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A SALA DE AULA COMO ESPAÇO DE REFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM DA 

ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 

 
 

RESUMO 

 
As dificuldades quanto aos conhecimentos relacionados às representações gráficas, especificamente 

sobre a questão cognitiva do mapa, por parte dos estudantes da Educação Básica, despertaram-nos 

para a investigar de que forma a alfabetização cartográfica vem sendo trabalhada nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Esse trabalho, inserido na linha de pesquisa Alfabetização e Práticas 

Pedagógicas, buscou elaborar, desenvolver e avaliar uma proposta de ensino da Cartografia para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa na forma 

pesquisa-ação. O público investigado foi uma turma do 5º ano de uma escola pública municipal da 

cidade de Itabuna-BA. A base teórica foi fundamentada em autores como Oliveira (2010), Simielli 

(2010), Almeida (2011), Passini (2012), dentre outros, que ao pesquisarem sobre o processo de 

alfabetização cartográfica, afirmam que a construção desses conhecimentos desde o início da 

escolarização possibilita que o sujeito desenvolva, de forma autônoma, a percepção do espaço de 

vivência, levando em seguida a capacidade de conseguir pensar e agir de forma crítica sobre o 

espaço/mundo. O levantamento dos dados foi realizado em duas fases: Primeira fase - Diagnóstico 

por meio de dois desenhos da sala de aula (representação horizontal e vertical) elaborados pelos 

estudantes o que possibilitou uma análise dos seus conhecimentos cartográficos prévios e na 

Segunda fase – Intervenção pedagógica mediante o desenvolvimento de várias atividades de ensino 

objetivando desenvolver competências e habilidades relacionadas a alfabetização cartográfica. A 

sequência de atividades desenvolvidas nas oficinas pedagógicas servirá como proposta de trabalho 

para os professores que desejarem utilizar no processo de alfabetização cartográfica nos anos 

iniciais e configuram o produto educacional construído a partir desta pesquisa. Por meio do 

diagnóstico inicial, percebemos que a maioria dos estudantes apresentava dificuldades no que diz 

respeito às noções fundamentais do campo da Cartografia como lateralidade, projeção, proporção, 

equivalentes cartográficos, distância e quantidade dos objetos, conhecimentos fundamentais para 

que o estudante se torne alfabetizado cartograficamente. Com a intervenção pedagógica, a maioria 

conseguiu superar as dificuldades apresentadas, avançando nos aspectos cognitivos do mapa. Por 

fim, percebemos que é possível alfabetizar nos aspectos cartográficos o estudante, a partir de um 

trabalho sistematizado voltado para as aprendizagens dos aspectos das representações gráficas.  

 
 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Alfabetização; Cartografia. 



 

THE CLASSROOM AS REFERENCE SPACE OF LEARNING OF 

CARTOGRAPHIC LITERACY 

 
 

ABSTRACT 

 
 

The difficulties with the knowledge related to the graphic representations, specifically about 

the cognitive map issue, by the students of Basic Education, have aroused interest to 

investigate how cartographic literacy has been worked in the initial years  of elementary 

school. This research aimed to elaborate, develop and evaluate a proposal of Cartography 

teaching for the initial years of Elementary School. It was developed a qualitative research in 

the form of research-action. The investigated public was a class of 5° year, of a municipal 

public school of Itabuna-BA town. The theoretical basis was based on authors such as 

Oliveira (2010), Simielli (2010), Almeida (2011), Passini (2012), among others; that when 

researching about the process of carthografic literacy, conclued that the construction of these 

learnings since the beginning of schooling, allows the subject to develop autonomously, the 

perception of living space, taking then the ability to be able to think and act critically about 

space / world. Data collection was performed in two phases: First Phase: Diagnosis through 

two classroom drawings (horizontal and vertical representation) prepared by students which 

enabled an analysis of their previous cartographic knowledge, and the Second Phase; 

pedagogical intervention by developing various educational activities aimed at developing 

skills and abilities related to cartographic literacy. The sequence of activities developed at 

educational workshops will serve as work proposal to the teachers that desire to use in literacy 

carthografic process, at initial years. Through the initial diagnosis, we noticed most of 

students regarding the fundamentals of mapping field, as laterality, projection, proportion, 

cartographic equivalent, distance and quantity of objects, fundamental knowledge for the 

student become literate cartographically. With the pedagogical intervention most got 

overcome the presented dificulties, advancing the cognitive aspects of the map. Ultimately, 

we realized it is possible to literate the student, in the carthografic aspects with just a 

systematized work facing the learning aspects of the graphical representations. 

 

Key- Words: Geography Teaching; Literacy; Cartography 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O interesse pela realização dessa pesquisa surgiu ao ingressarmos no 

magistério púbico em 2007, atuando como professor de Geografia no 6º ano do 

Ensino Fundamental II e, percebermos que a maioria dos estudantes ainda não 

havia iniciado o processo de alfabetização cartográfica. Tal situação acabava 

trazendo certos prejuízos e dificuldades no processo ensino e aprendizagem da 

Geografia, sendo necessário retomar uma série de competências e habilidades 

relacionadas a alfabetização cartográfica que deveriam ter sido iniciadas ainda no 

Ensino Fundamental I. 

Há uma necessidade de iniciar a construção de habilidade de ler e interpretar 

os elementos cartográficos ainda no 1º ciclo, pois certas aprendizagens como 

noções de lateralidade, proporcionalidade, projeção, orientação, localização, relação 

significante/significado, dentre outras, quando não adquiridas no tempo certo podem 

trazer prejuízos para vida escolar do estudante, inviabilizando muitas vezes, 

compreensões relacionadas a leitura e interpretação do espaço geográfico. 

O indivíduo que não consegue ler e interpretar um mapa acaba 

impossibilitado de pensar sobre vários aspectos que envolvem os diferentes 

espaços. Sendo assim, está sujeito apenas aos registros de imagens do lugar ou do 

meio em que vive, o que acaba impedido de fazer a operação elementar na leitura 

de mundo que é analisar aspectos de certas localidades desconhecidas. A 

habilidade de ler e interpretar um mapa e decodificar os símbolos são 

imprescindíveis para garantir a autonomia do sujeito. Ler e escrever em Geografia 

exige domínio da linguagem cartográfica, portanto, esse conhecimento é 

indispensável na análise dos conteúdos referentes a essa área do conhecimento 

principalmente quando se refere aos conceitos básicos (espaço, paisagem, lugar, 

território e região). 

Estudar a linguagem cartográfica desde os primeiros anos escolares 

possibilita ao sujeito a capacidade de desenvolver a própria percepção do seu 

espaço de vivência, para que possa pensar e agir de forma crítica sobre o 

espaço/mundo. O professor tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa 

habilidade, pois enquanto mediador do conhecimento deve estimular os estudantes 

desde seus primeiros anos na escola a curiosidade pelos mapas de modo que 

compreendam que esse é um instrumento que traz informações fundamentais na 
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leitura e interpretação do espaço geográfico e que não é apenas mais um recurso 

didático utilizado para a ilustração das aulas. 

Não obstante, sabe-se que, na escola, o uso de mapas tem se restringido, na 

maior parte dos casos, apenas a ilustrar ou mostrar onde as localidades ou 

ocorrências estão, entretanto, a formação do cidadão não é completa se ele não 

domina a linguagem cartográfica, se não é capaz de usar um mapa adequadamente. 

Sendo assim, torna-se imprescindível o processo de alfabetização cartográfica para 

que o estudante tenha condições de ler os mapas murais, os atlas e também 

aqueles presentes nos próprios livros didáticos. Muitos professores utilizam os atlas 

apenas para indicar a ocorrência de um fenômeno, para simplesmente localizar uma 

determinada coisa: onde fica tal país? Onde fica tal rio? Onde fica tal montanha? 

Diante dessa situação, traçamos os seguintes questionamentos: 

1) Quais os conhecimentos cartográficos apresentados pelos estudantes no 

último ano do Ensino Fundamental I? 

2) É possível alfabetizar cartograficamente no Ensino Fundamental I? 

3) Quais são as aprendizagens no campo socioespacial após a alfabetização 

cartográfica? 

Buscando analisar a problemática levantada, desenvolvemos esse trabalho 

utilizando o método da pesquisa-ação, método qualitativo que surge dentro de um 

contexto caracterizado por preocupações teóricas e práticas que incidem na busca 

de novas formas de intervenção e investigação, o que acabou por privilegiar a 

participação em vista da transformação da realidade. 

A sistematização desse trabalho ocorreu com o ensino na forma de oficinas 

pedagógicas, organizadas com base no diagnóstico inicial dos conhecimentos 

prévios dos estudantes. Tanto o diagnóstico quanto as atividades desenvolvidas nas 

oficinas buscaram valorizar as representações do espaço de vivência – sala de aula 

e entorno da escola -, podendo assim o ensino de Geografia também ser iniciado a 

partir da exploração/representação desses espaços, lócus das relações afetivas e 

experienciadas. 

Nesse sentido, defendemos esse estudo como uma contribuição para o 

ensino e aprendizagem de Cartografia no Ensino Fundamental I, sendo o resultado, 

a produção de uma sequência de atividades pedagógicas que poderá subsidiar o 

trabalho do professor com relação a alfabetização cartográfica que atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 
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Face à situação problema relatada e tendo esclarecido a nossa preocupação 

enquanto pesquisador, foi possível indicar como sendo o objetivo principal o de 

elaborar, desenvolver e avaliar uma proposta de ensino da Cartografia para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental e como objetivos secundários o de diagnosticar os 

conhecimentos cartográficos dos estudantes do último ano do Ensino Fundamental I; 

desenvolver oficinas pedagógicas para a aquisição de conhecimentos cartográficos, 

avaliando as habilidades adquiridas em cada oficina. 

É nesse contexto que, no capítulo primeiro “Interfaces entre a Geografia e a 

Cartografia”, fizemos uma abordagem da importância dos conhecimentos 

cartográficos na compreensão e análise do espaço geográfico, constituindo numa 

análise crítica de como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) têm se 

referido aos conhecimentos cartográficos e a forma como têm sido tratados nos  

anos iniciais da Educação Básica. Além disso, relatamos sobre a questão do ensino 

e aprendizagem da Geografia, passando por toda a trajetória histórica dessa 

disciplina e como seu objeto vem sendo discutido pelos pesquisadores e professores 

da área. 

O segundo capítulo, “Metodologia ou Material e Métodos” tratamos da 

concepção metodológica adotada no desenvolvimento dessa pesquisa. Para isso foi 

necessário fazer um levantamento teórico dos métodos qualitativos adotados nas 

pesquisas sociais para que fosse possível justificar a escolha do método da 

pesquisa-ação como o mais apropriado para elucidar esse estudo. 

O capítulo terceiro, “Do saber dos estudantes à alfabetização cartográfica” 

constitui a primeira parte da análise dos dados, empreendidas a partir dos 

conhecimentos prévios dos estudantes a respeito dos conhecimentos cartográficos 

construídos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No capítulo quarto, “A sala de aula como espaço de referência da 

alfabetização cartográfica”, discutimos as atividades pedagógicas desenvolvidas por 

meio de oficinas, correlacionando com o referencial teórico levantado. 

Nas considerações finais fizemos uma retomada dos objetivos para 

apresentar as considerações do estudo realizado. 
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CAPÍTULO 1 

 
 

INTERFACES ENTRE A GEOGRAFIA E A CARTOGRAFIA 

 
 

O espaço geográfico, produto da relação sociedade e natureza mediante o 

trabalho, é o objeto de estudo da Geografia. Passini (2012, p. 51) corrobora com 

esse pensamento, afirmando que “o espaço é o objeto comum de investigação da 

Geografia e da Cartografia, uma sendo o conteúdo e a outra, a linguagem, portanto 

indissociáveis”. Guerreiro (2012, p. 27) analisando a importância de se trabalhar de 

forma crítica esses conteúdos integrados as diversas linguagens, menciona que “o 

pensar geográfico contribui, portanto, para a contextualização do aluno como 

cidadão do mundo e que se insere no mundo, que lhe pertence e no qual atua. Isso 

propicia o entendimento do espaço geográfico e de seu papel nas práticas sociais”. 

Estudos realizados por Almeida e Passini (2010) baseados na teoria  de 

Piaget e Helder, sobre a evolução espacial e sua psicogênese, explicam que a 

construção do espaço no sujeito passa por três fases evolutivas: do espaço vivido ao 

percebido e em seguida, do percebido ao concebido. 

O espaço vivido é construído pelo deslocamento do sujeito, pela vivência no 

espaço físico através das brincadeiras, percursos e todas as outras formas de 

contato físico do sujeito com o espaço. Guerreiro (2012, p. 45) relata que “os 

exercícios rítmicos e psicomotores são muito importantes para o desenvolvimento 

dessa dimensão espacial, em que o espaço é explorado e conhecido a partir do 

corpo”. Nesse sentido, a construção dessa dimensão do espaço começa a se forma 

logo após o nascimento. Almeida e Passini (2010, p. 11) afirmam que: 

Desde os primeiros meses de vida do ser humano delineiam-se as 
impressões e percepções referentes ao domínio espacial, as quais 
desenvolvem-se através de sua interação com o meio. No entanto, [...] o 
desenvolvimento da concepção da noção de espaço inicia-se antes do 
período de escolarização da criança [...]. 

O espaço percebido independe de ser experienciado fisicamente, ou seja, não 

precisa ser experimentado diretamente pelo sujeito. Basta utilizar a memória do 

percurso realizado, que antes era necessário percorrer para lembrar dos elementos 

constitutivos da paisagem. Nesse estágio de apropriação do espaço, o estudante é 
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capaz de elaborar um mapa mental do percurso casa-escola ou mesmo de outros 

espaços de uso recorrentes. Guerreiro (2012, p. 45) aduz que nessa fase: 

[...] a criança torna-se então capaz de distinguir distâncias e de localizar 
objetos em fotografias, por exemplo. É nessa fase que se amplia o campo 
empírico infantil em relação à análise do espaço, que se realiza mediante a 
observação, pois as crianças já estão inseridas na escola, nos anos iniciais 
da Educação Básica. 

A última dimensão espacial refere-se ao espaço concebido, tendo o início de 

seu desenvolvimento entre os 11-12 anos de idade. A principal caraterística dessa 

fase é a representação, ou seja, não é necessário vivenciar a paisagem para 

estabelecer relações, mas apenas visualizar sua representação. A partir daí o sujeito 

consegue raciocinar sobre os elementos da paisagem representada sem, 

necessariamente, ter visto ou conhecido anteriormente. 

Almeida e Passini (2012, p. 27) relatam que: 

Seguindo esse processo evolutivo da construção da noção de espaço, o 
professor deve exercer um trabalho no sentido da estruturação do espaço, 
pois a criança tem uma visão sincrética do mundo. Para ela os objetos e o 
espaço que eles ocupam são indissociáveis. A posição de cada objeto é 
dada em função do todo no qual ele se insere. E a criança percebe esse 
todo e não cada parte distintamente. Por esse motivo para cada criança (até 
aproximadamente 6 anos), a localização e o deslocamento de elementos 
são definidos a partir de referenciais dela, de sua própria posição. 

Para garantir a apreensão dos conhecimentos espaciais é necessário que 

haja aprendizagens das representações gráficas, tendo a Cartografia como a área 

do conhecimento responsável pelos seus estudos, produção e divulgação. 

Segundo Almeida (2010, p. 10) “os elementos cartográficos já se faziam 

presentes desde as primeiras civilizações, quando o homem utilizava croquis e 

traçados para definição de territórios e para manter a sobrevivência”. Nessa ótica, 

analisamos a importância que a Cartografia apresenta para o conhecimento do 

espaço e a produção de informações, através dos mapas, gráficos, croquis e perfis 

topográficos, facilitando a compreensão dos fatores e as transformações espaciais. 

Essas fases evolutivas da noção de espaço estão sustentadas no processo 

biopsicossocial de evolução do sujeito definida na teoria Construtivista de Piaget e 

colaboradores. A primeira é a noção de espaço topológico que tem relação com o 

que a criança estabelece com o meio, principalmente com espaço vivido e utiliza de 

referenciais básicos como frente, atrás, direita, esquerda, perto e longe. Segundo 

Guerreiro (2012, p. 47) essa noção“ é a base para o desenvolvimento das demais 

noções espaciais e começa a ser desenvolvida a partir do nascimento. Sua 
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importância é atingida por volta dos 6 a 7 anos, quando a criança se insere no 

processo de escolarização formal”. 

Além dessa noção de espaço, há outras noções como a projetiva e a 

euclidiana, todas fundamentadas na teoria de Jean Piaget. A noção de espaço 

projetivo tem relação com o desenvolvimento do raciocínio reversível, ou seja, 

cognitivamente o sujeito passar a entender que as coisas e/ou objetos no espaço 

possuem uma ordem ou mesmo uma sequência e que ao se deslocar nesse espaço, 

essas coisas e/ou objetos permanecem na mesma posição, levando-o a perceber o 

espaço a partir de diversos pontos de vistas. Guerreiro (2012, p. 51) relata que 

“quando esse processo se manifesta, a criança está desenvolvendo a noção de 

espaço projetivo, que ocorre quase simultaneamente ao surgimento das relações 

espaciais euclidianas”. Passini (2012, p. 70) também faz um adendo ao escrever  

que “a coordenação de pontos de vista liberta o sujeito do egocentrismo, 

possibilitando que veja o objeto ou o fato por meio de outras perspectivas”. Para a 

alfabetização cartográfica, é fundamental que haja atividades que proporcionem 

esse avanço. 

A noção espacial euclidiana aparece no momento em que o sujeito 

desenvolve a noção de coordenadas, fundamental no processo de localização das 

coisas e/ou objetos ou lugares no espaço geográfico. O cognitivo da criança passa a 

ter condições de compreender essa relação entre os 7 e 11 anos de idade, fase final 

de construção do raciocínio concreto1. Para Guerreiro (2012, p. 51) “a criança ao 

percebe de forma concreta, no espaço vivido, mas ela é de difícil representação, 

pois envolve simbologia e abstração que a criança ainda não compreende 

adequadamente”. 

Cassuli e Paiva (2014, p. 7) afirmam que: 

Em uma sala de aula contendo alunos de uma mesma faixa etária, é normal 
se apresentem conhecimentos referentes às três relações espaciais. Um 
aluno pode ter, por exemplo, nove anos e ter desenvolvido somente as 
relações espaciais topológicas, bem como outro da mesma turma e idade 
pode já ter desenvolvido as relações espaciais euclidianas. 

 

 

1Estágio operacional concreto, que vai dos seis aos doze anos. Neste estágio a criança adquire o 
esquema das operações como a soma, a subtração, a multiplicação, a ordenação serial. Consegue 
compreender a reversibilidade das coisas e já apresenta um raciocínio indutivo. A criança neste 
estágio é capaz de superar a mudança imediata, visível e considerar a relação lógica envolvida, ou 
seja, adquiriu o esquema da conservação e constância dos objetos. Ainda apresenta dificuldade em 
operar com princípios abstratos quando eles estão ligados a objetos específicos. Com a gradual 
maturidade dos lobos frontais, dá-se início ao raciocínio formal e a maior percepção emocional 
(http://labs.icb.ufmg.br/lpf/revista/revista2/sobrevoo/cap2_3.htm). 

http://labs.icb.ufmg.br/lpf/revista/revista2/sobrevoo/cap2_3.htm)
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Com relação a percepção do sujeito ao representar os objetos no espaço, 

podemos elencar relações de vizinhança, separação, ordem, envolvimento e 

continuidade. Na relação de vizinhança, o sujeito percebe o objeto no mesmo plano, 

ou seja, próximo uns aos outros. Almeida (2011, p. 31) relata que a questão de 

vizinhança: 

Corresponde ao nível mais elementar de percepção da organização 
espacial na qual a criança situa objetos da seguinte maneira: a boneca ao 
lado da bola, a poltrona ao lado da mesa, o quarto ao lado do banheiro, sua 
casa ao lado da casa vizinha, etc. 

A percepção de que os objetos apesar de serem vizinhos estão separados 

surge ao perceber a relação de vizinhança. Nessa fase, o sujeito percebe que os 

objetos localizados no mesmo plano estão separados, ou seja, de que a porta está 

separada da janela, de que o quadro está separado do mural, etc. 

A partir dessa fase, aparece a ideia de ordem, isto é, a noção de que os 

objetos ocupam uma posição específica no espaço (anterior, intermediária ou 

posterior). Nesse momento, a criança percebe que primeiro vem o quadro, a parede 

ocupando a posição intermediária e depois o mural. Que os objetos são percebidos 

no espaço dentro de uma certa ordem, de acordo o ponto de vista de cada sujeito. 

Ademais, a criança passa a perceber a relação de envolvimento, podendo ter 

diferentes dimensões. Almeida e Passini (2010) ao analisarem essa ideia de 

envolvimento dos objetos, citam exemplos levando em consideração a questão da 

dimensão. Nesse sentido, as autoras relatam que: 

[...] em uma dimensão temos uma sequência de paradas de metrô: a 
estação Ana Rosa fica entre as estações Paraíso e Vila Mariana. Por serem 
um segmento da rede metroviária elas possuem relação de envolvimento, 
pois formam trechos que se encaixam. Em duas dimensões temos o 
exemplo dado [...] em que a porta e a janela estão na mesma parede, que 
funciona como um plano. E, em três dimensões, podemos citar os objetos e 
o mobiliário que está dentro da sala (ALMEIDA e PASSINI, 2010, p. 36). 

Das noções anteriores, o sujeito passa a perceber a questão da continuidade 

espacial, de que não há possibilidade de ausência de espaço, formando um todo, 

uma unidade contínua. 

Com o surgimento de novas tecnologias no mundo contemporâneo, 

aceleraram as transformações nos territórios, ocasionando a desterritorialização e 

(re) territorialização de diversas partes do espaço geográfico, o que levou a 

Cartografia a ter um papel importante nesse processo, pois ampliou os 

conhecimentos espaciais, possibilitando uma maior precisão nas informações 

referentes as conquistas de novos territórios. Portanto, mesmo diante das mudanças 
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tecnológicas e estruturais, a Cartografia sempre buscou representar o espaço e as 

suas diferentes escalas, favorecendo a sociedade em suas ações, deslocamentos e 

na própria obtenção de dados. Souza e Rios (2009, p. 11) expressam que: 

[...] as informações cartográficas constituem as bases sobre as quais se 
tomam decisões e encontram soluções para os problemas, políticos, 
econômicos e sociais. A Cartografia constitui-se numa das principais 
ferramentas usadas pela humanidade para ampliar os espaços territoriais e 
organizar sua ocupação. 

Desta forma, a Cartografia tem desempenhado importantes funções na 

sociedade, pois esses elementos proporcionam informações indispensáveis, 

corroborando na tomada de decisões, no que diz respeito ao crescimento 

econômico, apropriação de territórios e na construção do próprio espaço geográfico. 

No entanto, o conhecimento cartográfico vai muito além da análise de dados das 

questões econômicas, culturais e sociais, exprimi fundamental importância para a 

educação, principalmente quando se trata do ensino de Geografia. Rios e Mendes 

(2009, p. 01) continuam apontando que: 

O domínio da linguagem cartográfica constitui-se num fator de relevância 
para o desenvolvimento e ensino dos conteúdos relacionados a Geografia 
entre outras disciplinas escolares, principalmente para as crianças, porque a 
partir desses conhecimentos, os alunos, passam a compreender melhor a 
organização do espaço onde eles se encontram, minimizando dessa forma 
as dificuldades nas séries posteriores, onde os conteúdos se apresentam de 
forma mais complexa. 

Nesse sentido, a linguagem cartográfica serve de base fundamental para o 

ensino de Geografia, apresentando como uma possibilidade capaz de contribuir na 

explicação dos acontecimentos geográficos. Assim, a Geografia utiliza da linguagem 

cartográfica na leitura e interpretação de informações que muitas vezes estão 

distantes do espaço vivido e apropriado pelo sujeito no seu cotidiano. Sem esse 

conhecimento, a análise espacial é comprometida em sua finalidade básica, o que 

impossibilita que o estudante passe a ter uma visão mais ampla de mundo. Kaercher 

(2003, p. 12) afirma que: 

[...] a Geografia é um ramo do conhecimento que, tal qual a Matemática, a 
Língua Materna, a História, etc. tem uma linguagem específica, própria e 
como tal é necessário ‘alfabetizar o aluno em Geografia’ para que ele não 
só se aproprie do vocabulário específico desta área do conhecimento, mas, 
sobretudo, se capacite para a leitura-entendimento do espaço geográfico 
próximo ou distante. Ou seja, a simples vivência no mundo – seja no país, 
no estado ou na cidade – não nos transforma em entendedores crítico deste 
mundo. Tal qual saber ler letras e números não nos transforma em cidadãos 
críticos. 
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Diante desse contexto, a alfabetização do sujeito em Geografia depende 

diretamente em parte da apropriação da linguagem cartográfica. Segundo Almeida 

(2011, p. 18): 

O domínio dos signos tornou-se a condição necessária para a ação, o 
acesso à informação e o desenvolvimento do pensamento crítico. [...] 
pensar sobre o espaço torna-se, portanto, pensar sobre sua representação. 
Hoje, conhecer a cidade, a produção rural, a circulação etc. implica dominar 
as formas de representa-las. Isso não só para o estudioso, mas também, 
em grau menos sofisticado, para qualquer cidadão. 

Alguns autores afirmam que parte dessa análise espacial realizada pela 

Geografia está comprometida em virtude do analfabetismo cartográfico. Nessa linha, 

Oliveira (2010, p. 16) relata que: 

Enquanto a alfabetização sempre foi um problema que chamou a atenção 
dos educadores, não se inclui nela o problema da leitura e escrita da 
linguagem gráfica, particularmente do mapa: os professores não são 
preparados para ‘alfabetizar’ as crianças no que se refere ao mapeamento. 

Assim, para que o sujeito tenha condições de fazer a leitura de um mapa, 

Castrogiovanni (2003, p. 36) aponta a aquisição de algumas habilidades 

indispensáveis, destacando assim as ideias de: 

Proporcionalidade – é a noção de escala; projeção – é o processo escolhido 
para transpor o real tridimensional de forma geoidal para o plano 
bidimensional; relação significante x significados dos signos cartográficos – 
são os elementos que compõem a legenda; orientação e localização – é o 
‘lugar’ do espaço representado; ponto de referência para a localização –são 
todos os elementos que auxiliam com maior clareza na situação dos 
fenômenos representados e limites e fronteiras – são a espacialidade, o 
território geométrico do espaço representado. 

O desenvolvimento dessas noções deve seguir critérios que levem em 

consideração o desenvolvimento cognitivo do estudante. Nessa perspectiva, Simielli 

(2004) aponta a possibilidade de trabalhar com os conhecimentos cartográficos a 

partir de três níveis. O primeiro nível seria a alfabetização cartográfica, habilidades 

que devem ser adquiridas no Ensino Fundamental I, o segundo nível é localização, 

análise e correlação - apontada pela autora como habilidades adquiridas no Ensino 

Fundamental II e, por fim, correlação e síntese – processos adquiridos durante o 

Ensino Médio. Para o desenvolvimento das habilidades de localizar e analisar 

fenômenos, o professor precisa trabalhar com cartas de análise, levando em 

consideração a distribuição de certos objetos e/ou coisas pelo espaço geográfico de 

forma isolada. Na etapa subsequente, trata-se da correlação que possibilita uma 

combinação de duas ou mais cartas de análise, ficando claro que o professor não 

pode deixar de trabalhar os pré-requisitos básicos que seriam a localização e a 

própria análise, mesmo nessa fase do processo de aprendizagem. Por fim, a síntese 
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promove uma relação entre várias cartas de análises, gerando uma carta-síntese. 

Nesse sentido, Simielli (2004, p. 97) destaca que: 

O fato de o aluno trabalhar no primeiro grau (de 1ª a 4ª séries) com alfabetização 
cartográfica, de 5ª a 8ª com análise/localização e correlação e no Ensino Médio 
com análise/localização, correlação e síntese de uma maneira mais efetiva não 
implica que não haja um imbricamento em diferentes momentos nestas etapas de 
trabalho, ou seja, um aluno de 5ª série pode ainda estar necessitando de 
alfabetização cartográfica, assim como um aluno da 7ª série pode ainda ter 
dúvidas quanto à alfabetização cartográfica, assim como o aluno de 4ª série já 
pode estar trabalhando análise e localização e eventualmente começará a fazer 
correlações simples e assim por diante. 

Nem sempre a Geografia e a Cartografia estiveram unidas em suas 

representatividades, apesar de terem o mesmo objeto de estudo, o espaço 

geográfico. Com o surgimento da Geografia crítica, na segunda metade do século 

XX, os conhecimentos dessas duas ciências passaram a se complementar, a fim de 

buscar de forma mais significativa, analisar o espaço geográfico. 

Souza e Rios (2009, p. 02) mencionam que: 

Já no mundo contemporâneo a importância da Cartografia é fundamental 
para o ensino da Geografia, sendo que a Cartografia tornou-se relevante 
para a educação contemporânea, tanto para o aluno atender as 
necessidades do seu cotidiano quanto para estudar o ambiente em que 
vivem, aprendendo as características físicas, econômicas, sociais e 
humanas do ambiente, ele pode entender as transformações causadas pela 
ação do homem e dos fenômenos naturais ao longo tempo. 

Hoje, é difícil trabalhar a Geografia em sala de aula de forma crítica sem fazer 

uso dos elementos cartográficos, pois é a partir desse conhecimento que é possível 

promover a leitura e interpretação em diferentes escalas, seja do continente, país, 

região ou mesmo do local. Portanto, é fundamental que a Cartografia esteja inserida 

no ensino de Geografia, para que essa ciência consiga dar conta de analisar o seu 

objeto de estudo, não sendo possível trabalhar com o conhecimento geográfico sem 

os elementos cartográficos, nem ensinar a Cartografia sem a análise geográfica. 

Confirmando essa relação Geografia-Cartografia, Passini (2012, p. 51) afirma que: 

Essas representações tornam possível que o conhecimento sobre o espaço 
se aprofunde e amplie-se. É um mutualismo no qual um provoca o 
melhoramento do outro: a leitura permite ver o objeto e o objeto que permite 
ser lido melhora a habilidade de ler, avançando de simples identificação dos 
elementos para análise e interpretação. A integração linguagem-conteúdo 
melhora o acesso ao conhecimento porque abre canais de comunicação. 

A Cartografia escolar tem ganhado destaque em virtude da sua importância 

na interface Cartografia, Educação e Geografia. Sendo assim, trabalhar com mapa 

em sala de aula tornou-se condição indispensável na formação integral do sujeito, 

não importando o assunto tratado ou o ano considerado. Nesse sentido, Oliveira 

(2010) relata que o trabalho pedagógico fazendo uso do mapa deverá acontecer em 
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todas as aulas de Geografia e, não apenas ser planejado em alguns momentos 

durante o ano letivo. 

Portanto, o uso do mapa de forma cotidiana e planejada cria possibilidades 

para que, ao final da Educação Básica, o estudante esteja alfabetizado 

cartograficamente, sendo capaz de analisar, localizar, correlacionar e sintetizar 

fenômenos nos mapas. 

 
1.1 O ensino da Geografia e da Cartografia 

 
 

Na segunda metade do século XX, a Geografia atravessou uma crise 

epistemológica, rompendo com tradicionalismo positivista o que possibilitou 

renovação paradigmática. Prates (2004) relata que o momento foi significativo por 

ocasionar renovação no campo teórico da disciplina. Essas transformações 

ocorreram no momento em que: 

A disciplina já não dava conta de observar os fenômenos tão complexos 
como os que surgiam a partir das mudanças que ocorriam na sociedade. 
Na economia vivia-se a época do capitalismo das empresas multinacionais, 
a urbanização cresceu a ponto de surgir novos fenômenos como as 
megalópoles e na agricultura a mudança veio com a industrialização e a 
mecanização das atividades agrícolas (PRATES, 2004, p. 9). 

Em meados da década de 1970 surge a Geografia crítica2, vertente que 

acabou trazendo uma nova visão do campo teórico epistemológico dessa disciplina. 

Essa nova corrente acabou superando o cartesianismo científico3 dessa área do 

conhecimento, pois estava sustentada no materialismo histórico e na dialética 

marxista4, o que possibilitou um novo olhar sobre o objeto de estudo dessa ciência. 

Defensor da Geografia crítica, Santos (1997, p. 87) propõe uma nova forma 

de produzir o conhecimento geográfico ao assegurar que: 

O homem constitui, dentro da natureza, uma forma de vida. O que o 
distingue das outras formas de existência? Numerosas respostas podem 
ser dadas tais como: o homem se distingue das outras formas de  
existência porque tem a possibilidade de fala, ou porque é o único animal 
que se põe de pé, ou ainda porque é o único capaz de pensar, de refletir 

 

2 É uma corrente que propõe romper com a ideia de neutralidade científica para fazer da Geografia 
uma ciência apta a elaborar uma crítica radical à sociedade capitalista pelo estudo do espaço e das 
formas de apropriação da natureza. Nesse sentido, enfatiza a necessidade de engajamento político 
dos geógrafos e defende a diminuição das disparidades socioeconômicas e regionais 
3 O ponto de partida é a busca de uma verdade primeira que não possa ser posta em dúvida. Por 
isso, converte sua dúvida em método para se bem conduzir a Razão e procurar a verdade nas 
ciências. 
4 A dialética propõe um método de pensamento que é baseado nas contradições entre a unidade e 
multiplicidade, o singular e o universal e o movimento da imobilidade. 
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[...]. Todas essas respostas, muito embora verdadeiras, são insuficientes 
para caracterizar a grande distinção entre o homem e as outras formas de 
vida, dentro da natureza. O fator distintivo determinante é o trabalho [...]. 

Essa corrente que transformou o modo de pensar a Geografia, também 

trouxe repercussão no ensino dessa ciência tanto nas academias quanto na própria 

Educação Básica. 

Moraes apud Prates (2004, p. 9) chega a afirmar que: 

Os autores da Geografia crítica buscam uma Geografia que lute por uma 
sociedade mais justa e criticam o empirismo da Geografia tradicional e o 
afastamento das discussões das questões sociais. 

 

Para Santos (1997, p. 90), fica evidente que: 

Nada há mais hoje que escape à presença do homem ou, em todo o caso, 
ao seu olhar multiplicador, visão alargada e aprofundada por instrumentos 
de observação cuja acuidade vem crescendo a galope no curso deste 
século. 

Apesar dessas transformações e da própria mudança de paradigma, a 

Geografia, enquanto disciplina escolar, em muitas salas de aula, não evoluiu, 

persistindo vestígios de metodologias tradicionais, o que têm levado os estudantes a 

não serem vistos como sujeito do processo de aprendizagem e os conteúdos 

trabalhados de forma dicotômica, descontextualizados, faltando correlação entre 

teoria e prática (Prates, 2004). Nessa ótica Magalhães et al. (2001, p. 12) relatam 

que: 

[...] a Geografia escolar ideológica, patriótica e nacionalista do fim do 
século XIV, deixa os chamados ‘ranços’ da educação, que consiste na 
reprodução dos conteúdos até hoje, mesmo com os progressos na 
produção de ideias. É a herança cultural pedagógica, onde o avanço do 
processo ensino-aprendizagem encontra barreiras, transponíveis, mas, 
ideologicamente impregnadas e, portanto, de difícil desraigar. 

Estudos realizados por Passini (2012, p. 53-54) confirmam que no ensino de 

Geografia: 

Permanece atual a dicotomia entre a Geografia dos professores e a 
Geografia estratégica utilizada tanto pelos ‘senhores da guerra’ como pelas 
empresas que buscam ‘ouro negro, ouro verde, ouro terra’? Qual a 
Geografia ensinada nos cursos de formação de professores dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental? [...] podemos afirmar que o objetivo de 
ensinar Geografia é a aprendizagem das noções espaciais e a 
compreensão do espaço geográfico como produto das ações da sociedade 
e da natureza? Como essas aprendizagens levam ao desenvolvimento do 
domínio espacial para a formação da autonomia, imprescindível à 
cidadania? 

Nesse sentido, Kaercher (1998, p. 13) esclarece que: 

[...] a relação sociedade-natureza é indissociável/eterna (logo não há 
porque falar em Geografia física se contrapondo à Geografia humana). A 
prioridade será dada em entender como e por que os seres humanos 
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modificam os espaços em que habitam conforme as relações sociais que 
estabelecem entre si. 

Nessa mesma linha, afirma Passini (2012, p. 53): 

[...] que educadores pesquisem metodologias em todos os níveis de ensino 
que integrem a Geografia, a Cartografia e a Didática em busca da 
aprendizagem com uma abordagem problematizadora e investigativa, que 
possibilite o desenvolvimento da inteligência espacial e estratégica. 

Embora permaneça vestígios de práticas dicotômicas com relação ao ensino 

de Geografia na sala de aula, é fundamental que se mantenha uma visão holística, 

colocando em destaque a relação do homem com a natureza, não impedindo, 

entretanto, que alguns pesquisadores e/ou professores de Geografia se 

especializem no estudo de fenômenos físicos e/ou humanos (Magalhães et al., 

2001). 

Percebe-se que essa dicotomia também tem influenciado no planejamento, na 

utilização do livro didático e na própria metodologia utilizada pelos professores na 

sala de aula. Nessa ótica, Menegolla e Sant’Anna (2005, p. 15) relatam que: 

O ato de planejar é uma preocupação que envolve toda e possível ação ou 
qualquer empreendimento da pessoa. Sonhar com algo de forma objetiva e 
clara é uma situação que requer um ato de planejar. 

O planejamento, principalmente o participativo, que envolve alunos e 

professores é de vital importância na dinâmica das aulas, na interrelação dos 

conteúdos abordados e na própria evolução do processo ensino-aprendizagem. 

Continuam Menegolla e Sant’Anna (2005, p. 25) afirmando que: 

A educação também não deve ter o objetivo de dirigir a aprendizagem à 
exclusividade de certos assuntos determinados, propostos por sistemas 
políticos ou por certas ideologias. Tal educação impediria o educando de 
tomar suas decisões e fazer suas opções pessoais. Daí por que se faz 
necessário planejar a educação para que ela não bloqueie os processos de 
crescimento e a evolução do homem. 

Ademais, é vital que o professor tenha atenção especial na escolha do livro 

didático e na seleção dos conteúdos, procurando evitar a prática dicotômica dentro 

da abordagem dessa disciplina. Corroborando com essas ideias, Castrogiovanni e 

Goulart apud Oliveira (2004, p. 10) relatam que: 

O bom livro, que propicie uma visão crítica para o aluno deve levar em  
conta a fidedignidade das afirmações, estímulo à criatividade (para que o 
aluno se sinta como agente transformador da sociedade), uma correta 
representação cartográfica, e que enfoque o espaço como uma totalidade 
(natureza e sociedade interligada). 

Oliveira (2004, p. 31) contribui com esse pensamento ao relatar que: 

A forma como o homem e a natureza são trabalhados é outro ponto a ser 
analisado na escolha do livro, pois a supervalorização do quadro físico e a 
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não visualização do homem como um ser político, produtor do espaço, 
acaba por deturpar o objeto da ciência geográfica. 

Para Magalhães et al. (2001, p. 58): 

Observamos que a utilização do livro didático pelo professor é o que tem 
definido o processo ensino-aprendizagem; onde a obtenção e limitação 
didática reflete (sic) na análise crítica, que considera a fidedignidade das 
informações e assim não expressando a dicotomia entre a Geografia física 
e a Geografia humana, uma vez que com a velocidade atual das 
informações faz-se necessário também a complementação e até algumas 
reformulações nos conteúdos, que logo podem se tornar ultrapassados e 
incoerentes à realidade. Assim podemos detectar a dicotomia ainda 
presente na ciência geográfica, mesmo com a diversidade de recursos 
didáticos para o desempenho do professor, percebendo ainda o 
tradicionalismo no processo ensino-aprendizagem. 

A utilização de diversas metodologias também é fundamental para que o 

estudante se engaje na reconstrução do espaço-sociedade, se torne um sujeito 

crítico, reflexivo, um leitor competente do espaço e de sua representação. Nesse 

contexto, podemos considerar que a aula expositiva dialogada é uma técnica muito 

importante, porém não é a única na construção do processo de ensino- 

aprendizagem. Segundo Freire e Shor apud Prates (2004, p. 30), “o ensino 

dialogado se contrapõe ao ensino autoritário, transformando o espaço da sala em 

um ambiente próprio para a construção do conhecimento”. Continua Prates (2004, p. 

30), “esse tipo de aula deve tomar como ponto de partida à experiência dos alunos e 

relacioná-los com os conteúdos abordados”. Castrogiovanni apud Prates (2004, p. 

31): 

Aponta alguns passos metodológicos que podem nortear as atividades 
docentes: ouvir os alunos para entender os seus interesses; sistematizar, 
no quadro e no caderno, as suas discussões para que o que foi falado não 
fique somente na exploração de ideais; criar polêmicas e dúvidas sobre o 
que se diz e se ouve para que o aluno elabore novas hipóteses; 
sistematizar, no quadro e no caderno as novas descobertas para evitar a 
simples reprodução; produzir surpresas, ou seja, trazer o novo, torná-los 
curiosos para a próxima aula. 

Todos esses passos que servem como metodologias na utilização dos 

diversos recursos pedagógicos devem ser trabalhados de forma integradas as 

representações cartográficas a fim de criar uma Geocartografia que auxilie a formar 

o cidadão e desenvolva a inteligência espacial (PASSINI, 2012). Oliveira (2010, p. 

24) contribui com esse pensamento afirmando que o mapa é um recurso 

indispensável ao ensino de Geografia ao concluir [...] que o mapa não deverá ser 

planejado para ser usado uma vez ou duas, como em geral acontece com os 

cartazes, gravuras ou slides durante o período letivo, mas para ser usado 

constantemente. 
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As dificuldades em adotar todas em essas práticas e avançar no ensino de 

Geografia de forma que possibilite a formação de sujeitos críticos, autônomos e 

reflexivos parece ter relação com a própria formação do professor. Um dos aspectos 

bastante discutido pelos teóricos que estudam essa temática tem relação com a 

questão do currículo. Para alguns autores como Oliveira e Trindade (2008) é 

necessário que redimensione, valorizando o sujeito com todas as suas 

especificidades em detrimento de fazer uma Geografia voltada para a permanência 

do status quo. De acordo com Oliveira e Trindade (p. 71, 2008): 

[...] é mais urgente, rever os nossos currículos e redesenhá-los, seja no 
ensino fundamental, médio ou superior, se quisermos formar sujeitos 
capazes de pensar, articular com os seus pares, posicionar-se frente às 
exigências de um mundo sob o domínio da lógica do mercado, sem se 
perder no emaranhado da racionalidade capitalista geralmente destituída de 
qualquer espírito humanitário. Se não for assim, os conteúdos acabam 
tornando-se um amontoado de informações fragmentadas, em que o 
estudante é forçado a decorar ou mesmo memorizar para poder seguir para 
o ano posterior. Nesse contexto, o sujeito acaba reproduzindo conceitos, 
não sendo alfabetizado cartograficamente e, consequentemente, deixa de 
perceber o mundo e refletir de forma crítica, autônoma e participativa. A 
Geografia a ser ensinada deve ser aquela que não provoque a cegueira dos 
sujeitos, a ponto de torna-los incapazes de enxergar a realidade que os 
cerca e de posicionar-se frente à mesma. 

Dessa forma, o currículo deve ser construído com muita clareza do público 

que se deseja forma, levando em consideração o perfil, competências e habilidades 

a serem desenvolvidas, visando sempre a formação autônoma do sujeito. 

 
1.2 - A alfabetização cartográfica nos anos iniciais da Educação Básica 

 
 

A Geografia, segundo os PCN’s é uma das disciplinas mais importantes na 

busca de um ensino para a conquista da cidadania. Portanto, o olhar 

multidimensional nessa área do conhecimento é necessário para se construir 

sujeitos ativos que saibam compreender o processo de apropriação da natureza pela 

sociedade e aí, consigam entender que também faz parte dessa sociedade e, 

portanto, é responsável pela organização e transformação do espaço. 

Sendo assim, essa disciplina deve ser trabalhada ainda nos primeiros anos da 

escolarização, enfatizando questões referentes ao papel da natureza e sua relação 

com a ação do ser humano, dos grupos sociais e da sociedade que, através do 

trabalho transformam o espaço geográfico. Para tanto, a paisagem e o espaço vivido 

são as referências fundamentais para a organização do trabalho pedagógico do 
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professor. Callai (2005, p. 83) faz uma discussão teórica a respeito da importância 

do estudo do lugar na compreensão do mundo. Nesse sentido, a autora menciona: 

[...] sabermos coisas do mundo, admiramos paisagens maravilhosas, nos 
deslumbramos por cidades distantes, temos informações de acontecimentos 
exóticos ou interessantes de vários lugares que nos impressionam, mas não 
sabemos o que existe e o que está acontecendo no lugar em que vivemos. 

É a partir da paisagem local, transformada mediante a atuação humana num 

determinado contexto histórico, que o sujeito poderá compreender como o espaço 

geográfico é formado e como ele, ator desse processo, é corresponsável por essas 

transformações, seja ela direita ou mesmo indiretamente. Para dar conta da análise 

espacial no final do segundo ciclo é importante que os estudantes conheçam alguns 

procedimentos que são importantes para analisar as categorias geográficas, como 

por exemplo, observar, descrever, representar e construir explicações para iniciar o 

processo de alfabetização geográfica. Assim, como investigador crítico, qual o futuro 

de um estudante mantido em sua passividade, sem refletir, interpretar, analisar, 

comparar ou fazer a síntese que ouve, memoriza ou reproduz, sem utilizar o próprio 

pensamento em sua leitura de mundo? (PASSINI, 2012). 

No que se refere a questão cartográfica, os PCN’s (BRASIL,1998, p. 76), 

rezam que “o aluno deixou de ser visto como um mapeador mecânico para ser um 

mapeador consciente, de um leito passivo para um leitor crítico dos mapas”. Isso 

vem confirmar a mudança paradigmática e, consequentemente, trazer um grande 

avanço no tratamento da temática, pois dando condições teóricas para que a escola 

deixe de tratar o estudante como um “copilador” de mapas e passe a trabalhar esse 

recurso com a perspectiva de formar sujeitos ativos e participativos, que sejam 

capazes de correlacionar fatos e analisar os elementos gráficos de forma autônoma. 

Almeida e Passini (2010, p. 22) afirmam que: 

A ação para que o aluno possa entender a linguagem cartográfica não está 
em pintar ou copiar contornos, mas em ‘fazer o mapa’ para que, 
acompanhando metodologicamente cada passo do processo – reduzir 
proporcionalmente, estabelecer um sistema de signos ordenados, obedecer 
um sistema de projeções para que haja coordenação de ponto de vista 
(descentralização espacial) -, familiarize-se com a linguagem cartográfica. 

Entretanto, os PCN’s acabaram concentrando o assunto relacionado a 

temática em um único tópico, ou seja, só no 3º ciclo, deixando um vazio no 

tratamento dessa questão nos ciclos anteriores. Almeida (2011, p. 18) faz uma 

crítica a essa situação ao afirmar que: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais têm na ‘Cartografia – como 
instrumento na aproximação dos lugares e do mundo’ um dos eixos de 
trabalho no 3º ciclo. Apesar do destaque que esse documento deu à 
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Cartografia se um avanço, cabe dizer que se cometeu o mesmo equívoco 
encontrado em livros didáticos, ou seja, concentrar o assunto em um único 
tópico do programa curricular, como se a representação pudesse ser 
separada dos conteúdos representados. 

Diante desse contexto, percebe-se que os elementos cartográficos estão 

sendo trabalhados como se fossem apenas conteúdos e não como instrumentos 

indispensáveis para que o estudante tenha possibilidade de analisar o espaço 

geográfico a partir da aquisição dessas habilidades/competências, tendo a 

capacidade de fazer leitura das representações gráficas, especificamente os mapas. 

Nesse contexto, afirma Lacoste (1988, p. 38) que a utilização das “Cartas, para 

quem não aprendeu a lê-las e utilizá-las, sem dúvidas, não têm qualquer sentido, 

como não teria uma página escrita para quem não aprendeu a ler”. 

De acordo com temática geográfica tratada nos PCN’s, no primeiro ciclo, o 

professor deverá iniciar a leitura de imagens, a observar uma paisagem ou ainda a 

ler um texto, mesmo que seja com a sua mediação. Do mesmo modo, cabe a ele 

estimular e intermediar discussões entre os próprios estantes, para que possam 

aprender a compartilhar seus conhecimentos, elaborar perguntas, confrontar suas 

opiniões, ouvir seus semelhantes e se posicionar diante do grupo. 

Assim, de acordo essa temática, é importante dar início a alfabetização 

cartográfica, trabalhando com desenhos e imagens da paisagem local e do espaço 

vivido, propondo que os alunos utilizem noções fundamentais, enfatizando 

proporcionalidade, distância e direção, permitindo assim que o sujeito inicie a 

apropriação de conhecimentos relacionados a lateralidade. Oliveira (2010, p. 17) 

defende esse posicionamento, afirmando que: 

[...] a criança precisa ser capaz de estabelecer as relações de direita- 
esquerda e acima-abaixo, sem seu próprio corpo, no corpo de um 
interlocutor colocado de frente e entre três objetos em posição horizontal e 
vertical, para começar a estabelecer as direções leste-oeste e norte-sul em 
uma superfície plana como o mapa. É preciso que ela seja capaz de 
conceituar as direções geográficas de maneira relativa, para poder ler e 
interpretar o mapa. 

O trabalho com a construção da linguagem cartográfica, por sua vez, deve ser 

realizado considerando os referenciais que os estudantes já utilizam para se 

localizar e orientar no espaço. A partir de situações nas quais compartilhem e 

explicitem seus conhecimentos, o professor pode criar outras nas quais possam 

esquematizar e ampliar as ideias de distância, direção e orientação. O início do 

processo de construção da linguagem cartográfica acontece mediante o trabalho 

com a produção e a leitura de mapas simples, em situações significativas de 
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aprendizagem nas quais os estudantes tenham questões a resolver, seja para 

comunicar, seja para obter e interpretar informações (SILVA, 2009). 

 
Segundo Almeida (2011, p. 10): 

[...] sabe-se que, na escola, o uso de mapas tem se restringido, na maior 
parte dos casos, apenas a ilustrar ou mostrar onde as localidades ou 
ocorrências estão. Por outro lado, a formação do cidadão não é completa se 
ele não domina a linguagem cartográfica, se não é capaz de usar um 
mapa”. 

Portanto, percebe-se uma grande lacuna no que se refere a temática tanto 

nos documentos oficiais quanto em relação a prática do professor em sala de aula. 

Os PCN’s não abordam essa questão nos dois primeiros ciclos do Ensino 

Fundamental e a prática em sala tem dado pouca importância a Cartografia escolar 

enquanto instrumento indispensável no tratamento da análise do espaço geográfico. 

Passini (2012, p. 55) relata que: 

“[...] o mapa é um instrumento de defesa do espaço dos que nele habitam e 
se tornará instrumento de dominação se os habitantes do espaço não 
perceberem as informações estratégicas e não tiverem competência para 
utilizá-las. Para que a população possa se defender, é preciso que entenda 
e conheça seu espaço, interpretando as possibilidades estratégicas que os 
mapas revelam. É preciso estar alfabetizado. ‘Ser informado é ser livre’. 

O trabalho com as representações cartográficas nos anos iniciais contribui 

para a formação de investigador crítico, caso o contrário, o estudante não 

desenvolva atitudes investigativas nesses primeiros anos de escolaridade, será um 

ser reprodutivo e não reflexivo, acreditando que existe apenas uma forma de 

interpretar os fatos, memorizando as frases do livro didático ou ditadas pelo 

professor, amputando, dessa forma, a criticidade e a autonomia intelectual 

(PASSINI, 2012). 
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CAPÍTULO 2 

 
METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
O estudo foi realizado com o uso da pesquisa-ação, método qualitativo que 

surge dentro de um contexto caracterizado por várias preocupações teóricas e 

práticas que incidem na busca de novas formas de intervenção e investigação, o que 

acabou por privilegiar a participação em vista da transformação da realidade. 

A pesquisa-ação é concebida e realizada em estreita associação com a 

resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo, além do que é necessário haver realmente uma ação por parte das 

pessoas ou grupos que estão vivenciando o problema sob observação. Não pode 

ser uma ação trivial, o que quer dizer uma ação problemática merecendo 

investigação para ser elaborada e conduzido (THIOLLENT, 1996). 

O objetivo da pesquisa-ação consiste dentre outros, em fornecer aos 

pesquisadores e participantes, os meios de se tornarem capazes de buscar as 

soluções para seus problemas reais, através de diretrizes de ação transformadora. 

Possui objetivos práticos permeados pela ação que são: (i) interação entre 

pesquisadores e comunidade; (ii) ação concreta resultante da interação entre os 

pesquisadores e a comunidade; (iii) investigação de situações e problemas sociais e 

os objetivos de conhecimento permeados pela pesquisa: (i) ampliação do nível de 

consciência da comunidade e (ii) produção de conhecimento (THIOLLENT, 1996). 

Para alcançar esses objetivos, no sentido de estabelecer uma relação entre o 

conhecimento e ação, entre pesquisadores e as pessoas implicadas na situação 

investigada e destes com a realidade, Thiollent (1996) afirma ser necessário uma 

ampla e explícita interação entre os pesquisadores e envolvidos na pesquisa e que 

esta não se limita a uma forma de ação, mas pretende aumentar o conhecimento 

dos pesquisadores e o conhecimento ou nível de consciência das pessoas e grupos 

que participam do processo, bem como, contribuir para a discussão ou fazer avançar 

o debate acerca das questões abordadas. 

Podemos definir quatro principais características da pesquisa-ação: 
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1. É prática e colaborativa: processo em que as pessoas exploram seus atos de 

comunicação, produção e organização social, e procuram explorar meio de 

melhorar suas interações, por meio de mudanças nos atos que constituem 

essas interações. É uma pesquisa feita “com” os outros. 

2. É emancipatória: objetiva ajudar a recuperar e libertar os sujeitos envolvidos 

das amarras das estruturas sócias irracionais, improdutivas, injustas e 

insatisfatórias que limitam seu autodesenvolvimento e sua autodeterminação. 

3. É crítica: procura ajudar os envolvidos a saírem das limitações arraigadas ao 

meio social em que interagem: sua língua (discursos), seus modos de 

trabalho e suas relações sociais de poder. 

4. É reflexiva: objetiva auxiliar as pessoas a investigarem a realidade para 

mudá-la e mudarem a realidade para investigá-la. É um processo de 

aprendizado por meio do fazer. 

A pesquisa-ação diz respeito a práticas reais, e não abstratas. Envolve 

aprendizado sobre práticas materiais, concretas e específicas de certos contextos, 

que podem interferir de diferentes formas: (i) naquilo que as pessoas fazem; (ii) em 

como interagem com o mundo e com os outros; (iii) em suas intenções e naquilo que 

valorizam; (iv) nos discursos pelos quais entendem e interpretam o mundo 

(THIOLLENT, 1996). 

Por meio da pesquisa-ação, os envolvidos poderão vir a entender suas 

práticas sociais e educacionais de uma maneira mais rica, integrando 

simultaneamente o conhecer e o agir. O praticante de pesquisa-ação pode 

legitimamente evitar o rígido empirismo daqueles modelos que tentam construir a 

prática de modo inteiramente objetivo, como se fosse possível excluir as intenções, 

os significados, os valores e as categorias interpretativas dos participantes ao 

compreenderem a prática, ou como se fosse possível deixar de levar em 

consideração as estruturas de linguagem, do discurso e da tradição pelas quais 

pessoas de diferentes grupos constroem suas práticas. 

O que faz da pesquisa-ação “pesquisa” não é o conjunto de técnicas, mas 

uma contínua preocupação com as relações entre teorias e práticas sociais 

educacionais. 

Na pesquisa-ação a objetividade deve ser colocada em termos diferentes do 

padrão observacional clássico, mas não desaparecendo, para que a proposta 

corresponda às exigências da situação. A noção de objetividade estática é 
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substituída pela noção de relatividade observacional, na qual a realidade não 

é fixa e o observador e seus instrumentos desempenham um papel ativo na 

captação de informação e nas decorrentes representações. A observação social 

adquire um aspecto de questionamento que não é monopolizado pelos 

pesquisadores como os tradicionais: fazer perguntas e obter respostas. 

Sendo assim, o maior desafio da pesquisa, no plano da pesquisa-ação, talvez 

seja o de juntar as exigências da tomada de decisão no plano do saber, agir com as 

exigências científico–técnica (modos de fazer e de saber fazer). 

Nesse contexto, por se tratar de uma pesquisa com intervenção, 

possibilitando maior participação do pesquisador e dos participantes, o método da 

pesquisa-ação acabou tornando-se de grande relevância na tentativa da resolução 

do problema coletivo existente. Além disso, esse método permitiu uma maior 

interação entre os pesquisadores e a própria comunidade investigada, contribuído 

com a ampliação do nível de consciência e a própria produção do conhecimento. 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Lions Clube de Itabuna, 

localizada no bairro Santo Antônio, Itabuna-BA. Essa instituição possui 10 salas com 

turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental distribuídas entre os turnos matutino, 

vespertino e noturno. No ano de 2016, na data (14/04/2016) de contato com a escola 

recebemos a informação da existência de 282 estudantes matriculados. Atuam 

nessa escola 11 professores, 02 vices e 01 diretora. 

O público investigado foi de uma classe do 5º ano do Ensino Fundamental I 

do turno matutino composta por 30 estudantes da Escola Municipal Lions Clube de 

Itabuna. Os estudantes apresentam faixa etária de 10-11 anos. 

A pesquisa foi desenvolvida nas aulas de Geografia planejada em conjunto 

com a professora da turma, para assim evitar prejuízos pedagógicos para os 

estudantes participantes. 

Antes de iniciar a pesquisa, foi agendado com a direção da escola um 

momento em que ocorreu uma reunião especifica com os pais/responsáveis pelos 

estudantes participantes desta pesquisa. Nessa reunião foi explicado todos os 

procedimentos da pesquisa e em seguida foi entregue o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido) para que eles pudessem assinar, autorizando a 

participação dos filhos, sendo esse documento recolhido nessa mesma reunião. 

Todos os pais/responsáveis (total de 30) autorizaram a participação dos filhos nessa 
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pesquisa. Após a autorização dos pais/responsáveis foi realizada uma reunião com 

os estudantes participantes para explicar a pesquisa. 

A pesquisa foi organizada em duas fases, assim descritas: 

Fase diagnóstica: Foi realizado um diagnóstico do nível de conhecimentos 

cartográficos dos estudantes participantes. Por meio de desenho da sala de aula em 

duas situações: desenho da sala de aula visualizada na posição horizontal, sendo 

levado em consideração a posição em que se encontra o estudante em cada carteira 

e desenho da sala de aula imaginada como se estivesse sendo visualizada na 

posição vertical. Para o desenho do espaço, consideramos o nível do realismo 

visual5, por ser o mais avançado. Para a análise do primeiro desenho (posição 

horizontal da sala de aula), elencamos cinco categorias de análises compreendidas 

como essenciais para o processo de alfabetização cartográficas: localização, 

proporção, projeção, equivalentes e distâncias dos objetos e no segundo desenho 

(posição vertical da sala de aula) selecionamos três categorias de análises também 

fundamentais: projeção, localização e objetos representados no desenho da sala de 

aula. Os desenhos foram construídos pelos estudantes em momentos distintos (1 

hora e 25 minutos cada). 

Fase de intervenção pedagógica: Após a fase diagnóstica, realizamos uma 

intervenção pedagógica com atividades relacionadas a alfabetização cartográfica 

desenvolvidas na forma de oficinas pedagógicas. 

1ª oficina: Mapa do corpo - Participaram 22 estudantes com a duração de 2 

horas e 50 minutos. Iniciamos discutindo a importância do nome, das características 

físicas de cada estudante e como as mesmas poderiam ser representadas. 

Aproveitamos a oportunidade para diferenciar as diversas formas de representação 

do espaço (fotografias, desenhos e mapas). Dividimos a turmas em dois grupos e 

solicitamos que escolhessem um colega para que deitasse sobre um pedaço de 

papel manilha a fim de ser representado. Um estudante deitou e outro traçou o 

contorno, em seguida foi desenhado alguns detalhes fundamentais da roupa, 

 

5 Almeida (2011) fazendo um estudo da obra de Luquet menciona quatro fases de desenvolvimento 
do desenho infantil. A primeira fase (Realismo fortuito – até os 3 anos) é marcada pelo prazer de 
rabiscar, de explorar as possibilidades do material, porém sem significado; a segunda fase 
(Incapacidade sintética – de 3 a 5 anos) caracteriza pela representação intencional, porém o desenho 
difere do objeto representado; a terceira fase (Realismo intelectual – de 6 a 9 anos) a criança 
desenha o que sabe sobre o objeto e não apenas o que vê, o que acaba apresentando grande 
discrepância entre a concepção adulta e a infantil e, por fim, a quarta fase (Realismo visual – de 9 a 
10 anos) o desenho da criança aproxima-se do desenho do adulto. 
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cabelos, corpo, etc. Após a elaboração dos desenhos, discutimos projeções de 

referenciais frente-atrás, direita-esquerda (lateralidade) utilizando o próprio 

estudante e posteriormente discutimos utilizando o boneco, figuras tridimensionais e 

bidimensionais, orientação, generalização e organização do espaço gráfico. 

2ª oficina: Localização na sala de aula – Nessa oficina estavam presentes 24 

estudantes e teve a duração de 1 hora e 25 minutos. Construímos quadrantes da 

sala de aula, desenhando mesas e cadeiras dos estudantes dentro das suas 

respectivas fileiras e colunas. Após a elaboração desses quadrantes, os estudantes 

identificaram a posição em que se encontravam (fileira e coluna) a fim de ser 

discutido habilidades relacionadas aos referenciais espaciais topológicos, 

referenciais frente-atrás, direita-esquerda e de coordenadas geográficas. 

3ª oficina: Por que existem dia e noite? - Estavam presentes 23 estudantes 

com o tempo de duração de 1 hora e 25 minutos. Iniciamos essa oficina trabalhando 

um vídeo “De onde vem dia e noite?” (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U). Discutimos o vídeo e em 

seguida utilizamos o globo terrestre para simular o movimento de rotação da Terra. 

Selecionamos, preliminarmente, imagens do Google Earth referentes ao quarteirão 

da escola (espaço de vivência) tanto na posição vertical quanto na horizontal. Nessa 

oficina foram discutidos os referenciais geográficos de localização e no globo 

terrestre, coordenação do sistema de localização e de perspectivas. 

4ª oficina: Maquete da sala de aula - Participaram 22 estudantes e durou 

também 1 hora e 25 minutos. Solicitamos que os estudantes construíssem maquetes 

da sala de aula utilizando materiais recicláveis. Pedimos que os estudantes 

colocassem as maquetes sobre suas mesas e observassem, descrevendo os 

objetos visualizados a partir de diversos pontos de vista (posição ortogonal e 

vertical). Nessa oficina foi discutido conhecimentos relacionados a localização, 

proporção, coordenação de diversos ponto de vista, legenda e projeção ortogonal a 

partir do ponto de vista vertical. 

5ª oficina: Como transformar maquetes em plantas? - Estavam presentes 21 

estudantes e teve a duração 1 hora e 25 minutos. Com o papel celofane, os 

estudantes decalcaram os objetos presentes nas maquetes. O objetivo foi 

transformar imagens tridimensionais (maquetes) em bidimensionais (plantas). Além 

disso, essa oficina buscou desenvolver a compreensão do ponto de vista vertical, 

https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U
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coordenação de diversos pontos de vista, legenda e projeção ortogonal a partir do 

ponto de vista vertical. 

6ª oficina: Conhecendo o entorno da escola - Fizemos uma saída a campo 

com a participação de 24 estudantes e duração de 1 hora e 25 minutos. A aula de 

campo foi realizada no quarteirão da própria escola, momento em que os estudantes 

registraram no diário de campo e por meio de fotografias todos os objetos 

geográficos (casas residências, terrenos baldios, casas comerciais, prédios, igrejas, 

escolas, praças, etc.) que lhe chamassem a atenção. Já na sala de aula, discutimos 

levando em consideração a distribuição dos objetos geográficos, formas de 

apropriação, conflitos, especulação imobiliária, etc. Para facilitar a análise após a 

aula de campo, criamos categorias para cada objeto geográfico percebido por cada 

estudante a fim de construímos um mapa fazendo uso dos seus elementos 

fundamentais como o título, a legenda e a simbologia. 

Ressaltamos que todas as oficinas foram finalizadas com atividades 

avaliativas que buscavam identificar a aquisição dos conhecimentos trabalhados 

bem como a necessidade de inserção dos mesmos nas oficinas subsequentes. 

Procuramos desenvolver uma avaliação multidimensional, envolvendo as várias 

dimensões do potencial humano, o que possibilitou análise mais abrangente das 

diferentes habilidades do estudante. De forma processual e contínua, no dia-a-dia, 

procuramos valorizar o nível de desenvolvimento real e também o proximal, sendo 

observada a capacidade mediada (BARRETO, 2007). 

Essa prática foi fundamental para o planejamento de todas as atividades, 

confirmando a importância da avaliação se constituir em instrumento cotidiano da 

prática docente, sinalizando caminhos do ensino para a aprendizagem. 

Fundamentada no referencial teórico que embasou a elaboração e 

desenvolvimento do estudo, a sistematização e análise dos dados alcançados 

ocorreu na forma descritiva e interpretativa. A análise foi realizada de forma 

articulada com os objetivos propostos, vislumbrando o seu alcance e contribuições 

pretendidas. Os dados foram coletados por meio da utilização de diário de campo, 

representações (desenhos) elaboradas pelos estudantes e de fotografias da sala de 

aula, registradas pelo pesquisador. 

Os resultados foram apresentados em forma de gráficos e tabelas. Para 

preservar a identidade dos estudantes, preferimos utilizar nomes fictícios, entretanto, 

o nome da instituição de ensino, espaço da pesquisa foi preservado na pesquisa. 
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No capítulo seguinte, serão sistematizados, discutidos e analisados à luz 

dos autores e teóricos da área os dados da pesquisa. 
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CAPÌTULO 3 

 
 

DO SABER DOS ESTUDANTE À ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 

 

Nesse capítulo apresentamos a análise e discussão dos dados obtidos nas 

duas fases (o diagnóstico inicial e a intervenção pedagógica) da pesquisa, 

desenvolvida com a participação dos estudantes de uma turma do 5º ano de uma 

escola pública municipal de Itabuna, quando buscamos elaborar, desenvolver e 

avaliar uma proposta de ensino de Cartografia para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental I. 

Como referenciais para a análise, organização, discussão e fundamentação 

dos dados, utilizamos o diário de campo, as representações (desenhos) dos 

estudantes e as fotografias obtidas durante as intervenções, realizadas na 

modalidade de oficinas pedagógicas. 

Nos parágrafos que seguem serão descritos e analisados os dados obtidos 

em cada fase da pesquisa, a saber: 

 
3.1 Fase Diagnóstica 

 

Esta fase, conforme descrita no capítulo da metodologia, teve como objetivo 

verificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre Cartografia, a partir da 

representação em desenho, da sala de aula visualizada naposição horizontal e outro 

desenho da sala de aula imaginada como se estivesse sendo visualizada na posição 

vertical. Os desenhos foram construídos pelos estudantes em momentos distintos 

com tempo de duração de 01 (uma) hora e 25 (vinte e cinco) minutos cada 

(correspondente a 01 hora/aula). 

Para realização da análise dos desenhos referidos anteriormente, buscamos 

identificar os conhecimentos cartográficos apresentados pelos estudantes, que 

contribuem para a alfabetização cartográfica no processo de realização do Ensino 

Fundamental I. Para a construção do diagnóstico, nos fundamentamos em Almeida 

(2011), que discute a importância da aquisição dos conhecimentos cartográfico 

desde o início do processo de escolarização. Essa autora afirma que no Ensino 

Fundamental, os conhecimentos/habilidades de representação espacial devem ser 

trabalhados e aprofundados nos quatro primeiros ciclos, sendo inerentes aos 
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estudos da própria Geografia. Na verdade, são habilidades ligadas à leitura e à 

escrita, no sentido amplo da leitura e compreensão do mundo. Portanto, ler e 

escrever, em Geografia exige domínio dessa linguagem cartográfica. 

A escolha da sala de aula como espaço de representação deve-se ao fato de 

ser o espaço de convívio dos estudantes, vivenciado e bastante recorrente e a 

elaboração de desenho por ser a primeira forma de representação do espaço que o 

sujeito se apropria. Nesse sentido, podemos afirmar que os traços que evocam ruas, 

casas, árvores permitem pensar onde o estudante se encontrava com relação ao 

domínio da representação espacial. Sendo assim, interpretar o desenho sob esta 

ótica reveste o ensino de mapas de um caráter muito diferente daquele comumente 

impresso às atividades propostas aos alunos (Almeida, 2011). 

Para Almeida (2011, p. 27): 

[...] se, num primeiro momento, ‘a criança desenha para se divertir’, em 
seguida, outra razão aparece: a necessidade de apropriar-se se um 
sistema de representação. Desde bem pequenas, as crianças percebem 
que desenhos e escritas são formas de dizer coisas. Por esses meios elas 
podem ‘dizer’ algo, podem representar elementos da realidade que 
observam e, com isso, ampliar seu domínio e influência sobre o ambiente. 

Na elaboração do primeiro desenho da sala de aula visualizada na posição 

horizontal participaram 24 estudantes, sendo solicitado que representassem os 

objetos da sala de aula que estavam dentro do seu campo de visão, levando em 

consideração a relação objeto/observador (estudante). 

Para a análise desse desenho, elencamos cinco categorias compreendidas 

como essenciais para o processo de alfabetização cartográficas: localização, 

proporção, projeção, equivalentes cartográficos e distâncias dos objetos. Essas 

categorias de análises estão fundamentadas em Almeida e Passini (2010, p. 24) que 

as descrevem como: 

[...] os pré-requisitos para a leitura de mapas [...] a compreensão de: 
proporcionalidade; projeção, relação codificação x decodificação ou a 
relação significante x significado dos signos cartográficos e de toda a 
linguagem cartográfica; retas coordenadas como pontos de referências; 
orientação e localização; pontos de referência para a localização; 
limites e fronteiras. (Grifo nosso) 

Simielli (2004, p. 98) também cita algumas categorias a serem trabalhadas 

pelo professor nos anos iniciais e que são imprescindíveis no processo de 

alfabetização cartográfica. Para essa autora: 

Nesta etapa (Ensino Fundamental I), o objetivo básico deve ser a 
alfabetização cartográfica. Essa alfabetização cartográfica supõe o 
desenvolvimento de noções de: visão oblíqua e visão vertical; imagem 
tridimensional, imagem bidimensional; alfabeto cartográfico: ponto, linha e 
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área; construção da noção de legenda; proporção e escala; 
lateralidade/referenciais e orientação. (Grifo nosso) 

Na perspectiva de orientar os estudantes para a representação da sala nas 

duas posições, antes do início da atividade, a partir do registro na lousa, do nome 

das cinco categorias cartográficas, explicamos cada uma delas. Percebemos um 

certo desconforto por parte da turma, aparentando não compreender o que foi 

solicitado na atividade. Indagamos se eles haviam entendido e, nesse momento, 

Daniel (10 anos) respondeu que não estava conseguindo compreender os termos 

registrados. Percebemos então ser necessário uma intervenção para que eles 

conseguissem compreender essas categorias, para representá-las por meio do 

desenho. Essa ação nos faz refletir sobre a importância da interação professor- 

estudante, oportunizando, no ato do processo de ensino-aprendizagem, 

provocações e questionamentos sobre a apreensão e compreensão do 

trabalho/conhecimento realizado. Nesse sentido, Castelli (2000, p. 2) afirma que: 

A ação reflexiva no processo de ensino e aprendizagem nos remete 
identificar a importância e os novos desafios que predominam na prática 
onde o profissional consiga dar respostas às situações que emergem no 
dia-a-dia, criando um repertório de soluções às situações complexas no 
cotidiano escolar. 

Ao perceber ser necessário exemplos empíricos para o alcance da 

compreensão de cada categoria, chamamos João (11 anos) e solicitamos que se 

posicionasse no lado esquerdo do fundo da sala. Em seguida, solicitamos que 

descrevesse como ele estava visualizando o armário, localizado a sua frente e do 

lado direito. Interessante que o estudante relatou que só conseguia visualizar a 

frente do armário e uma das laterais, mas não conseguiu distinguir se tratava da 

direita ou esquerda. Percebemos que lhe faltava conhecimento de lateralidade, 

habilidade essencial na compreensão da orientação. Kátia (10 anos) que estava 

também no fundo da sala, porém posicionada à frente do armário, respondeu que 

não conseguia visualizar as laterais. Achamos interessante a afirmação da  

estudante e aproveitamos o momento para estimular a turma à reflexão sobre as 

duas situações. Manuel (11 anos) explicou que a diferença estava no 

posicionamento de cada colega, pois isso iria gerar uma visão da sala também 

diferenciada. A turma concordou com a resposta, logo percebemos que eles haviam 

compreendido a noção de projeção. 

Para trabalhar com a proporcionalidade solicitamos que a turma comparasse 

o tamanho da mesa dos estudantes em relação a mesa do professor. Perguntamos 



41 
 

 
 
 

se esses dois objetos apesar de serem muito parecidos, se deveriam ser 

representados no desenho da mesma forma. Parte da turma ficou em silêncio e 

Gustavo (10 anos) respondeu que o desenho poderia até ser igual,  porém a mesa 

do professor por ser maior, teria que ser representada no desenho com um tamanho 

também maior. Com a resposta de Gustavo, percebemos uma maior interatividade 

entre os demais colegas, concordando com a resposta. 

Para explicar a categoria distância dos objetos, solicitamos que três 

estudantes se posicionassem em diferentes lugares na sala de aula. Daniel (10 

anos) ficou mais próximo de Rafael (11 anos). Gabriel (10 anos) se posicionou mais 

distante de Daniel. Escolhemos a posição que cada estudante deveria ocupar, pois o 

objetivo era fazer com que a turma refletisse a respeito das distâncias de um colega 

em relação ao outro. Perguntamos para a turma o que havia de diferente entre as 

posições dos colegas. Gustavo (10 anos) respondeu que Daniel estava mais 

próximo de Rafael se comparado a posição de Daniel. Com a concordância dos 

demais estudantes com essa afirmação, identificamos a presença do entendimento 

das noções de distâncias dos objetos. 

Para tratar da questão dos equivalentes cartográficos, pedimos que os 

estudantes observassem os objetos semelhantes e os diferentes existentes na sala 

de aula. Perguntamos se os objetos semelhantes, tipos cadeiras dos estudantes, 

poderiam ser representados no desenho com diferentes simbologias. A maioria 

respondeu que não, pois por trata de objetos distintos, também teria que utilizar 

símbolos diferentes. A partir dessa resposta, percebemos uma certa compreensão 

do assunto. Não levantamos questionamentos a respeito da categoria localização, 

pois uma parte dos estudantes com a concordância dos demais afirmou que não era 

necessário porque eles sabiam do que se tratava. Behrens (2011, p. 72) afirma que 

atitudes como essa dentro da sala de aula é reflexo de uma prática docente 

progressista. Assim, a autora relata que: 

O professor progressista, como educador e também sujeito do processo, 
estabelece uma relação horizontal com os alunos e busca no diálogo sua 
fonte empreendedora na produção do conhecimento. O docente, sem impor 
suas ideias e concepções, procura estar a serviço do aluno superando a 
visão do aluno objeto, portanto, nega toda forma de repressão no processo 
e possibilita a vivência grupal. O docente, por ter mais experiência acerca 
das realidades sociais, assume o papel de mediador entre o saber 
elaborado e o conhecimento a ser produzido. 

A partir dessa intervenção preliminar, foram distribuídas folhas de ofício e 

solicitado que iniciassem a atividade (representação da sala de aula). Orientamos 
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ainda que eles se colocassem como ponto de referência dentro da sala de aula. 

Essa orientação é requisito fundamental na identificação da lateralidade (direita, 

esquerda, frente e atrás). Para isso, seria necessário que o estudante identificasse 

com o seu nome no desenho a posição (lugar) que estava ocupando na sala de  

aula. Essa identificação foi essencial para analisar a questão da projeção que cada 

estudante tinha do espaço. A posição ocupada pelo estudante foi representada nos 

desenhos por meio da imagem de um boneco, retirada da internet. 

Durante a elaboração desse primeiro desenho, notamos algumas mudanças 

na atitude dos estudantes. Percebemos uma maior participação deles nos 

questionamentos, tornando-os mais dedicados, animados e sorridentes, levando a 

professora a mencionar que o caráter diferencial da atividade tinha contribuído para 

que a sala tivesse esse outro comportamento que, na sua avaliação, seria positivo 

no processo ensino e aprendizagem. Corroborando com a ideia da professora, 

Behrens (2011, p. 74) relata que: 

O aluno na abordagem progressista é um partícipe da ação educativa. Junto 
com o professor atua e se envolve num processo intermitente de 
investigação e discussão coletiva para buscar a produção do conhecimento. 
Caracteriza-se como um sujeito ativo, sério e criativo. Apresenta-se como 
sujeito crítico no ato do conhecimento, atua como corresponsável, dinâmico 
e participativo do processo. Confia em si mesmo e vivencia a relação 
dialógica com o professor e os colegas. A liberdade de expressão, 
conscientização e a participação efetiva tornam os alunos corresponsáveis 
pela sua própria aprendizagem. 

Paulo (10 anos) indagou se era necessário representar os objetos obedecendo 

as relações geométricas. A indagação desse estudante nos leva a refletir sobre sua 

compreensão das relações espaciais mais complexas como a projetiva e euclidiana, 

o que foi confirmado nas demais atividades de representação desse estudante. 

No processo de elaboração do desenho, outra situação despertou a nossa 

atenção. Gustavo (10 anos) percebeu que havia construído desenhos dos objetos 

da sala de forma desproporcional (figura 1) e que não caberiam na folha de papel 

ofício, o que levou a solicitar uma outra folha. Indagamos o que tinha acontecido e o 

estudante explicou que as figuras tinham ficado muito grande e que não caberiam 

naquela folha de papel, que seria necessário refazer os desenhos em outra folha, 

porém com tamanho um pouco menor. Passamos a observar o desenho elaborado 

pelo estudante e percebemos que ele representou os objetos com menor tamanho 

(figura 2). Essa atitude do estudante parece ter relação com a questão do uso da 

proporcionalidade na representação dos objetos. 
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Figura 1 – Desenho da sala de aula elaborado por Gustavo, 10 anos. 

 

Figura 2 – Desenho da sala de aula elaborado por Gustavo, 10 anos. 

 
Na elaboração do segundo desenho (desenho da sala de aula imaginada 

como se estivesse sendo visualizada na posição vertical) estavam presentes 21 

estudantes. Percebemos que eles estavam animados querendo saber qual atividade 

estava planejada para aquela aula. Andreia (11 anos) de forma entusiasmada, 

relatou que gostou de elaborar o desenho da sala de aula anterior e que gostaria 

que todos os professores também desenvolvessem aquele tipo de atividade nas 

suas aulas. 
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Na oficina que havia sido planejada, os estudantes deveriam desenhar a sala 

de aula, porém utilizando a imaginação, desenhando os objetos presentes como se 

estivesse sendo observado do teto da sala (posição vertical). Solicitamos que 

desenhassem os objetos mais significativos, tipo armário, quadro, mesas e cadeiras 

dos estudantes, mesa do professor, dentre outros. Pedimos atenção especial com 

relação a representação total das mesas e cadeiras dos estudantes, pois a 

representação do quantitativo desse objeto seria um critério a ser observado nessa 

atividade. 

Seguindo a metodologia adotada para essa fase da pesquisa, registramos na 

lousa as três categorias cartográficas que seriam analisadas nas representações 

(projeção, orientação e objetos representados no desenho). Para que eles fizessem 

uso das categorias projeção e objetos representados no desenho não foi necessário 

fazer intervenção, pois demonstraram conhecimentos, entretanto, indagaram como 

seria utilizado no desenho a categoria orientação. Nesse momento, mencionamos 

que após a conclusão do desenho, identificassem com o nome a mesa e cadeira do 

colega que estivesse à sua direita, a sua esquerda, a frente e atrás. A identificação 

dos colegas serviria de base para analisar a questão da orientação. 

No momento de identificar os colegas que estavam a direita e a esquerda, 

percebemos uma certa agitação, muitos estudantes saíram de seus lugares para 

solicitar apoio aos próprios colegas ou mesma a professora da turma. Verificamos a 

dificuldade que eles tinham em relação a representação correta da lateralidade, 

principalmente direita e esquerda. 

Nos itens que seguem, apresentamos e discutimos à luz dos teóricos, os 

resultados obtidos na primeira fase do estudo, avaliação diagnóstica. A análise 

dessa fase compõe-se das categorias cartográficas identificadas no primeiro 

desenho da sala de aula visualizada na posição horizontal: localização dos objetos, 

proporção, projeção, equivalentes e distância e no segundo desenho da sala de aula 

imaginada como se estivesse sendo visualizada na posição vertical: projeção, 

orientação e quantidade de objetos existentes na sala. 
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3.1.1 Desenho da sala de aula visualizada na posição horizontal 

 
 

3.1.1.1. Localização dos objetos 

 

Saber localizar os objetos ao representar determinada porção do espaço é 

uma habilidade que deve ser iniciada na fase de alfabetização cartográfica. Essa 

representação pode ser por meio de desenho ou mapa. A localização dos objetos 

por meio de desenho do espaço procura “situar [...] uns em relação aos outros”, ou, 

“[...] em nível mais avançado, em relação a referenciais fixos” (Almeida (2011, 

p.100). 

Os PCN’s da área de Matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental I 

traz uma abordagem fundamental no que diz respeito a localização de pessoas ou 

de objetos no espaço com base em diferentes pontos de referência. Essa 

orientação, enquanto conteúdo conceitual e procedimental, é extremamente 

relevante no que diz respeito a aquisição da habilidade de localizar fenômenos em 

escala mais ampliada (PCN, 1998). 

As atividades pedagógicas relacionadas ao desenvolvimento da habilidade de 

saber localizar objetos no espaço durante os anos iniciais da Educação Básica 

devem partir das relações espaciais topológicas elementares, isto é, naquelas que 

se estabelecem no espaço próximo, usando referenciais como frente, atrás, direita, 

esquerda, etc., desconsiderando relativamente questões relacionadas as distâncias, 

medidas e ângulos – por fazerem parte de relações espaciais mais complexas como 

as projetivas e euclidianas (ALMEIDA, 2011). 

Ao analisar as representações (desenhos) da sala de aula elaboradas pelos 

estudantes, constatamos que mais de 90% dos 22 estudantes que realizaram a 

atividade apresentaram algumas dificuldades em situar os objetos dentro da sala de 

aula, levando em consideração uns em relação aos outros. Podemos citar como 

exemplo, o objeto “a” (figura 3) que corresponde a mesa do professor que, ao ser 

representado no desenho elaborado por Helena (10 anos) acabou sofrendo um 

pequeno deslocamento para a esquerda se comparado com a posição do quadro 

(objeto representado pela letra “b”). Situação semelhante ocorreu também com a 

representação dos objetos indicados com a letra “c” (mesas e cadeiras dos 

estudantes que estavam organizados em fileiras) que acabaram não sendo 

representados no desenho de acordo o posicionamento que ocupam na sala de 
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aula. Entretanto, alguns estudantes como Pablo (10 anos) que tinha praticamente a 

mesma projeção da sala se comparado com Helena, conseguiu representar os 

objetos (figura 4) de acordo o que foi solicitado no momento do diagnóstico inicial, 

confirmando que esse estudante já havia desenvolvido a habilidade de localizar 

objetos a partir da representação espacial. 

 

Figura 3 – Desenho da sala de aula – projeção horizontal (Helena, 10 anos). 
 
 

Figura 4 – Desenho da sala de aula – projeção horizontal (Pablo, 10 anos). 
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3.1.1.2. Proporção dos objetos 

 

Saber reduzir de forma proporcional os objetos ao representar por meio de 

desenho ou mapa é uma habilidade imprescindível para o processo de alfabetização 

cartográfica. No desenho, os objetos são reduzidos por comparação, levando em 

consideração o tamanho que ocupa no espaço real, pois objetos maiores devem ser 

representados no desenho de forma proporcionalmente maior do que objetos 

menores. 

De acordo a pesquisa realizada, quase 90% dos 22 estudantes que 

elaboraram o desenho da sala de aula apresentaram uma certa dificuldade em 

relação a representação proporcional dos objetos, ou seja, objetos menores no 

espaço real foram desenhados proporcionalmente maior que muitos objetos de 

maior tamanho. O objeto representado com a letra “a” (figura 5) que corresponde ao 

ventilador existente na sala, ficou proporcionalmente maior que o objeto 

representado com a letra “b” (desenho correspondente ao professor). 

 

Figura 5 – Desenho da sala de aula – projeção horizontal (Renato, 10 anos). 

 
Sendo assim, ficou evidente que a maioria dos estudantes dessa turma 

apresenta dificuldade com a questão relacionada a representação proporcional dos 

objetos por meio de desenho. Entretanto, Simielli (2004) afirma que no Ensino 

Fundamental I um dos objetivos para garantir a alfabetização cartográfica supõe o 

desenvolvimento de noções de proporção e escala. Portanto, para essa autora: 
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Devemos iniciar oferecendo elementos para que a criança de 1ª a 4ª séries 
do Ensino Fundamental ou de níveis que necessitam de alfabetização 
cartográfica compreendam os processos necessários para a realização das 
representações gráficas, sobretudo os mapas. Em outras palavras, a ideia é 
educar o aluno para a visão cartográfica (SIMIELLI, 2004, p. 97). 

Nessa mesma linha, Castrogiovanni (2007) vem afirmando que para garantir 

que o estudante seja alfabetizado cartograficamente é imprescindível a aquisição 

dos conhecimentos de proporcionalidade. Assim, segundo esse autor (2007, p. 36) 

“para que o aluno seja um leitor de mapas, deve ter construído as seguintes noções: 

proporcionalidade que é a noção de escala, ou seja, é a relação de razão e 

proporção que se estabelece entre o real e a representação [...]”. Partindo dessa 

premissa, a noção de proporção deve ser trabalhada ainda no início da alfabetização 

cartográfica, levando em consideração o desenvolvimento cognitivo do estudante, 

representando o espaço de vivência como os objetos que compõem a sala de aula, 

o trajeto casa-escola, etc. Isso quer dizer que, noções preliminares como trabalhar a 

representação de objetos de acordo o seu tamanho proporcional, mesmo que seja 

por comparação, devem ser construídas para que, no futuro, o estudante tenha 

condições de refletir sobre a questão da redução proporcional fazendo uso da 

escala. Oliveira (2010, p.25) defende essa mesma ideia ao afirmar que “a 

aprendizagem do mapa depende tanto de experiência física como da experiência 

matemática”. 

 
3.1.1.3. Projeção dos objetos 

 

A projeção é uma categoria cartográfica que busca relacionar sujeito 

(estudante) ao objeto representado. Nessa ótica, Guerreiro (2012, p. 73) afirma que 

“o conceito de visão está baseado na ideia de que representamos cartograficamente 

uma paisagem a partir de um ponto de vista, ou seja, do posicionamento de um 

observador em relação à paisagem representada”. Assim, no desenho, por exemplo, 

é comum a utilização de diversas perspectivas, de acordo o posicionamento que 

cada pessoa ocupa no espaço representado, portanto, nessas representações há 

ocorrência de objetos rebatidos, desdobrados e vistos a 90º ou a 45º. 

Nos desenhos elaborados pelos estudantes representando a sala de aula, 

mais de 90% dos 22 estudantes que participaram da atividade, desenharam algum 

objeto fora da projeção que tinha da sala de aula. Podemos confirmar esse  

resultado ao observar o objeto “a” (figura 6) que representa o armário do professor, 
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pois de acordo a projeção que Emanuel (11 anos) realizou, esse objeto que deveria 

ser representado de forma ortogonal, foi representado de forma rebatida, isto é, 

como se estivesse de frente para o objeto. 
 

Figura 6 – Desenho da sala de aula – projeção horizontal (Emanuel, 11 anos). 

 
Distorções semelhantes podem ser percebidas nas representações dos 

objetos “d” e “e” (figura 7) que correspondem ao armário do professor e um dos 

ventiladores. De acordo a posição que Mateus (11 anos) ocupava na sala de aula 

(figura 8), esses objetos deveriam ser representados também de forma ortogonal, 

entretanto, percebe-se que o estudante representou de forma rebatida. 

 

Figura 7 – Desenho da sala de aula – projeção horizontal (Mateus, 11 anos) 
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Figura 8 – Imagem da sala de aula - projeção horizontal. 

 
Situação diferente foi constatada na representação de Paula (11 anos); a 

estudante ao representar os objetos “a”, “c”, “d” e “f” no seu desenho (figura 9) 

correspondentes a mesa do professor, mesas e cadeiras dos estudantes, armário do 

professor e mural existente na parede da sala de aula, com elevado domínio de 

projeção (figura 10), representou os objetos de forma ortogonal. 

 

Figura 9 – Desenho da sala de aula – projeção horizontal (Paula, 11 anos). 
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Figura 10 – Imagem da sala de aula - projeção horizontal. 

 
3.1.1.4. Equivalentes cartográficos 

 

Quando se trata dos equivalentes cartográficos, exige-se a construção de um 

sistema de signos que possa simbolizar ou ser considerado outro objeto. Para 

Almeida (2011, p. 28), “a construção de um sistema de representação gráfica exige  

a aprendizagem de equivalentes, de saber que uma coisa pode simbolizar outra ou 

ser considerada a mesma que outra”. 

Ao analisar os desenhos elaborados pelos estudantes, percebemos que mais 

de 70% dos 22 que participaram da atividade, apresentaram dificuldades em 

representar os objetos semelhantes utilizando um mesmo equivalente cartográfico. 

Observando os objetos “a” e “b” (figura 11) que correspondem as mesas e cadeiras 

dos estudantes, Juarez (11 anos) acabou desenhando o objeto “a” utilizando 

equivalente cartográfico apresentando algumas diferenças do objeto “b”, sendo que 

ambos correspondem as mesas e carteiras dos estudantes. Mesmo assim, percebe- 

se que o estudante já apresenta algumas noções de equivalentes cartográficos. Por 

outro lado, Israel (11 anos) desenhou todos os objetos representados com a letra “a” 

(figura 12) – mesas e cadeiras dos estudantes -, utilizando o mesmo equivalente 

cartográfico. 
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Figura 11 – Desenho da sala de aula – projeção horizontal (Juarez, 11 anos). 

 

Figura 12 – Desenho da sala de aula – projeção horizontal (Israel, 11 anos). 

 
Almeida (2011) fez um estudo a respeito da utilização de equivalentes 

cartográficos realizado por Jacqueline Goodnow na Austrália. Na pesquisa realizada 

por Goodnow, Almeida (2011, p. 28) relata que a pesquisadora constatou: 

[...] que as crianças, em lugar de mapas, apresentaram gravuras 
semelhantes aquelas que aparecem em mapas antigos. Mas a convenção 
atual é a de fazer uma distinção entre mapas e gravuras. Constatou  
também que, geralmente, mas nem sempre, os mapas mais completos 
eram representados por crianças maiores. 

Ainda segundo Almeida (2011, p. 29) a mesma pesquisadora fez um outro 

estudo no Nepal nessa mesma temática e percebeu “[...] que crianças com pouca 
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experiência de leitura de mapas faziam gravuras numa idade em que crianças norte- 

americanas, geralmente, já utilizavam convenções cartográficas”. Nesse sentido, é 

fundamental trabalhar com o estudante ainda no início da escolarização com 

diversas formas de representação do espaço, por exemplo, a representação por 

meio de desenho e posteriormente a codificação de mapas, possibilitando a 

aprendizagem de equivalentes cartográficos. Para que o estudante consiga 

desenvolver a habilidade de construir os equivalentes cartográficos, exige-se do 

professor, ainda nos anos iniciais ofereça: 

[...] elementos para que a criança [...] compreenda os processos 
necessários para a realização das representações gráficas, sobretudo os 
mapas. Em outras palavras, a ideia é educar o aluno para a visão 
cartográfica. Mas o que é necessário para isso? Em primeiro lugar, 
aproveitando o interesse natural da criança pelas imagens desde as séries 
iniciais, que é uma atitude fundamental para a Cartografia. Para atingir esse 
objetivo, devemos oferecer inúmeros recursos visuais, desenhos, fotos, 
maquetes, plantas, mapas, imagens de satélites, figuras, tabelas, jogos e 
representações feitas por crianças, acostumando o aluno à linguagem visual 
(SIMIELLI, 2004, p. 97). 

A aquisição dessa habilidade (equivalentes cartográficos) ocorre a partir da 

experiência com recursos visuais, possibilitando a codificação do espaço vivido 

antes de ser decodificado, isto é, antes de ler e interpretar um mapa é necessário 

que o estudante aprenda a fazê-lo. Nessa perspectiva, experienciar os mecanismos 

de produção de mapas, contribuem na aprendizagem de utilização de simbologias 

(equivalentes cartográficos). Passini (2012, p. 29) aduz que: 

As vivências das funções de cartógrafos abrem possibilidades para 
aprendizagem de conceitos e noções para entender o que são os objetos 
presentes no espaço, provocando o desenvolvimento das habilidades e o 
conhecimento em potencial de ler e entender o mundo. 

Entretanto, o que tem acontecido na maioria das salas de aula, é que o 

professor às vezes tem feito o uso do mapa para explicar certos conteúdos, mas 

dificilmente tem ensinado o estudante a ser um mapeador. Isso acaba sendo um 

divisor de águas quando se trata das aprendizagens de equivalentes cartográficos, 

pois para Almeida (2010, p. 18) além dessa situação relatada trazer sérios prejuízos 

para o estudante no que diz respeito a formação cidadã, o grande equívoco que 

também contribui para o analfabetismo cartográfico [...] é que os pequenos ‘leem’ os 

mapas dos grandes, os que são generalizações da realidade que implicam uma 

escala, uma projeção e uma simbologia espaciais e que não têm significado para as 

crianças. 
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3.1.1.5. Distância entre os objetos 

 

A distância entre os objetos também deve ser mantida de forma proporcional 

quando o estudante representa o espaço por meio de desenhos. Nesse caso, o 

método utilizado deve ser a comparação, considerando o intervalo entre os objetos, 

situando uns em relação aos outros. Sendo assim, ao comparar as distâncias dos 

objetos na sala de aula e a sua representação nos desenhos realizados pelos 

estudantes, verificamos que mais de 95% dos 22 estudantes que realizaram a 

atividade, apresentaram dificuldades em representar os objetos respeitando os 

intervalos de distâncias de uns em relação aos outros, isto é, objetos que estavam 

mais distantes de algum ponto de referência acabaram sendo desenhados como se 

estivessem mais próximos e os que estavam mais próximos foram desenhados 

como se estivessem mais distantes. Podemos citar como exemplo os casos dos 

objetos “a” e “b” (figura 13) referentes ao quadro e o armário do professor, 

representados no desenho elaborado por Sócrates (11 anos) apresentando 

intervalos proporcionalmente maior do que o real posicionamento que esses objetos 

ocupavam na sala de aula. 

 

Figura 13 – Desenho da sala de aula – projeção horizontal (Sócrates, 11 anos). 

 
Após a analisar os desenhos elaborados pelos estudantes representando a 

sala de aula na posição horizontal, constatamos que a maioria apresenta certas 

dificuldades no que diz respeito a compreensão das categorias supracitadas. 
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A figura (figura 14) abaixo apresenta uma síntese dos resultados alcançados 

após análise do primeiro desenho elaborado pelos estudantes. 

 

 
 

No segundo desenho elaborado pelos estudantes da sala de aula visualizada 

na posição vertical, foram elencadas três categorias (projeção, orientação e objetos 

representados no desenho). Os resultados dessa análise serão discutidos no 

subtópico seguinte. 

 

 
3.1.2 Desenho da sala de aula visualizada na posição vertical 

 
 

3.1.2.1. Projeção dos objetos 

 

A visão que cada indivíduo tem no seu cotidiano é a lateral, isto é, a visão da 

paisagem quando olhamos de frente. Por conseguinte, as condições de se analisar 

determinada porção do espaço como uma cidade, um bairro ou até mesmo uma sala 

de aula numa perspectiva vertical tornam-se mais abstrata, pois no seu cotidiano, a 

visão da paisagem nessa perspectiva acaba não sendo de uso frequente (Simielli, 

2007). Entretanto, a leitura e interpretação de mapa exige que o estudante tenha a 

habilidade de analisar o espaço a partir da projeção vertical. Isso ocorre porque as 

imagens de satélites ou mesmo as fotografias aéreas utilizadas na confecção de 

mapas registram o espaço utilizando essa perspectiva. Portanto, trabalhar com 
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imagens utilizando a projeção vertical é fundamental no processo de alfabetização 

cartográfica. Defendendo esse ponto de vista, Romano (2007) elucida que para 

desenhar na bidimensão o que o observador (estudante) enxerga na terceira 

dimensão é imprescindível ter compreensão da visão vertical (comprimento, largura 

e altura). Esse processo ocorre porque o olhar para um objeto em terceira dimensão 

apresenta imagens diferentes, basta mudar o ângulo de observação. Sendo assim, a 

visão vertical só será garantida na posição do ponto nidiral6 da observação e esta é 

conseguida se o raio de visão estiver perpendicular ao objeto de estudo, se 

percebido de cima para baixo. 

A partir desse contexto, percebemos que mais de 95% dos 22 estudantes que 

realizaram a atividade tiveram dificuldades em representar a sala de aula na 

perspectiva vertical. Esse resultado confirma a tese de alguns autores que têm 

estudado o processo de alfabetização cartográfica como Simielli (2007), dentre 

outros, ao mencionarem que a representação do espaço numa perspectiva vertical é 

mais abstrata para o estudante do que a horizontal. 

Percebemos a dificuldade com a questão da projeção da sala de aula 

observando os objetos “a” e “b” (figura 15) representados por Andreia (11 anos). O 

objeto “a” (quadro branco) aparece de forma lateral, como se o observador 

(estudante) estivesse de frente para o objeto e o objeto “b” (mesa do professor) de 

forma oblíqua, ou seja, a estudante representou-os como se estivesse observando 

de forma inclinada e em perspectiva. A falta dessa habilidade na representação 

através de desenho é um indicativo que a estudante também apresenta dificuldades 

em codificar/decodificar mapas elaborados a partir da perspectiva vertical, mesmo 

que sejam construídos em grande escala como aqueles que representam uma rua, 

um quarteirão ou mesmo um bairro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Ponto nidiral corresponde ao mais central da fotografia, ou seja, aquele que dirá a real dimensão da 
verticalidade da observação. As distorções serão aumentadas na medida em que nos afastamos do 
ponto. 



57 
 

 
 

 

 

Figura 15 – Desenho da sala de aula – projeção vertical (Andreia, 11 anos). 

 
Em contraposição, percebemos que no desenho (figura 16) elaborado por 

Janaina (11 anos) os objetos aparecem representados na projeção vertical, isto é, 

como se estivesse sendo visto de cima. Nesse caso, a estudante conseguiu 

representar os objetos da sala de aula de forma vertical, habilidade fundamental na 

leitura e interpretação de documentos cartográfico, confirmando o que Guerreiro 

(2012, p. 76) aduz que: 

[...] os alunos do 5º ano já têm condições cognitivas de compreender e 
aplicar esses conceitos (visão lateral, oblíqua e vertical) na leitura e na 
interpretação de documentos cartográficos. Eles devem ter a capacidade de 
reconhecer e distinguir os pontos de vista do observador da paisagem em 
relação à imagem produzida. 

 

Figura 16 – Desenho da sala de aula – projeção vertical (Janaina, 11 anos). 
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A constatação de que a estudante possui a habilidade de representar o espaço 

na perspectiva vertical nos leva a refletir sobre a importância de se trabalhar ainda 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental I com imagens em diversas perspectivas, 

seja na codificação ou decodificação. Isso irá proporcionar que ao final dessa 

primeira fase do Ensino Básico que, o estudante tenha condições representar ou 

analisar porções do espaço nas diversas perspectivas. 

 
3.1.2.2. Orientação Espacial 

 
 

A orientação espacial é fundamental para entendermos onde estamos no 

mundo. Portanto, a aprendizagem desse conceito está diretamente relacionada ao 

domínio de algumas capacidades cognitivas como a descentralização, a  

lateralidade, a reversibilidade e a própria projeção espacial (Guerreiro, 2012). 

Sendo assim, para verificar os conhecimentos prévios dos estudantes quanto a 

questão da orientação, solicitamos que identificassem no desenho da sala de aula, 

os colegas que se encontravam a sua direita, a sua esquerda, a sua frente e atrás. 

Utilizamos como ponto de referência na sala de aula o próprio estudante, pois  

alguns autores como Simielli (2007) considera que cognitivamente o estudante inicia 

compreendendo a sua própria lateralidade (egocentrismo infantil), em seguida de um 

outro estudante colocado a sua frente e, por fim dos objetos que estão distribuídos 

na paisagem (descentralização)7. Assim, percebemos que mais da metade dos 

estudantes apresentou dificuldades em identificar os colegas que estavam a sua 

direita e esquerda e a sua frente e atrás. No desenho (figura 17) elaborado por 

Raquel (11 anos), após análise, constatamos que a estudante confundiu a direita 

pela esquerda, deixando de representar de forma satisfatória a lateralidade. 

A aprendizagem da lateralidade é requisito para o estudante compreenda a 

orientação espacial e até mesmo o sistema de coordenadas geográficas. Sem as 

noções de direita, esquerda, frente e atrás, haverá dificuldades em se apropriar de 

conceitos mais abstratos como leste-oeste e norte-sul. A falta desse conhecimento 

acarreta sérios prejuízos na formação de sujeitos com autonomia de elaborar e 

interpretar os diversos tipos de mapa. 

 
 

7O sujeito adquire essa habilidade no momento em que passa a situar os objetos existentes no 
espaço a partir das relações espaciais existentes entre eles. Além disso, é fundamental o uso da 
coordenação de diferentes pontos de vista ou de um sistema de coordenadas. 
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Figura 17 – Desenho da sala de aula – projeção vertical (Raquel, 11 anos). 

 

3.1.2.3. Objetos representados no desenho 

 

Os objetos representados é requisito fundamental na compreensão da 

generalização. Na elaboração do desenho, os objetos precisam ser selecionados por 

ordem de importância, isto é, nem todos os objetos existentes no espaço real devem 

ser representados no desenho pelo estudante. A seleção desses objetos pode levar 

em consideração a grandeza, a temporalidade e a relevância de acordo a finalidade 

da representação. Joly (2004, p. 22) afirma que: 

A generalização é a operação pela qual os elementos de um mapa são 
adaptados ao desenho de um mapa de escala inferior. [...]. Tecnicamente, 
ela compreende: - uma seleção dos detalhes que é necessário conservar 
em função do assunto do mapa, de seu valor significativo ou do seu papel 
como referência. 

Levando em consideração esses pressupostos, solicitamos que os estudantes 

identificassem os objetos mais significativos existentes na sala de aula (o requisito 

considerado importante foi apenas a grandeza do objeto). No quadro, eles 

elencaram por ordem de tamanho: o quadro, o armário, a porta, a janela, a mesa do 

professor e as mesas e cadeiras dos estudantes. Mesmo após terem identificados 

previamente os objetos que deveriam ser representados no desenho, 100% dos 22 

estudantes apresentaram dificuldades quanto a representação desses objetos no 

desenho. Por exemplo, o armário e a janela, elementos identificados pelos 

estudantes como sendo de destaque na sala de aula, deixaram de fazer parte do 

desenho (figura 18) elaborado por Raimunda (11 anos). 
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Figura 18 – Desenho da sala de aula – projeção vertical (Raimunda, 11 anos). 

 
A habilidade de selecionar objetos considerados significativos que devem ser 

representados no espaço é pressuposto para que cognitivamente o estudante 

compreenda a questão da redução/ampliação de escala e a sua relação com o 

espaço, levando-o a perceber que os espaços de escala geográfica menor, as 

representações são mais detalhadas em virtude de apresentar menor generalização. 

A figura (figura 19) abaixo apresenta um resumo dos resultados obtidos nas 

representações (desenhos) elaboradas pelos estudantes imaginada como se 

estivesse sendo visualizada na posição vertical. 
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Constatamos que parte dos estudantes apresentaram também algumas 

dificuldades quanto a representação das categorias projeção, orientação e objetos 

representados no desenho quanto a representação da sala de aula visualizada na 

posição vertical. 

Após a análise dos conhecimentos cartográficos dos estudantes no 

diagnóstico foi possível iniciar a segunda fase da pesquisa (intervenção 

pedagógica). 
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CAPÍTULO 4 

 

 
A SALA DE AULA COMO ESPAÇO DE REFERÊNCIA DA ALFABETIZAÇÃO 

CARTOGRÁFICA 

 

 
4.1 Fase de Intervenção Pedagógica 

 

Na intervenção pedagógica foram desenvolvidas algumas oficinas objetivando 

construir conhecimentos e habilidades relacionados a alfabetização cartográfica. 

Cada oficina foi desenvolvida em uma hora aula - corresponde a 01 (uma) hora e 25 

(vinte e cinco) minutos, exceto a primeira oficina que teve a duração de 02 (duas) 

horas e 50 (cinquenta) minutos. As oficinas foram desenvolvidas em 06 momentos 

entre os meses de dezembro a janeiro. Essas oficinas foram nominadas conforme 

explicitadas no capítulo da metodologia, e: 

1ª oficina: Osestudantes elaboraram o “mapa do corpo”, momento em que foi 

discutido as projeções de referenciais frente-atrás, direita-esquerda (lateralidade), 

imagens tridimensionais e bidimensionais, generalização, orientação e organização 

do espaço gráfico. 

2ª oficina: Os estudantes construíram quadrantes da sala de aula, sendo 

desenvolvida habilidades relacionadas aos referenciais espaciais topológicos, 

referenciais frente-atrás, direita-esquerda e de coordenadas geográficas. 

3ª oficina: Utilizamos o globo terrestre para simular o movimento de rotação 

da Terra. Selecionamos, preliminarmente, imagens do Google Earth referentes ao 

quarteirão da escola tanto na posição vertical quanto na horizontal. Nessa oficina foi 

demonstrado os referenciais geográficos de localização e no globo terrestre, 

coordenação do sistema de localização e de perspectivas. 

4ª oficina: Mediamos a elaboração de maquetes da sala de aula a partir de 

materiais recicláveis. Trabalhamos conhecimentos relacionados a localização, 

proporcionalidade, coordenação de diversos ponto de vista, legenda e projeção 

ortogonal a partir do ponto de vista vertical. 

5ª oficina: Trabalhamos com o desenvolvimento de plantas da sala de aula a 

partir das maquetes. Essa atividade levou a compreensão do ponto de vista vertical, 
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coordenação de diversos pontos de vista, legenda e projeção ortogonal a partir do 

ponto de vista vertical. 

6ª oficina: Fizemos uma saída a campo, visitando o entorno da escola 

(quarteirão). Em seguida, elaboramos e discutimos um mapa fazendo uso dos seus 

elementos fundamentais (título, legenda e simbologia). 

Ao final de cada oficina foram realizadas avaliações referentes as 

competências e habilidades adquiridas, momento fundamental para o planejamento 

e desenvolvimento de novas atividades de ensino que buscassem alcançar os 

conhecimentos pouco compreendidos. 

No próximo item serão analisadas e discutidas à luz dos autores e teóricos da 

área da Cartografia e da Geografia as oficinas desenvolvidas na fase de intervenção 

pedagógica. 

 
4.2 Práticas Pedagógicas para a alfabetização cartográfica 

 
 

A partir da sistematização dos dados obtidos no diagnóstico inicial passamos 

para a fase de organização e realização de atividades didático-pedagógicasvoltadas 

para a construção e vivências de conhecimentos que contribuem para aquisição dos 

conceitos do campo da Cartografia. 

Como explicitado no capítulo da metodologia, essa etapa foi desenvolvida na 

forma de oficinas pedagógicas nas quais os estudantes foram estimulados a 

vivenciar, de forma lúdica, situações em que puderam adquirir e/ou ampliar 

conhecimentos da alfabetização cartográfica. A análise e discussão dos dados 

dessa fase serão apresentados na sequência de realização das oficinas. 

 
4.2.1. O mapa do corpo 

 
Denominada “mapa do corpo”, essa foi a primeira oficina desenvolvida com o 

objetivo de construir habilidades relacionadas as projeções de referenciais frente- 

atrás, direita-esquerda (lateralidade), figuras tridimensionais, bidimensionais, 

orientação, generalização e organização do espaço gráfico. Na perspectiva de 

trabalhar com o sujeito enquanto referencial, Almeida (2011, p. 43) fazendo alguns 

estudos a respeito do egocentrismo infantil descreve que “se a gênese da orientação 

espacial está no corpo, é a partir dele que, em primeiro lugar, os referenciais de 

localização devem ser determinados”. 
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Dessa oficina participaram 22 estudantes com duração de 02 horas e 50 

minutos. Como elemento motivador, iniciamos a oficina abrindo espaço para que os 

estudantes informassemaspectos relacionados ao próprio nome, como: origem, 

quem escolheu e por que escolheu. Alguns estudantes foram além do proposto, 

mencionaram ideias relacionadas a importância do nome na vida das pessoas. 

Raquel (11 anos), por exemplo, relatou que é através do nomeque as pessoas são 

identificadas e que o nome serve para individualizar, possibilitando nãoconfundir 

uma pessoa com a outra. 

A partir da análise do nome, partimos para a construção de quadro síntese 

com as características físicas de cada estudante (cor dos olhos, altura, cabelos, 

etc.), traçando em seguida questionamentos acerca das diversas possibilidades de 

representá-las. Vários estudantes responderam de forma satisfatória aos 

questionamentos e Tiago (10 anos) sistematizou as respostas dos colegas ao 

afirmar que a foto seria a mais indicada por possibilitar que as características físicas 

das pessoas sejam registradas de forma real, sem alteração e com maior grau de 

detalhamento. Aproveitamos o momento para diferenciar algumas formas de 

representação do espaço geográfico como as fotografias, os desenhos e os próprios 

mapas. 

Com a projeção da representação em desenho (figura 02) elaborado na fase 

do diagnóstico inicial e da fotografia da sala de aula (figura 20), realizamos 

questionamentos acerca dessasimagens e como respostas, os estudantes relataram 

diferenças existentes nas diferentes formas de representação. 

 

Figura 20 – Imagem da sala de aula - projeção ortogonal. 
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Henrique (11 anos) conseguiu abstrair a ideia de detalhamento e 

proporcionalidade ao relatar que na fotografia os objetos existentes apareciam com 

mais informações e tamanho real, enquanto no desenho além de alguns objetos 

existentes na sala de aula não terem sido representados, o tamanho também ficou 

desproporcional. O estudante rememorou a elaboração dos trabalhos realizados na 

fase de diagnóstico inicial ao mencionar que a construção dos objetos no seu 

desenho não seguiu padrão de proporcionalidade. 

Juliana (10 anos) também contribuiu de forma significativa ao perceber 

diferenças quanto a questão da representação dos equivalentes cartográficos. 

Nesse sentido, a estudante declarou que alguns objetos no desenho foram 

elaborados de forma diferente do que estava sendo representado na fotografia.As 

afirmativas possibilitaram desenvolver conhecimentos relacionados as diferentes 

formas de representação do espaço como a proporcionalidade e a organização do 

espaço gráfico. A interação na sala de aula em conjunto com novas indagações 

possibilitou ao pesquisador avançar em busca de outras aprendizagens relacionadas 

ao processo de alfabetização cartográfica. 

Com orientação a respeito do trabalho a ser realizado, a sala foi dividida em 

dois grupos para que fosse elaborado o “mapa do corpo”. Um colega deitou sobre 

um pedaço de papel manilhae, alguns colegas traçaram os contornos do seu corpo 

(figura 21) e em seguida a representação de detalhes fundamentais da roupa, 

cabelos, etc. 

 

Figura 21 – Elaboração do “mapa do corpo” 
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Após a representação dos corpos dos colegas, seguindo o contorno os  

grupos recortaram e os transformaram em bonecos para serem manuseados nas 

diversas posições dentro da sala de aula. Orientamos que fosse identificado a 

lateralidade (direita-esquerda e frente-atrás) nos bonecos. Apenas um grupo 

conseguiu identificar corretamente direita-esquerda. Foi possível perceber que 

alguns estudantesadquiriram os referenciais de direita-esquerda durantea realização 

da atividade. 

Para trabalhar com a lateralidade tendo como referência o próprio sujeito, 

cada estudante identificou os colegas que estavam a sua direita-esquerda e a sua 

frente-atrás e, em seguida, trocando os bonecosde posição (frente, atrás, direita e 

esquerda) em relação a si mesmos, conseguiram identificar outras lateralidades 

levando em consideração o processo de descentralização. O movimento dos 

bonecos foi necessário para que os estudantes percebessem que os referenciais 

mudam de acordo as diferentes posições que ocupam (reversibilidade). Dos 22 

estudantes, apenas 04 estudantes apresentaram dificuldades em identificar a direita- 

esquerda no boneco. Eles estavam confundindo a sua direita-esquerda com a 

direita-esquerda do boneco. Após vários questionamentos e trabalhode forma 

sistemática e intensa com o deslocamento do próprio boneco, alguns estudantes 

conseguiram atingir os objetivos propostos. Nesse sentido, Miguel (11 anos) 

percebeu que para descobrir a direita-esquerda do boneco colocado a sua frente era 

necessário inverter a direita-esquerda no seu próprio corpo. Diante dessa 

constatação, os demais estudantes que ainda apresentavam dificuldades, passaram 

a responder aos questionamentos de forma satisfatório, possibilitando novas ações- 

reflexões relacionadas as aprendizagens no campo da alfabetização cartográfica. 

Os estudantes também perceberam que os bonecos apresentavam 

deformações como corpo largo, cabeça achatada, etc. Oportunizando a percepção, 

discutimos questões relacionadas a tridimensionalidade/bidimensionalidade e as 

possíveis distorções (figura 22). Jaqueline (10 anos) fez observações interessantes  

a respeito do mapeamento ao afirmar que os mapas apresentavam essas mesmas 

deformações. Segundo a estudante, isso ocorre porque no momento que se 

desenha o espaço numa folha de papel, assim como foi desenhado o corpo, não 

teria condições de desenhar de forma perfeita. Assim, foi possível perceber que 

alguns estudantes a partir da análise realizada pela estudante que os demais 
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colegas passaram a fazer relações entre as diversas formas de representação, 

inclusive questões relacionadas aos mapas. 

 

Figura 22 – Elaboração do “mapa do corpo” 

 
Levantamos questionamentos se a simples observação dos bonecos 

possibilitava a identificaçãodos estudantes desenhados e, a maioria respondeu que 

não, justificando que as faltas de detalhes da roupa, do cabelo, dentre outros, 

tornavam-se impossíveis essa identificação. Ao relacionarmos essa informação com 

a elaboração dos mapas, a sala ficou inerte, nenhum estudante se manifestou. 

Insistimos com novos questionamentos referentes a falta de representação de 

alguns detalhes no corpo do boneco e Raquel (11 anos) mencionouque foram 

desenhadas as características mais importantes, que eles não se preocuparam com 

as pequenas informações. Nesse momento iniciamos uma discussão a respeito da 

generalização nos mapas. 

Ao avaliar os resultados alcançados com a oficina, percebemos que a maioria 

dos estudantes conseguiucompreender as categorias lateralidade, 

tridimensionalidade, bidimensionalidade e organização do espaço gráfico. 

Essacompreensão revela a aquisição de base importantes no processo de 

alfabetização cartográfica, possibilitando avanços para a construção de novos 

conhecimentos e habilidades trabalhadas. 
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4.2.2. Localização do estudante na sala de aula 

 
A segunda oficina titulada de “localização do estudante na sala de aula” 

buscou desenvolver habilidades relacionadas aos referenciais espaciais topológicos 

e ampliar conhecimentos de lateralidade (frente-atrás e direita-esquerda) e de 

coordenadas geográficas. Estavam presentes 24 estudantes e as atividades 

propostas foram desenvolvidas em 1 hora e 25 minutos. 

Orientamos que cada estudante a partir da localização dos colegas 

representassem a organização (disposição das cadeiras) na sala de aula (figura 23), 

para assim reconhecer a partir da sua localização e dos colegas que se 

encontravam nas respectivas fileiras e colunas. 

Para melhor compreensão da atividade, apresentamos na figura 01, a 

fotografia da organização da sala de aula, a qual estava organizada em dez fileiras e 

três colunas duplas, sendo que na coluna da esquerda haviam dez carteiras, no 

centro oito e na coluna da direita seis carteiras. 

 

Figura 23 – Fileiras e colunas na sala de aula 

 
No desenvolvimento da atividade, conforme consta no diário de campo, 

percebemos grandes dificuldades dos estudantes em identificar a quantidade de 

cadeiras existentes em cada fileira e coluna. Pablo (10 anos), por exemplo, solicitou 

explicação com relação a diferença entre fileira e coluna. Nesse momento, pedimos 

que todos os estudantes se colocassem à frente da sala de aula, ficando sentados 

apenas os estudantes que estivessem ocupando a primeira fileira e a primeira 

coluna da direita da sala de aula. 



69 
 

 
 
 

Ao serem questionados sobre a localização dos colegas no referente a colunas e 

fileiras, no primeiro momento apenas Rebeca (11 anos) conseguiu identificar os 

estudantes que estavam ocupando a fileira e a coluna, ao mencionar que seu colega 

Gustavo estava ocupando a primeira fileira e a primeira coluna da direita da sala de 

aula. 

A partir do destaque sobre a observação da estudante foi verificado o 

estímulo aos demais estudantes que passaram a localizar colegas, estabelecendo 

correspondência entre coluna e fileira. O avanço no conhecimento foi bastante 

satisfatório e fundamental para que se desenvolvessem conhecimentos relacionados 

as coordenadas geográficas. 

Na sequência, sem dificuldades e sempre com base na sua localização, os 

estudantes passaram a identificar a sua posição na fileira e na coluna (figura 24). 

 
 

Figura 24 – Fileiras e colunas da sala de aula (Jaqueline, 10 anos) 

 
Para confirmar a aquisição de conhecimentos relacionados as noções de 

coordenadas geográficas, registramos o nome de alguns estudantes no quadro para 

que fossemidentificadas fileiras e colunas em que estavam localizados. Dos 24 

estudantes, mais de 50% não conseguiram identificar a posição correta (fileira e 

coluna) em que se encontrava ocolega na sala de aula. No esforço para que todos 

apreendessem o conhecimento proposto, de forma individualizada, explicamos como 

poderiam identificar a localização (fileira e coluna) ocupada por cada colega. 
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Repetimos a atividade e o resultado foi positivo, apenas 20% dos 24 estudantes 

continuaram apresentando dificuldades. 

Com o objetivo de reforçar os conhecimentos relacionados a lateralidade, 

cada estudante identificou no quadrante da sala de aula os colegas localizados a 

sua frente-direita, a sua frente-esquerda, atrás-direita e atrás-esquerda. Um  

pequeno percentual apresentou dificuldades porque a proposta da atividade se 

tornou mais complexa do que aquela desenvolvida na oficina “mapa do corpo”. 

Mesmo assim, dos 24 estudantes, mais de 90% demonstraram ter adquiridos 

conhecimentos relacionados a lateralidade. Ao concluir a atividade, Mariana (10 

anos) relatou que conseguiu aprender a sua direita e a sua esquerda porque quando 

ainda pequena havia sofrido queimaduras na mão direita e perguntou a sua mãe que 

mão havia queimado. Desse dia em diante, a cicatriz passou a ser uma referência  

na identificação da lateralidade. Percebemos que alguns estudantes passaram a 

utilizar as mesmas estratégias, procurando algum sinal no corpo que fosse notório e 

que pudesse ser utilizado para identificar o lado direito e esquerdo. Esses relatos 

comprovam a importância do professor desenvolver atividades que correlacionem os 

conhecimentos trazidos/vivenciados pelo sujeito com os escolares, no caso os 

conhecimentos cartográficos (BOMFIM, 2008). 

Finalizamos com a distribuição de um quadrante representando a organização 

das carteiras (fileiras e colunas) da sala de aula numa folha de ofício. Os estudantes 

identificaram a sua localização e os colegas que se encontravam a sua frente-direita, 

a sua frente-esquerda, atrás-direita e atrás-esquerda. Mais de 95% dos 24 

estudantes conseguiram identificar os referenciais solicitados. Percebemos 

expressões de satisfação pela capacidade de realizar a atividade proposta. 

4.2.3. Por que existem dia e noite? 

 
Visando trabalhar questões relacionadas aos referenciais geográficos de 

localização e no globo terrestre, coordenação do sistema de localização e de 

perspectivasdesenvolvemos a terceira oficina. Procuramos problematizar situações 

que estivessem relação com o movimento de rotação da Terra. Planejamos uma 

oficina iniciada com a seguinte temática “Por que existem dia e noite?”. Essa oficina 

foi desenvolvida com a participação de 23 estudantes com a duração de 1 hora e 25 

minutos. 
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Para problematizar a temática a ser discutida, trabalhamos com o vídeo “De 

onde vem dia e noite?”. Abrimos espaço para reflexão e análise do questionamento. 

As respostas da maioria dos estudantes foram satisfatórias, o que demonstrou 

conhecimentos acerca da sucessão dos dias e das noites e a relação com o 

movimento de rotação terrestre. Nesse sentido, Elza (10 anos) fez um relato que se 

destacoudentre as respostas apresentadas pelos demais colegas, ao mencionar que 

no Brasil era dia porque estava virado por lado do Sol e no Japão era noite porque 

estava localizado do lado contrário. Afirmou ainda que, por ter parentes morando no 

Japão, ela acabou descobrindo que quando aqui (Brasil) é dia, lá (Japão) era noite e 

vice-versa. A resposta contribuiu para a discussão do movimento de rotação da 

Terra e sua relação com a identificação do leste-oeste e, consequentemente, o 

norte-sul da Terra. Esse diálogo contribuiu para a construção de aprendizagens 

relacionadas a orientação e localização, categorias fundamentais para a 

compreensão de fenômenos que formam o espaço geográfico. Nessa perspectiva, 

Bomfim (2012, p. 52) afirma que [...] os conhecimentos do senso comum proveniente 

das representações sociais do espaço seriam, para o professor, a ‘mediação’ entre 

os conhecimentos pelo aluno no seu meio e os conhecimentos geográficos. 

Após as reflexões, apresentamos uma imagem da Terra selecionada do 

Google Earth (figura 25) e indagamos se a representação poderia ser considerada 

um mapa. Mais de 60% dos 22 estudantes responderam que sim, porém, Jaqueline 

(10 anos) identificou a faltada legenda para ser considerado um mapa. 

 

Figura 25 – Imagem da Terra retirada do Google Earth. 
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A estudante mencionou que, sem a legenda não daria para saber o 

significado das cores presentes na representação. A resposta demonstra aquisição 

de habilidades referentes as diferentes formas de representação do espaço a partir 

dos trabalhos desenvolvidos nas oficinas. 

Com o programa do Google Earth, simulamos o movimento de rotação da 

Terra, o que levou os estudantes ficaram encantados e entusiasmados com a 

possibilidade de perceber de forma concreta situações do cotidiano que são 

abstratas e dificulta a compreensão. Pablo (10 anos) questionou como seria possível 

fotografar a Terra de forma que fosse representada na imagem. Trabalhamos com a 

questão do uso dos satélites no monitoramento do espaço geográfico e as 

fotografias áreas enquanto recursos importantíssimos na elaboração dos mapas. 

Vários questionamentos foram sendo levantados pelos estudantes como a 

localização dos continentes, dos países, dos oceanos e, especificamente, a respeito 

do Brasil. 

Para construir aprendizagens relacionadas a projeção das imagens no espaço 

geográfico, apresentamos imagens que registravam o quarteirão da escola (campo 

de pesquisa) visualizada na posição horizontal (figura 26). Os estudantes ficaram 

bastante interessados na atividade, possibilitando que identificassem elementos na 

paisagem que consideravam relevantes enquanto ponto de referência. 

Selecionamos fotografia do quarteirão da escola na perspectiva vertical (figura 

27) para que os estudantes identificassem pontos que fossem relevantes no 

contexto afetivo. 
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Figura 26 – Imagem da rua à frente da escola (projeção horizontal). 

 
Dentre os pronunciamentos, Raquel (11 anos) citou o prédio da escola 

enquantoreferência na localização dos demais pontos conhecidos/apropriados pelos 

demais colegas. A partir dessa observação, os estudantes passaram a localizar 

pontos que, de acordo a vivência, eram considerados significativos. Foram 

identificadas residências, locais de trabalho dos país, igrejas onde cultuavam, 

praças, dentre outros elementos registrados na paisagem apresentada. 

A identificação/localização de elementos paisagem realizada pelos estudantes 

nos levou a fazer reflexão da importância do trabalho de alfabetização cartográfica a 

partir da análise e representação do espaço de vivência. Isso porque a dimensão 

desse espaço é apropriada cotidianamente, o que leva o sujeito a estabelecer 

conquistas à medida que for atingindo alterações cognitivas, podendo vislumbrar 

outras dimensões espaciais, o percebido até o concebido (ALMEIDA e PASSINI, 

2010). 

 

Figura 27 – Imagem da localização do prédio da escola (projeção vertical). 

 
Na tentativa de possibilitar momentos de reflexão a respeito das imagens 

apresentadas, lançamos os seguintes questionamentos: se fôssemos elaborar 

desenhos utilizando as duas imagens, os objetos representados apareceriam numa 

mesma projeção? Os mapas são produzidos a partir de que perspectiva? Nesse 

momento, a participação ficou mais intensa, todos queriam contribuir, o que foi 

possível identificar explicações que acabaram se destacando para o pesquisador. 

Paula (11 anos), por exemplo, respondeu que na primeira imagem (posição 
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horizontal), as paredes das casas teriam, obrigatoriamente, de ser representadas, o 

que não ocorreria na segunda imagem (posição vertical) porque apenas os telhados 

das casas estavam sendo visualizados. Nesse momento, Jaqueline (10 anos) 

recordou aspectos como posicionamento das carteiras na sala de aula 

representadas na primeira atividade desenvolvida com a turmareferente aos 

desenhos da sala de aulana posição horizontal e vertical. A articulação realizada 

pela estudante foi fundamental para que a turma compreendesse as diferentes 

perspectivas utilizadas na elaboração das representações do espaço geográfico 

(ALMEIDA, 2011). 

Complementando a ideia da colega e correlacionando as diferentes 

representações, Renato (11 anos) afirmou que os objetos nos mapas aparecem 

como se estivessem sendo visualizado de cima. Notamos que o estudante havia 

salvado um mapa do Brasil (figura 28) no aparelho de celular, mostrando-o, 

comprovando a explicação. 

 

Figura 28 – Mapa do Brasil apresentado por Renato (11 anos) 

 
A participação dos estudantes foiindicativo de que a turma estava avançando 

no sentido apropriar-se dos conhecimentos relacionados as categorias cartográficas 

(perspectiva, equivalência e distância dos objetos) diagnosticados na primeira fase 

da pesquisa. 

O mapa apresentado pelo estudante - tratava-se de um mapa de pequena 

escala e, por isso, possuía poucas informações -, serviu para trabalhar a ideia de 
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generalização, o que possibilitou correlacionar com as imagens apresentadas. 

Levantamos a possibilidade de representar por meio do mapa todos os elementos 

existentes na imagem da figura 27. Itamar (10 anos) afirmou que seria impossível 

caber numa folha de papel, pois seriam muitas informações. Ana Paula (11 anos) 

apresentou solução para o mapeamento, mencionando a impotência de selecionar 

os objetos mais importante. A partir dessas reflexões, abordamos a questão do 

detalhamento e da generalização dos signos e os respectivos significados 

representados nas imagens (fotografias e mapas). 

 
4.2.4. Maquete da sala de aula 

 

A partir do desenvolvimento da oficina titulada de “maquete da minha sala de 

aula”, buscamos construir aprendizagens relacionadas com a localização dos 

objetos no espaço, sua proporção, coordenação dos diversos ponto de vista, 

legenda e projeção ortogonal a partir do ponto de vista vertical. O momento contou 

com a participação de 22 estudantes e duração de 1 hora e 25 minutos. 

O uso da maquete enquanto atividade pedagógica na representação espacial 

possibilita que o estudante consiga visualizar os elementos do espaço real em três 

dimensões de forma reduzida. Esse espaço representado pela maquete pode ser 

transformado em duas dimensões a partir do mapeamento. Sendo assim, a maquete 

torna-se um recurso importante no desenvolvimento cognitivo espacial. 

Para a construção da maquete, solicitamos que os estudantes recolhessem 

em suas residências materiais recicláveis (caixa de sapato, caixa de fósforo, 

tampinhas de refringentes, etc.). A preferência por selecionar e produzir a maquete a 

partir da utilização de materiais recicláveis levou em consideração a possibilidade 

dos estudantes construírem os objetos a questão do tamanho que ocupavam na sala 

de aula, momento fundamental para desenvolver habilidades relacionadas à 

proporcionalidade. 

Dividimos a sala em quatro grupos e os estudantes passaram a construir as 

maquetes (figura 29), procurando representar a sala com os objetos mais 

significativos, selecionados previamente como cadeiras, mesas, quadro, etc. 
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Figura 29 – Materiais recicláveis utilizados na elaboração das maquetes. 

 

 
No momento de confeccionar a maquete, dois grupos apresentaram 

dificuldades em representar os objetos, referentes à proporcionalidade. Os objetos 

“a” (figura 30), correspondentes as mesas dos estudantes foram construídos, 

proporcionalmente com tamanho superior aos objetos “b” (figura 30), representação 

dos estudantes na sala de aula. 

Percebendo que parte dos estudantes não estavam atentos à 

proporcionalidade, procuramos fazer questionamentos para que refletissem a 

respeito do tamanho que os objetos ocupam no espaço real da sala de aula. A partir 

desse momento, Juarez (11 anos) expressou que na sua atividade referente a 

elaboração do desenho da sala de aula a mesa do professor ficou 

proporcionalmente do mesmo tamanho das mesas dos estudantes. A expressão do 

estudante indica o desenvolvimento de aprendizagem, o que parece ter relação com 

a ação-reflexão-ação estabelecida pelo pesquisador na realização das atividades 

pedagógicas. A afirmativa acabou redirecionando os trabalhos dos grupos que 

estavam apresentando dificuldades ao recortarem os materiais de forma 

desproporcional, levando-os a repensar e a reelaborar de acordo com a proporção 

que cada objeto ocupava na sala de aula. 
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Figura 30 – Materiais recicláveis utilizados na elaboração das maquetes. 

 
Para assegurar a proporção na representação dos objetos e o tamanho da 

sala de aula, um grupo tive a ideia de abrir e colar duas caixas de sapatos de modo 

a aumentar a representação do espaço da sala de aula, para assim dispor as trinta 

mesas e carteiras existentes. A atitude foi fundamental, notamos que os demais 

grupos fizeram o mesmo procedimento e, assim todos os grupos conseguiram 

representar os objetos mais significativos da sala de aula. (BOMFIM, 2012). 

Ao concluir as maquetes, orientamos os estudantes a observar e relacionar 

localização e a proporção dos objetos, anotando a correlação sala-maquete. De 

imediato, um grupo de estudantes percebeu que a porta da sala havia sido 

representada na posição contrária (figura 31). Alguns estudantes 

observaramdetalhes significativos da sala de aula como quadros, armários, etc. não 

foram representados. Essas observações foram verificadas pelos próprios 

estudantes, momento em que passaram a refletir a respeito da localização e da 

quantidade dos objetos representados nas maquetes a partir da observação do que 

existia na sala de aula. 
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Figura 31 – Maquete representando a sala de aula. 

 
Para trabalhar a projeção (horizontal, ortogonal e vertical) dos objetos da sala 

de aula, os estudantes foram orientados a observar as maquetes, anotando o que 

poderiam ser visualizados nas diversas perspectivas. Logo, perceberam que de 

acordo a posição observada, aspectos do mesmo objeto poderiam ou não serem 

visualizados. Leandro (11 anos), identificou por meio das anotações que os objetos 

representados nas maquetes visualizados na posição vertical, apenas a parte 

superior apareceria, não sendo possível visualizar as pernas das mesas e carteiras  

e o corpo dos estudantes. 

O desenvolvimento de aprendizagens relacionadas a projeção dos objetos na 

sala de aula também foi verificado no momento em que as maquetes foram 

observadas na posição horizontal. Parte significativa das anotações feitas afirmava 

que, quando observado nessa posição, as laterais dos objetos poderiam ser 

representadas. Passamos a discutir a questão da projeção dos objetos na sala de 

aula e abrimos espaço para a exposição de ideias, momento em que o diálogo entre 

os estudantes com a intervenção do pesquisador, produziu aprendizagens 

significativas no que diz respeito as possibilidades de representar os objetos nas 

diferentes perspectivas. 
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4.2.5. Como transformar maquetes em plantas? 

 
A oficina teve o objetivo de desenvolver aprendizagens relacionadas a 

transformação de imagens tridimensionais (maquetes) em bidimensionais (plantas), 

compreensão do ponto de vista vertical, coordenação, legenda e projeção ortogonal. 

Nesse contexto, a partir do questionamento “Como transformar maquetes em 

plantas?”, desenvolvemos a quinta oficina com o objetivo de possibilitar 

conhecimento e reflexão sobre as diversas possibilidades de representação do 

espaço geográfico. A oficina contou com a participação de 21 estudantes com 

duração de 1 hora e 25 minutos. 

Sobre a maquete, os estudantes colocaram o papel celofane e decalcaram os 

objetos ali representados (figura 33). Ao concluir o decalque, cada grupo afixou no 

quadro o papel celofone com as respectivas representações da sala (figura 32). A 

partir da relação do representado no desenho e a sala de aula, passamos a discutir 

a transformação da maquete na planta baixa da sala de aula. 

 

Figura 32 – Elaboração da planta a partir da maquete. 
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Figura 33 – Planta elaborada a partir da maquete. 

 
A partir das maquetes e das plantas, levantamos os seguintes 

questionamentos: se as maquetes fossem visualizadas por estudantes de outras 

turmas, os objetos representados poderiam ser identificados? A maioria da turma 

respondeu de forma positiva e Rafael (11 anos) afirmou que o reconhecimento dos 

objetos seria possível por causa da semelhança entre o real e o representado. A 

resposta do estudante parece ser reflexo da construção de aprendizagens 

relacionadas aos equivalentes cartográficos. Questionamos também a semelhança 

entre os objetos da maquete e suas representações na planta. Parte significativa da 

sala concluiu que outros estudantes não conseguiram possível identificar e 

justificaram falta de semelhança entre o real e o representado na planta por não 

existir a identificação. 

Após vários questionamentos, Jaqueline (10 anos) mencionou que a solução 

do problema seria resolvida por meio de uma legenda. A partir do levantamento de 

ideias, solicitamos que os grupos elaborassem uma legenda/símbolo, identificando 

cada objeto representando na planta. Os quatro grupos apresentaram resultados 

positivos ao relacionar signo e o significado. 

No referente a tridimensionalidade na representação das maquetes, 

trabalhamos com a ideia de largura, comprimento e altura. Quando indagamos se as 

plantas também apresentavam as mesmas dimensões citadas, parte da turma não 

conseguiu compreender. Para alcance da compreensão, trabalhamos com o globo 
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terrestre. Envolvemos o globo numa folha de papel manilha e decalcamos parte dos 

continentes e passamos a discutir as diferenças entre a representação esférica e 

plana. Marcelo (11 anos) percebeu que a dimensão altura presente no globo 

terrestre e nas maquetes não estavam representadas nas plantas. Após ter 

percebido a diferença, notamos por meio do diálogo estabelecido com os demais 

estudantes, que parte da turma havia compreendido a relação entre 

tridimensionalidade e bidimensionalidade. 

Questionamos se ao transpor os objetos da maquete para o papel, se havia 

ocorrido alguma imperfeição. Alguns estudantes perceberam que objetos da 

maquete foram ampliados, reduzidos a até distorcidos (percebido também na oficina 

“mapa do corpo”) na planta. Aproveitamos a observação para discutir as dificuldades 

do cartógrafo no processo de mapeamento. As distorções apresentadas eram frutos 

do processo de transformação de objetos tridimensionais em bidimensionais. 

Encerramos a oficina discutindo a questão dos equivalentes cartográficos 

presentes na planta, a questão do uso da escala e a importância do título na leitura e 

interpretação do mapa. 

4.2.6. Conhecendo o entorno da escola 

 
Realizamos uma saída a campo (figura 34) com a participação de 24 

estudantes e com duração de 1 hora e 25 minutos. O espaço escolhido foi o 

quarteirão da própria escola, momento em que os estudantes deveriam registrar no 

diário de campo e por meio de fotografias os objetos geográficos (casas residências, 

terrenos baldios, casas comerciais, prédios, igrejas, escolas, praças, etc.) que no 

percurso lhe chamassem a atenção. 

A escolha desse espaço se deu por considerarmos espaço percebido pelos 

sujeitos envolvidos. Além disso, levamos em consideração no processo de 

representação espacial, a realidade deve ser considerada o ponto de partida e de 

chegada (ALMEIDA e PASSINI, 2010). 

Elencamos e discutimos em conjuntos com os estudantes algumas categorias 

como casas comerciais, residenciais, terrenos baldios e espaço público para ao final 

fosse possível elaborar mapas da área vivenciada e experenciada por eles. 
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Figura 34 – Aula de campo no entorno do quarteirão da escola. 

 
Os estudantes estavam animados com a possibilidade de saída do ambiente 

escolar. Percebemos uma certa curiosidade com relação aos elementos  de 

deveriam ser registrados. 

Ao saírmos do espaço da escola, Gustavo (10 anos) chamou a atenção pelo 

fato do quarteirão possuir uma área formada por prédios e ser bastante urbanizada, 

enquanto a outra parte com casas mais simples e padrão semelhante aqueles 

existentes na sua rua. Deixamos que a turma refletisse a respeito da observação 

realizada pelo estudante. 

Dentre as diversas tentativas de explicar a situação levantada pelo estudante, 

Marcos (11 anos) mencionou que a diferença no padrão das residências tinha 

relação com as condições de vida dos moradores. Mesmo sem compreender de 

forma aprofundada a questão da segregação espacial existente no espaço urbano, o 

estudante procurou explicações empíricas e conseguiu oferecer resposta plausível a 

observação feita pelo colega. 

Durante o percurso, os estudantes anotavam todas as informações que lhes 

chamavam a atenção (figura 35). 
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Figura 35 – Aula de campo no entorno do quarteirão da escola. 

 
Após encerrar a saída de campo, nos reunimos na sala de aula para 

realizarmos um debate acerca as diversas percepções dos estudantes com relação 

ao uso do espaço urbano. Paloma (11 anos) chamou a atenção para a concentração 

das casas comerciais, pois a estudante percebeu que as casas comerciais estavam 

localizadas nas proximidades da praça por causa da importância do espaço e o 

maior fluxo pessoas oriundas das diversas partes do bairro. Aproveitamos a 

oportunidade para trabalhar o conceito e discutir a questão das centralidades, tema 

bastante estudado na Geografia Urbana. 

Durante a exposição das ideias referente as observações realizadas, Paulo 

(10 anos) comparou o espaço do quarteirão, lócusda aula de campo e a área onde 

estava situado a sua residência. No discurso, o estudante apresentou nível de 

empoderamento que se destacou, o que chamou a atenção dos demais colegas e  

da própria professora da turma. Para o estudante, a falta de algumas amenidades 

como pavimentação, saneamento básico e pouca iluminação na sua rua tinha 

relação com a falta de interesse do poder público. Durante o percurso no quarteirão 

da escola ele percebeu situação diferente e acabou correlacionando com o poder 

aquisitivo da população e a preocupação dos governantes com as áreas mais 

centralizadas. Discutimos ainda, a forma de distribuição dos objetos geográficos, 

apropriação, conflitos, especulação imobiliária, verticalização e horizontalização, 

dentre outros temas que foram importantes analisar e interpretar de forma crítica o 
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espaço estudado. 

Por fim, construímos um mapa fazendo uso dos seus elementos fundamentais 

como o título, a legenda e a simbologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Este trabalho é uma importante contribuição para o processo de alfabetização 

cartográfica nos anos iniciais. Isso porque, nessa etapa da escolarização, poucos 

são os estudos que exploram o uso das diversas metodologias capazes de garantir  

a aquisição de competências e habilidades referente aos conhecimentos 

cartográficos. 

É inegável que ler e interpretar as representações gráficas, particularmente o 

mapa é fundamental na formação crítica e na conquista da autonomia. Na  

Geografia, a aquisição dessa habilidade permitir a análise das diversas escalas 

espaciais e, consequentemente, interação com o próprio espaço-mundo. 

O interesse pelas leituras referentes ao aporte teórico que discute essa  

questão se deu em virtude de percebermos como professor do Ensino Fundamental 

II que maioria dos estudantes apresentavam dificuldades no que se refere a noções 

de alfabetização cartográfica. Os conhecimentos relacionados a alfabetização 

cartográfica, levando em consideração a questão cognitiva, devem ser trabalhados 

em conjunto com a aquisição da leitura e da escrita e da alfabetização matemática. 

Nesse contexto, deve-se considerar o trabalho sistematizado com as aprendizagens 

voltadas para as representações gráficas desde o início da escolaridade. 

O desenvolvimentodo trabalho se deu com o diagnóstico inicial e, em seguida a 

intervenção pedagógica com nova avaliação, analisando os conhecimentos prévios  

e os que foram adquiridos durante o trabalho sistematizado na intervenção. 

Percebemos no diagnóstico que a maioria dos estudantes apresentavam 

conhecimentos mínimos sobre a alfabetização cartográfica, muitos não conseguiam 

identificar a sua lateralidade e representar a distância e tamanho proporcional dos 

objetos. Esses conhecimentos são fundamentais para a representação e análise de 

mapas mais complexos utilizados no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. 

Lembrando que os mapas são recursos importantes nos estudos da Geografia e, 

quando o estudante não consegue analisar ou interpretar, deixar de compreender de 

forma significativa os elementos que formam o espaço geográfico. 

Após o resultado do diagnóstico, planejamos seis oficinas pedagógicas 

importantes no desenvolvimento na aquisição de conhecimentos relacionados a 
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Cartografia. De início, por ser na maioria atividades lúdicas, os estudantes ficaram 

bastante entusiasmados, participativos, respondendo aos questionamentos 

realizados durante a realização das atividades pedagógicas. As avaliações de cada 

atividade foram fundamentais para planejar o momento posterior, pois em algumas 

oficinas foram necessários a retomada de conhecimentos ainda não adquiridos por 

parte dos estudantes. Ao avançar nas atividades percebemos aprendizagens 

significativas, o que foi possível garantir que a maioria avançasse de forma 

satisfatória, aumentando o interesse pelos temas trabalhados. 

O avanço nos conhecimentos cartográficos por parte desses estudantes 

confirma a importância de iniciar o trabalho de alfabetização cartográfica ainda nos 

anos iniciais. O que os teóricos discutem é que a formação dos professores que 

atuam nessa etapa da escolarização é deficiente no que diz respeito a questão da 

Cartografia e até mesmo no campo da Geografia. Por isso, esse estudo abre 

caminho para que se investigue os currículos das universidades tanto nas 

licenciaturas em Geografia quanto na Pedagogia, cursos responsáveis pela 

formação de professor que atuam no Ensino Fundamental. 

Como suporte teórico na realização desse estudo, destacamos as  

contribuições de Almeida (2011), Passini (2010), Pontuschka (2009), Simielli (2010) 

e Bomfim (2012), fundamentais na construção teórico-metodológica do trabalho, 

principalmente, quanto ao planejamento sistemático das aulas e recursos didáticos 

Além disso, esse estudo serviu como divisor de águas no que refere a prática 

pedagógica do pesquisador. A diversificação metodológica no que se refere a 

aproximação entre os conteúdos da Geografia e o uso dos conhecimentos 

cartográficos no cotidiano da sala de aula foi o marco que acabou contribuído para o 

aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. Ficou claro também que, essas 

diferentes estratégias de ensino possibilitam a educando a estabelecer relações 

significativas no movimento de aprender e desenvolver as diversas competências. O 

livro didático, os exercícios e as aulas expositivas são técnicas importantes, mas por 

si só não são suficientes para garantir o processo de aprendizagem, principalmente 

no que se refere a construção de habilidades relacionadas aos conhecimentos 

cartográficos. 

Outras mudanças foram percebidas no que se refere a dimensão afetiva e 

cognitiva, impulsionando o novo pensar pedagógica no que diz respeito as práticas 
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pedagógicas, a avaliação multidimensional e o próprio planejamento participativo 

das aulas. 

Portanto, o estudo aqui realizado, vem contribuir com os profissionais da área 

da Geografia e da Pedagogia que atuam na Educação Básica, auxiliando a prática 

pedagógica dos que alfabetizam nos anos iniciais e também daqueles que trabalham 

com a educação cartográfica nos anos finais do Fundamental II e do Ensino Médio. 
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