de valores universais. Por outro lado, quando
da redução, torna-se necessária a utilização de sinais abstratos, mais sintéticos, porém possível para
representação de qualquer objeto, dando ênfase ao desenvolvimento de uma cartografia temática. O
conceito de simbologia cartográfica pode ser visto por Joly, Martinelli, Oliveira e outros:

A simbologia cartográfica consiste, assim, num arranjo convencional das
manchas significativas localizadas em implantação pontual, linear ou zonal.
Esse arranjo pode ser concebido numa única cor [...] ou, ao contrário, numa
gama mais ou menos complicada de cores. Às vezes também se dá um valor
simbólico à escrita sobre o mapa e um papel de informação complementar à
‘apresentação’, ou seja, ao conjunto das indicações e figuras exteriores ao
quadro do mapa. ( Joly, 2003, p. 19)

II - A escala e a generalização

A escala é outro fator imprescindível para a leitura e interpretação de mapas uma vez que se trata da
relação que exprime as medidas entre a área real e a área desenhada. Existem duas formas para
representação de uma escala num mapa: pela forma numérica ou pela forma gráfica.

A escala numérica, como o próprio nome sugere, é representada através de uma fração, constante de
um numerador e por um denominador da escala, dispostos a esquerda e a direita, respectivamente. O
denominador varia de acordo com o tamanho da escala. Assim, dizemos que uma escala é grande
quando seu denominador é um número pequeno (exemplo – 1:50), e que uma escala é pequena ao
passo que seu denominador é um número muito grande (exemplo – 1: 50.000.000). Percebemos
então, que o valor da escala é inversamente proporcional ao tamanho do denominador, porque quanto
maior for o denominador, menores serão os detalhes da área representada no mapa.

Quanto à generalização, Joly (2003) afirma tratar-se da adaptação dos elementos reais no mapa,
mesmo apresentando certas distorções dos objetos. Esta operação abrange:

a. Uma seleção de detalhes necessários ao assunto do mapa, a fim de conservar o seu valor;
b. Uma esquematização do desenho, buscando atenuar ou apagar algumas características da área

no mapa reduzido;
c. Uma harmonização dos desenhos conservados, esquematizados ou deformados.

III – As técnicas cartográficas

São os passos para elaboração dos mapas, onde tudo se inicia através do levantamento de dados, ou
segundo Joly, levantamento de campo, onde se exige um conhecimento do assunto a tratar.

Por seguinte, chega-se a uma minuta de campo, o que viria a ser um rascunho do mapa proposto. A
partir desse ponto, as etapas são puramente técnicas.

IV – A automação

Consiste na utilização da Cartografia aliada à informatização, dando seus primeiros passos a partir de
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1946, possibilitando cálculos astronômicos, o estabelecimento das projeções e posteriormente, o
tratamento estatístico dos dados geográficos.

Destacam-se duas espécies de sistema automático: os que se destinam a geração de bancos de dados,
tendo como produtos os registros cartográficos e os que têm como objetivo único à produção de
mapas. Nesse processo, o trabalho cartográfico se torna maleável e poderoso (JOLY, 2003),
produzindo com maior rapidez e volume uma quantidade de informações antes não alcançada.

Vertentes da Cartografia

Denominamos como vertentes da Cartografia os seguintes assuntos: meios de orientação;
coordenadas geográficas; fusos horários; escalas e projeções cartográficas, por serem elementos de
estudo intrínsecos no aprendizado da Cartografia atualmente denominada por Geocartografia ou para
alguns autores Cartografia Escolar.

a)Meios de Orientação

São possibilidades de orientação para uma localização exata através dos seguintes elementos:
bússola, posição do Sol nascente e poente, posição de constelações, tais como a do Cruzeiro do Sul.
Os pontos de orientação são dispostos numa figura denominada por rosa-dos-ventos.

b) Coordenadas Geográficas

São baseadas em linhas imaginárias (paralelos e meridianos) traçadas no globo terrestre, o que
permite saber com exata precisão a localização de qualquer ponto na superfície do planeta.

c) Fusos Horários

São diferentes horários existentes na superfície terrestre, sendo que o fuso inicial localiza-se a partir
do meridiano central – Greenwich. A origem dos diferentes fusos deve-se ao movimento de rotação
realizado pelo planeta.

d) Escalas

São proporções matemáticas entre a realidade e o desenho. As escalas podem ser gráficas ou
numéricas.

e) Projeções Cartográficas

São formas ou técnicas de representação da superfície terrestre, que consistem num conjunto de
linhas (paralelas e meridianas) onde são projetados os elementos do mapa. As principais projeções
são: Mercator, Peters, Plana ou Polar, Aittof e projeção Contínua.

O Ensino da Cartografia – aplicabilidade

A Geografia sempre utilizou a linguagem cartográfica. Mapas e cartas traziam representações dos
fenômenos antes mesmo dessa disciplina ter se tornada acadêmica.

O conhecimento geográfico está impregnado da leitura, interpretação e produção de mapas. Por meio
da linguagem cartográfica poderemos produzir, expressar e comunicar idéias e conhecimentos.
Utilizar essa ferramenta básica da Geografia significa desenvolver a capacidade no que se refere à
representação e a análise do espaço geográfico.

O ensino da geografia deve está comprometido com a aprendizagem cartográfica, onde um sistema
de símbolos envolve proporcionalidade, uso de signos ordenados e técnicas de projeção. Nossos
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educandos precisam representar e codificar o espaço, realizando a leitura das informações que neles
foram expressas. Segundo Passini (2003), é na escola que se deve ocorrer a aprendizagem espacial
voltada para a compreensão das formas pela qual a sociedade organiza seu espaço – o que só será
plenamente possível com o uso de representações formais (ou convencionais) desse espaço.

Algumas leituras apontam que toda problemática acerca do ensino da Cartografia, encontra-se
atrelada ao duelo entre a Geografia Física e Geografia Humana, onde o professor, a depender da sua
postura e visão geográfica tende a priorizar apenas uma das vertentes, utilizando a Cartografia apenas
para fazer estudos do espaço físico, ao invés de entrelaçar os conhecimentos.

A Cartografia nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s)

Conhecimento que vem se desenvolvendo há milhares de anos, caracteriza-se de acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais como uma linguagem que permite desenvolver a idéia de
organização do espaço geográfico e sua distribuição.

Conforme o eixo 4, parágrafo 2, onde ressalta a importância da utilização de técnicas e recursos
didáticos para compreensão da pluralidade do espaço geográfico:

A geografia trabalha com uma pluralidade de espaços e lugares com recortes
muito variados, alguns próximos, outros mais distantes do observador.
Inclusive com níveis de interesses diferentes no aprofundamento dos
elementos caracterizadores desses espaços. Tudo isso coloca para o geógrafo
e para o professor de Geografia a importância da existência de recursos
técnicos e didáticos que permitam, em seus estudos e pesquisas, a
aproximação com seu objeto de estudo. (PCN’s, 1998, p.77)

No parágrafo 3 do mesmo eixo, a Cartografia é reafirmada como recurso fundamental na percepção
dos diferentes espaços e escalas, estabelecendo relações entre os fenômenos.

A Cartografia torna-se recurso fundamental para o ensino e a pesquisa. Ela
possibilita ter em mãos representações dos diferentes recortes desse espaço e
na escala que interessa para o ensino e a pesquisa. Para a Geografia, além das
informações e análises que se podem obter por meio dos textos em que se usa
a linguagem verbal, escrita ou oral, torna-se necessário também, que essas
informações se apresentem espacializadas com localizações e extensões
precisas e que possam ser feitas por meio da linguagem gráfico-cartográfica.
É fundamental, sob o prisma metodológico, que se estabeleçam as relações
entre os fenômenos, sejam eles naturais ou sociais, com suas espacialidades
definidas.( PCN’s, 1998, p.77)

Cabe ressaltar que a alfabetização cartográfica tem início nos dois primeiros ciclos da educação
básica, para só então, dar continuidade com representação cartográfica nas séries posteriores,
valendo-se do próprio interesse por parte dos alunos, como escrito a seguir:

A alfabetização cartográfica compreende uma série de aprendizagens
necessárias para que os alunos possam continuar sua formação nos elementos
da representação gráfica já iniciada nos dois primeiros ciclos para
posteriormente trabalhar com a representação cartográfica. A continuidade do
trabalho com a alfabetização cartográfica deve considerar o interesse que as
crianças e jovens têm peãs imagens, atitude fundamental na aprendizagem
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cartográfica. [...] O objetivo do trabalho é desenvolver a capacidade de
leitura, comunicação oral e representação simples do que está impresso nas
imagens, desenhos, plantas, maquetes, entre outros. O aluno precisa
apreender os elementos básicos da representação gráfica/cartográfica para
que possa, efetivamente, ler o mapa. (PCN’s,1998, p.78)

A Cartografia no Ensino Fundamental

Partindo do pressuposto que o aluno já tenha sido alfabetizado cartograficamente nos dois primeiros
ciclos da educação básica, conforme os PCN’s, o processo de continuação do desenvolvimento
cartográfico no aluno consiste na aquisição de algumas noções básicas como:

- visão oblíqua e visão vertical;

- imagem tridimensional e bidimensional;

- alfabeto cartográfico, ponto, linha e área;

- construção da noção de legenda;

- proporção e escala;

- lateralidade / referência, orientação.

Centraremos nosso olhar nos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, e de acordo com a proposta
de Simielli (2003), o trabalho educacional deverá ser desenvolvido para obtenção de dois eixos
fundamentais, a saber:

1 – criação do aluno leitor crítico trabalhando com produtos prontos, realizando leitura de mapas e
cartas não apenas localizando os elementos descritos.

2 – obtenção de um aluno mapeador consciente e atuante na construção do saber cartográfico através
da montagem de maquetes e croquis, utilizando-se da observação tridimensional e bidimensional.

O ensino da Cartografia como parte integrante da disciplina de Geografia no Ensino Fundamental é
visto com certo apreço por Simielli (2003), quando da passagem dos conteúdos para os educandos,
que devem ser adaptados à sua capacidade de aprendizagem ou domínio cognitivo.

Observando que um leitor cartográfico do ensino fundamental aprenderá menos informações que um
aluno do ensino médio, sendo mais recomendado a utilização de diferentes mapas e cartas para
diferentes faixas etárias.

Ainda segundo a autora, a Cartografia desta forma, permite ao professor trabalhar em três níveis:

1 – Localização e síntese – cartas de análise, distribuição ou repartição, que analisam o fenômeno
isoladamente;

2 – Correlação – permite a combinação de duas ou mais cartas de análise;

3 – Síntese – mostra as relações entre varias cartas de análise, apresentando-se uma carta síntese.

[...] é preciso a partir da idéia de que a linguagem cartográfica é um sistema
de símbolos que envolvem proporcionalidade, uso de signos ordenados e
técnicas de projeção. Também é uma forma de atender a diversas
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necessidades, das mais cotidianas (chegar a um lugar que não se conhece,
entender o trajeto doas manaciais, por exemplo) às mais especificas (como
delimitar áreas de plantio, compreender zonas de influencia do clima). A
escola deve criar oportunidades para que os alunos construam conhecimentos
sobre essa linguagem nos dois sentidos: como pessoas que representam e
codificam o espaço e como leitores das informações expressas por ela.
(PCN’s, 1997, pp.118-119)

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA: UM OLHAR SOB AS TURMAS DO 6º ANO

O trabalho de campo, desenvolvido através da coleta de dados, foi realizado no município de
Valença-BA, mas a pedido da equipe, o nome do colégio não será citado, mas é composto em sua
estrutura física por 14 (quatorze) salas de aula, 01 (uma) biblioteca, 01(uma) sala de informática, 01
(uma) sala de áudio-vídeo, quadra poli-esportiva, jardins e cantina, além da secretaria e sala dos
professores.

A unidade escolar conta com uma direção geral, uma coordenadora geral, três vices-diretoras e três
coordenadoras (sendo uma para cada turno). Atualmente, o corpo docente do 6º ano do Ensino
Fundamental é composto por 15 (quinze) professores, sendo: 05 (cinco) com licenciatura plena (03
em geografia, 02 em historia, 02 biologia, 03 em matemática, 02 em educação física e 03 em letras);
03 (tres) com o curso de Pedagogia.

O Colégio atua quase na totalidade com o Ensino Fundamental e algumas turmas do Ensino Médio.
Sua clientela estende-se desde alunos residentes na sede municipal até os oriundos de sua zona rural
e redondezas.

No ano letivo de 2018, a clientela da série em estudo chegou a 255 alunos, distribuídos em 08 (oito)
turmas entre os turnos.

Como amostra para análise da situação de alfabetização cartográfica, foi realizada entrevistas com
alunos de 02 turmas da manhã, 02 da tarde e uma da noite, correspondendo a 157 alunos ou 61% do
total. Quanto aos professores, foram entrevistados os três que atuaram com a disciplina Geografia
nos mesmos turnos que os alunos entrevistados.

CARTOGRAFANDO A PESQUISA

Para compreender sobre o ensino e aprendizagem da cartografia no ensino fundamental, buscamos
ouvir os dois agentes principais desta conversa: o professor e o estudante, aqui, alunos do 6º anos de
uma escola pública. Em meio a algumas indagações, apresentamos a seguir uma síntese das respostas
que nos levaram a responder a questão desta investigativa.

No âmbito dos profissionais da educação, estes foram provocados a responder questões acerca do
tempo de exercício docente, formação acadêmica, percepção e domínio dos conteúdos da
Cartografia. As resposta versaram sobre algumas surpresas, pois apesar de termos um docente que
afirma ter alto domínio sobre os conteúdos, esse mesmo respondeu que está na docência há apenas
um ano, mesmo tempo de conclusão do curso superior da disciplina, o qual todos tem a mesma
formação acadêmica – Licenciatura de Geografia.

Neste ponto sobre a o domínio de conteúdos e formação, é certo afirmar que muitos dos licenciados
que saem da academia, depois de quatro anos trabalhando com teóricos da área, mas que isso não
significa possuir tal domínio, pois a realidade das salas de aula, exigem bem mais que saber na teoria
o conteúdo. Então, qual seria a visão de possuir tais domínios cartográficos para este professor? Tais
questionamentos nos levam a refletir sobre uma afirmação de Simielli (2003): “Cartografia-cópia,
cartografia desenho são atividades que não considero como uma possibilidade de trabalho efetivo em
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sala de aula, e sim, como um desvio ou mau ensino da cartografia/geografia em sala de aula”.

O pensamento da autora se confirma na demonstração dos conteúdos apresentados pelos professores
como os mais trabalhados na sala de aula, tais como os meios de orientação, coordenadas
geográficas, mapas e seus elementos, como legenda e convenções cartográficas, fusos horários e
projeção. Segundo os docentes, estes conteúdos são ensinados a partir de desenhos, e poucos
explorados a partir da utilização da construção ou representação real do espaço do aluno.

Por mais que se alegue ter um domínio sobre qualquer assunto, quando se trata do ramo educacional,
as dificuldades sempre surgem, já que estamos trabalhando com mentes, e mentes que nunca pensam
iguais, por mais que o professor seja um ótimo profissional.

Segundo Antunes (2003) “O professor ao descrever ou interpretar uma paisagem geográfica, vê
mentalmente o que fala e não percebe que seus alunos estão apenas ouvindo.” Esta fala nos alerta
sobre a postura metodológica do docente ao ministrar suas aulas, ao passo que este acredita que seus
alunos já passaram por uma alfabetização cartográfica, ponto também discutido principalmente por
Doin (2001), que vem reforçar a importância de tal alfabetização nas séries iniciais, é ratificada por
um dos docentes entrevistados quando afirma sobre suas dificuldades:

“... coordenadas geográficas e escalas, pelo fato dos alunos sentirem dificuldade
em apreender por mais que se utilizem várias metodologias eles têm dificuldades
pela Cartografia não ser trabalhada ou bem trabalhada nas séries anteriores”.
Profª. Margarida

Ademais, cabe aqui ressaltar que as dificuldades sempre irão existir, contudo a prática pedagógica na
disciplina torna-se fundamental durante a construção dos conceitos geográficos, os quais para o
âmbito da cartografia nessa escola, os professores demonstraram que ainda se sentem presos ao livro,
pois devido ao numero de estudantes em sala, nem sempre conseguem propor uma atividade para
explorar o espaço da escola para despertar outras possibilidades de aprendizado dos jovens, o que
despertaria a curiosidade e imaginação presente na mente dos alunos nessa fase educacional.

O bom professor treina para tornar capaz de seus alunos a navegar pelos
espaços e tempos, movimentando toda sensibilidade do tato, do paladar e da
imaginação. [...] Nem sempre é possível, mas sempre é importante acrescentar
à aula verbalizada o auxilio de elementos pictográficos diversos, como tabelas,
gráficos, mapas, desenhos, esculturas e outros meios visuais. (ANTUNES,
2003).

Conforme os professores atuantes nas séries em análise, a principal dificuldade que os alunos sentem
na aprendizagem cartográfica parte do pressuposto que eles não detenham um conhecimento prévio
dos conteúdos ligados à Cartografia, os quais deveriam ser introduzidos durante sua passagem na
Educação Infantil, quando a criança começa a produzir seus desenhos por pura diversão, na tentativa
de reconstrução do espaço.

Os mapas das crianças trazem elementos do pensamento infantil, são
representações de seu modo de pensar o espaço, as quais persistem mesmo
que, na escola, a crianças tenham entrado em contato com conteúdos relativos
aos ‘mapas dos adultos’. Conhecer como as crianças percebem e representam o
espaço pode auxiliar muito o trabalho docente. (DOIN, 2001, p. 34)

Ou seja, o estímulo à cartografia pode e deve ser feito em qualquer época da formação, contudo, na

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_cartografia_na_sala_de_aula_do_6º_ano_fundamental_algumas_impr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



infância, tais conhecimentos podem ser potencializados através de atividades simples sobre sua
percepção espacial, as quais serão aprimoradas nas demais fases da escolarização cartográfica.

Quando voltamos nosso olhar para as respostas dos estudantes, ao serem questionados sobre
lembranças de conteúdos da Geografia na Educação Infantil, poucos citaram aspectos ligados à
Cartografia, a exemplo do trabalho com mapas, indicando um trabalho de iniciação a alfabetização
cartográfica, como está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997):

Desde o primeiro ciclo é importante que os alunos conheçam alguns
procedimentos que fazem parte dos métodos de operar da Geografia.
Observar, descrever, representar e construir explicações são procedimentos
que podem aprender a utilizar, mesmo que ainda o façam com pouca
autonomia, necessitando da presença e orientação do professor. (PCN, 1997,
p.128)

Ao serem questionados sobre a capacidade de representação de um espaço geográfico comum, como
a escola ou a própria residência, fazendo uso das práticas cartográficas, muitos dos alunos, cerca de
60% deles, responderam que não teriam condições. Outros afirmaram não lembrar o que seriam as
“práticas cartográficas”, o que não compromete afirmar se estariam ou não aptos a fazer uma simples
representação de um dado espaço, identificando-o ou usando a simbologia para construção de uma
legenda, demonstrando os elementos do local.

Os alunos demonstraram ter sentido dificuldades na compreensão dos conteúdos cartográficos,
muitos alegaram que tais conteúdos eram repassados de forma muito rápida pelo professor regente,
ou simplesmente o conteúdo explorado era dado em forma de resumo que os alunos deveriam fazer,
a título de “tarefa de casa”, não tendo a oportunidade de praticar a informação. Quando indagados
sobre qual conteúdo sentiram maior dificuldades, a maioria julgou ter sido na parte do trabalho com
escalas, sendo que a justificativa foi unânime: utilização de recursos matemáticos, tanto para sua
compreensão de proporção quanto na resolução dos problemas propostos. Pode-se perceber ao
analisar as respostas à necessidade de um trabalho conjunto no processo de ensino, não somente dos
conteúdos da Geografia, mas da necessidade de uma integração com as disciplinas afins, o que
caracteriza uma interdisciplinaridade para o êxito educacional, não apenas na série em estudo, mas
durante todo o processo de ensino.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A ação para que o aluno possa entender a linguagem cartográfica não está em
colorir ou copiar contornos, mas em construir representações a partir do real
próximo ou distante. Somente acompanhando e executando cada passo do
processo, pode-se familiarizar com a linguagem cartográfica.
(CASTROGIOVANNI, 1999)

Não concluímos aqui o pensamento, mas, de acordo com os dados coletados existe a necessidade de
um aprofundamento na concepção cartográfica por parte dos educadores, ao ponto de dinamizar tais
conteúdos, possibilitando uma melhor compreensão por parte dos educandos. Pois, uma vez os
professores apresentarem um direcionamento de discussão aproximado para a Geografia Humana,
geralmente termina por minimizar aspectos da cartografia ou suas correlações, e quando estas se
fazem presentes, por vezes são levadas ao grupo de estudantes, atreladas a aspectos naturais.

Independentemente do conteúdo trabalhado na Geografia, a maneira mais comum de ensinar dar-se
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através do discurso do professor, apoiado muitas vezes unicamente no livro didático. Em muitos
casos, o assunto é descrito e explicado de forma descontextualizada com o local e a realidade do
discente e, a avaliação da aula, é feita através de exercícios de memorização, sobretudo, para as
primeiras séries do Ensino Fundamental, como verificado nesse trabalho.

Tais procedimentos ditos como educacionais, terminam por não surtir resultados no processo de
formação do corpo discente, principalmente no ensino cartográfico e para a educação na vida, onde o
objetivo é a formação de cidadãos e que para isso, torna-se necessário que o estudante seja capaz de
um mapeamento consciente de todos os fatos e decisões ao longo de sua existência. Isso porque não
podemos esquecer que muitos de nossos pequenos jovens vivem num mundo repleto de imagens, de
informações visuais que podem auxiliar no processo de representação do espaço vivido.

Utilizando-se de diversas imagens, a Geografia segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais,
recorre a diferentes linguagens na busca de informações como forma de expressar suas
interpretações, hipóteses e conceitos, o que pede uma Cartografia Conceitual, apoiada numa
linguagem especifica, fazendo da localização e da espacialização uma referência da leitura das
paisagens e seus movimentos. Tais leituras podem ser feitas através da utilização de fontes comuns
como filmes, fotos comuns ou aéreas, gravuras, vídeos, etc. sempre com a análise prévia do
professor, a fim de contextualizar de acordo com a finalidade de aplicação.

Para tanto, não podemos deixar sobre os ombros do professor a carga imaginária de que precisa
possuir um arcabouço de informações a ser transmitida, mas por outro lado, esse deve dispor de
possibilidades de articular questões que desafiem seus alunos a aprender de forma contextualizada,
seja qual for o conteúdo aplicado em sala de aula, facilitando a compreensão por parte dos discentes.
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