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RESUMO 

O presente artigo refere-se à contribuição da Alfabetização Cartográfica nas séries iniciais e finais do 
Ensino Fundamental, ressaltando a importância dessa linguagem para que o sujeito compreenda 
com mais significado a construção, organização e reconstrução do espaço geográfico. O objeto de 
estudo desse trabalho partiu da deficiência apresentada por grande parte dos alunos que chegam 
das séries iniciais do Ensino Fundamental para o 6º ano em relação à produção, leitura e 
interpretação de mapas, como também de outras representações cartográficas. Diante dessa 
realidade, foi realizado um trabalho pedagógico voltado à Alfabetização Cartográfica visando 
resgatar as defasagens que estes alunos possuem. Assim, os alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental foram levados a construir o conhecimento cartográfico a partir de uma metodologia 
envolvendo uma sequência de atividades lúdicas, voltada à observação, análise e representação do 
seu espaço vivido. Fica evidente, por meio da análise dos resultados, o interesse e a participação 
ativa dos educandos nas atividades propostas, tornando as aulas de Geografia e Cartografia mais 
atrativas e favorecendo a aquisição da linguagem cartográfica de forma mais significativa. 
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Introdução  

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar a sistematização das 

atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), durante os 

anos de 2013 e 2014, vinculado ao Departamento de Geociências da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL).  

As atividades realizadas com os alunos acerca do tema Alfabetização 

Cartográfica tiveram como objetivo geral promover a aquisição da linguagem 

cartográfica considerando esta como sendo essencial para a compreensão dos 

conteúdos básicos da Geografia. 
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No processo de ensino/aprendizagem, a Cartografia é um elemento 

indispensável para o ensino da Geografia, pois através dela constroem-se conceitos 

fundamentais da linguagem cartográfica, favorecendo ao sujeito compreender 

melhor o espaço em que vive.  

 O domínio da linguagem cartográfica somente será possível com o preparo 

do educando desde as séries iniciais até os anos finais do ensino fundamental. 

Porém, o que percebemos é que grande parte dos alunos possui sérias dificuldades 

para ler, analisar e compreender mapas e outras representações gráficas, 

demonstrando, assim, deficiência no processo de Alfabetização Cartográfica.  

De acordo com alguns autores, vários fatores contribuem para essa 

deficiência na Alfabetização Cartográfica, como o despreparo dos educadores das 

séries iniciais no que se refere à linguagem cartográfica; a precariedade na 

formação do professor de Geografia e na atuação deste em sala; a resistência de 

alguns professores em fazer uso da Cartografia no ensino de Geografia, quer por 

desconhecimento ou por não dar a importância necessária a ela; e o mapa, por 

muitas vezes, é utilizado em sala de aula apenas como um recurso didático visual, 

para ilustrar a aula e localizar lugares, e não como apoio didático dentro e fora da 

sala de aula, no uso prático, ou seja, na vida cotidiana do aluno. 

Diante do exposto e frente aos desafios da escola em relação à linguagem 

cartográfica nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, este artigo apresenta 

sugestões para trabalhar a Cartografia como um recurso nas aulas de Geografia de 

forma que desperte o interesse e o gosto dos alunos pelos conteúdos, e, assim, se 

apropriem da linguagem cartográfica para melhor compreender o espaço geográfico. 

Tal metodologia foi fundamentada em sugestões propostas pelos autores que 

embasaram esse trabalho por meio da prática pautada na observação, análise e 

representação do espaço vivido pelo aluno. 

Assim, este trabalho pedagógico teve início com o projeto de fundamentação 

teórica, com a elaboração de uma unidade didática e findou na prática, com a 

implementação do projeto envolvendo os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

do Colégio Estadual Souza Naves, localizado no município de Rolândia, Paraná.  

 

 

 

 



1 A Cartografia e o Ensino de Geografia  

 

A Cartografia, desde a Antiguidade, esteve presente no cotidiano das 

pessoas. Os sujeitos, a partir de então, tiveram a necessidade de representar o 

espaço por meio de conhecimentos cartográficos, mesmo que sem as técnicas 

modernas de mapeamento que conhecemos atualmente.  

A Geografia, assim como a Cartografia, também se desenvolveu na 

Antiguidade, principalmente com os gregos, com quem muito se avançou na 

construção dos saberes geográficos. Nesta época, ampliaram-se os conhecimentos 

sobre os territórios e suas características. Neste sentido, também os romanos 

contribuíram na descrição dos lugares com o objetivo de localizar áreas ricas em 

produtos comerciais e ampliar o conhecimento sobre o território (ANDRADE, 1987, 

p.26-28).  

Diante da necessidade de ampliar o conhecimento sobre outros espaços, é 

que se fez necessário avançar nos conhecimentos geográficos, principalmente na 

elaboração de mapas como forma de registro dos lugares percorridos e conhecidos. 

Dessa forma, surge, então, a relação entre a Geografia e a Cartografia, mesmo 

estas servindo apenas como fornecedoras de informações para outras ciências 

(JOLY, 1990, p.132).  

Durante a Idade Média, o poder estava nas mãos da Igreja Católica, que 

discordava dos conhecimentos cartográficos e geográficos até então produzidos, 

pois eram tidos como não verdadeiros, e, assim, esses conhecimentos foram 

abandonados. Porém, a partir do século XII, a Cartografia e a Geografia voltaram a 

ser discutidas devido à necessidade de registrar e localizar as rotas marítimas, bem 

como os novos espaços descobertos.  

Neste contexto, diante da expansão do mundo conhecido, das rotas 

comerciais e do surgimento da burguesia, houve um desenvolvimento grande da 

Geografia e da Cartografia, pois estas tinham como objetivo fazer levantamentos e 

registros das novas áreas conhecidas.  

Já no século XIX, com o surgimento da Geografia meramente descritiva e 

explicativa, há o isolamento da Cartografia. Segundo Joly (1990, p.132): 

 
o desenvolvimento, a partir do século XIX, de uma Geografia descritiva cada 
vez mais explicativa, mas de expressão quase exclusivamente literária, 
paradoxalmente contribuiu para isolar o cartógrafo. Este não é, pois, mais 



que um fabricante de mapas topográficos, de ilustrações de textos ou de 
atlas. 

 
No entanto, ao final do século XIX e início do século XX, devido à contribuição 

significativa dos estudos dos territórios pelos geógrafos, surge, segundo Joly (1990, 

p.132) a chamada “Cartografia Geográfica”, intitulada, posteriormente como 

“Cartografia Temática”, e que hoje ultrapassa o domínio da Geografia, no qual 

abrange todas as ciências que incluem uma dimensão espacial em suas pesquisas.  

Com o avanço da sociedade capitalista, o surgimento da burguesia e o 

descobrimento de novos territórios, acontece, então, a sistematização da Geografia, 

que até o século XVIII seu conhecimento encontrava-se disperso, não havendo uma 

unidade temática, o que dificultava ser uma ciência autônoma. Assim, o objetivo da 

Geografia nesse momento é servir à burguesia que está no poder dos Estados, e 

que tem interesse em manter a ordem social existente, o desenvolvimento 

econômico e o poder político (MORAES, 2005, p.35). 

Essa Geografia muito focada na descrição do espaço, meramente 

enciclopedista, foi, então, introduzida nas escolas e, principalmente nas 

universidades, e se baseava apenas na memorização, sendo chamada por Lacoste 

(1988, p.25-26) de “Geografia dos Professores”. Esta servia na verdade, a quem 

estava no poder com o intuito de prevalecer, de servir aos interesses do Estado 

Maior. O autor ressalta que nesta Geografia de cunho tradicional, o aluno não é 

preparado para um agir consciente e crítico do saber pensar o espaço, para nele 

agir mais eficientemente na sua construção, desviando-se da Geografia de 

dominação.  

Na Geografia Tradicional e Positivista (1850-1950), a Cartografia era 

abordada como uma atividade de memorização, um mapeador mecânico, que se 

preocupava mais com a estética das representações do que com a leitura crítica 

representada.  

O rompimento de grande parte dos geógrafos em relação à Geografia 

Tradicional é conhecido como movimento de renovação da Geografia. Esse 

movimento enseja a busca de novos caminhos, de nova linguagem, de novas 

propostas, enfim, de uma liberdade maior de reflexão e criação (MORAES, 2005, 

p.103).  

O movimento de renovação e a crise da Geografia Tradicional começam a se 

manifestar em meados da década de 1950 e se desenvolvem nas décadas 



posteriores. A partir de 1970, a Geografia Tradicional está praticamente abolida, 

havendo, nesse momento, um tempo de críticas e de propostas no âmbito dessa 

ciência. Esta crise é considerada benéfica, pois se introduz um pensamento crítico 

frente ao passado dessa disciplina, em que os geógrafos vão se abrindo para novas 

discussões, procurando caminhos metodológicos até então não trilhados. 

De acordo com os posicionamentos políticos e propósitos do movimento de 

renovação da Geografia surgem duas correntes: a Geografia Pragmática e a 

Geografia Crítica.  

A Geografia Pragmática atua no sentido de neutralizar os conflitos e facilitar a 

ação do Estado, tornando assim, um instrumento de dominação burguesa, pois visa 

a um interesse utilitário na medida em que informa a ação de planejamento e 

permite a ação deliberada sobre o espaço. Essa Geografia baseia-se em algumas 

propostas diferenciadas, sendo uma delas a Geografia Quantitativa, que para seus 

autores o temário geográfico poderia ser explicado com o uso de métodos 

matemáticos, que todas as relações da natureza e também a ação da natureza 

sobre os homens eram passíveis de serem expressos em termos numéricos, 

poderiam ser medidos e compreendidos na forma de cálculos.  

A Geografia Sistêmica ou Modelística se apresenta com outra proposta da 

Geografia Pragmática. A análise modelística permite selecionar os elementos do 

estudo, relacioná-los de acordo com os interesses do pesquisador e aprofundar a 

pesquisa com a inclusão de novas variáveis tornando o sistema mais complexo 

(MORAES, 2005, p.113). Percebe-se que esta proposta articula-se com a proposta 

anterior, porém ultrapassa-a, ao conceber um nível mais genérico de análise.  

Diante do exposto, nota-se que há um grande número de propostas dentro da 

Geografia Pragmática, seja pela Geografia Quantitativa ou pela Sistêmica, porém 

todas interessam a um fim utilitário, na medida em que informam a ação do 

planejamento, sendo uma arma de dominação, atuando no sentido de neutralizar os 

conflitos e facilitar a ação do Estado.  

Uma das críticas à Geografia Pragmática incide no empobrecimento que ela 

introduz na reflexão geográfica, pois quando esta rompe com os procedimentos da 

Geografia Tradicional, que concebia o espaço em sua riqueza, em sua 

complexidade, ela simplifica arbitrariamente o universo de análise geográfica, 

tornando-o mais abstrato, mais distante do que realmente existe.  



A Geografia Crítica se destaca como outra vertente do movimento de 

renovação do pensamento geográfico. Ela surge como uma linha teórico-

metodológica do pensamento geográfico, contrariando a Geografia Tradicional e a 

Pragmática. A Geografia Crítica permitiu novas interpretações dos conceitos e do 

objeto de estudo da Geografia, trazendo questões políticas, sociais e econômicas 

aliadas aos aspectos da natureza como fundamentais para a compreensão do 

espaço geográfico. 

Porém, diante desse movimento, teve-se um afastamento da Cartografia no 

ensino de Geografia, uma vez que a representação cartográfica, em especial o 

mapa, era utilizado apenas para localizar lugares e descrever fenômenos espaciais.  

Diante do exposto, Katuta (1997, p. 55) afirma que:  

 
houve um abandono em relação ao uso das representações cartográficas 
no ensino de Geografia. Foi o que ocorreu com boa parte dos professores 
formados sob a égide da Geografia Crítica. Ao nosso ver, houve certo 
descuido com sua formação cartográfica que deixou marcas profundas na 
formação docente e na geografia que se ensina atualmente. 

 
Percebe-se assim, que é preciso repensar o ensino da Geografia nas escolas, 

principalmente, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, em que se prioriza 

o ensino da ciência geográfica sem dar a relevância necessária à linguagem 

cartográfica.  

A Geografia e a Cartografia caminham juntas. Sendo a Geografia uma ciência 

que estuda o espaço geográfico e suas relações com o meio, a Cartografia vem 

como uma ferramenta para que o sujeito possa compreender como acontece a 

ocupação, a organização e a reconstrução desse espaço por meio da linguagem 

cartográfica.  

Neste sentido, o ensino de Cartografia e o de Geografia são indissociáveis e 

complementares, uma vez que não há possibilidade de estudar o espaço sem 

representá-lo, assim como não podemos representar um espaço vazio de 

informações (PASSINI, 2007, p.147).  

Portanto, cabe ao professor de Geografia fazer essa relação entre a 

Cartografia e a Geografia ao longo do desenvolvimento de todos os conteúdos 

geográficos. Nessa perspectiva, o professor estará desenvolvendo um papel 

relevante na sua prática pedagógica, contribuindo para que o aluno compreenda os 

conteúdos com significado.  

 



2 Alfabetização Cartográfica e a Escola  

 

Muitos autores defendem a importância de iniciar a Alfabetização Cartográfica 

já nas séries iniciais do Ensino Fundamental, pois, dessa forma, o aluno estará 

construindo as noções fundamentais e necessárias para ser um leitor eficiente do 

espaço em suas diferentes escalas.  

Mas o que é Alfabetização Cartográfica? Segundo Passini (2007, p. 147-148): 

 
é uma proposta para que os alunos vivenciem as funções do cartógrafo e do 
geógrafo, transitando do nível elementar para o nível avançado, tornando-se 
leitores eficientes de mapas. O aluno mapeador desenvolve habilidades 
necessárias ao geógrafo investigador: observação, levantamento, 
tratamento, análise e interpretação de dados. 

 

No entanto, para que o sujeito adquira todas as habilidades necessárias 

tornando-se um mapeador ou leitor de mapas, ele precisa ser estimulado a observar 

e a representar o espaço vivido desde as séries iniciais. Assim, gradativamente irá 

construindo a linguagem cartográfica. 

 
não podemos ficar na decodificação pura e simples do mapa, e sim, na 
utilização eficiente da linguagem cartográfica como um meio para uma 
leitura dos fenômenos geográficos em suas relações espaciais e temporais. 
Da mesma forma, que a língua escrita representa uma ferramenta para o 
entendimento do mundo. (PASSINI; ALMEIDA; MARTINELLI, 1999, p.124-
125).  

 

A Alfabetização Cartográfica deve ter a mesma seriedade e preocupações 

metodológicas que o ensino da língua escrita e falada, assim como a linguagem 

matemática, preparando o sujeito para que ele possa realizar uma análise de sua 

representação e desenvolva a compreensão desta espacialidade.  

Katuta (1997, p.41) também discute os termos Alfabetização Cartográfica e/ou 

Leiturização Cartográfica. Para a autora, não basta o aluno só ser alfabetizado 

cartograficamente para que ele se torne um leitor e/ou usuário de mapas, ou seja, 

que só conheça os símbolos gráficos. Ele necessita muito mais que mera 

decodificação desses símbolos.  

Para que o leitor de mapas ou de qualquer outra representação gráfica atribua 

significado à leitura, ele deve ser provocado a fazê-lo, e essa tarefa cabe à escola, 

pois os códigos e símbolos presentes nos mapas são historicamente construídos e 

precisam ser aprendidos, não só decodificados.  

 



Castellar (2005, p. 216), também contribui destacando que:  

 
a cartografia, então é considerada uma linguagem, um sistema de código de 
comunicação imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em 
geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas conceituais que permitem 
ler e escrever as características do território. Nesse contexto, ela é uma 
opção metodológica, o que implica utilizá-la em todos os conteúdos de 
geografia, para identificar e conhecer não apenas a localização dos países, 
mas entender as relações entre eles, compreender os conflitos e a 
ocupação do espaço. 

 

Diante do exposto, nota-se que os autores defendem a importância de se 

refletir sobre as estratégias metodológicas utilizadas nas aulas de Cartografia. E 

ressaltam que essas metodologias, quando bem pensadas e planejadas, 

possibilitam aos alunos construírem seu conhecimento cartográfico com significado, 

que ultrapasse os limites da decodificação, e que os tornem leitores/mapeadores 

conscientes da realidade espacial. 

 

3 O Mapa como Instrumento de Leitura do Espaço  

 

Conhecer o lugar onde se vive sempre foi um desafio para a humanidade. Os 

seres humanos sempre tiveram a necessidade e a curiosidade de conhecer e 

compreender o lugar em que habitam. 

Desde a Pré-história, muito antes da invenção da escrita, surgiram os 

primeiros mapas onde diferentes grupos humanos faziam representações para 

indicar os lugares onde viviam e os caminhos que percorriam. Esses primeiros 

mapas possibilitaram que os conhecimentos adquiridos de sua época pudessem ser 

socializados.  

Desde então, a Cartografia vem se aprimorando com muita rapidez, 

principalmente devido ao desenvolvimento tecnológico que temos atualmente. Hoje, 

os mapas são utilizados para representar informações sobre economia, recursos 

naturais, população, entre outras, permitindo ao sujeito compreender, organizar e 

gerenciar melhor o espaço em que vive. 

No ensino de Geografia, o mapa pode ser utilizado como instrumento para 

interpretar o espaço. Oliveira (2010, p.16), afirma que “o mapa ocupa um lugar de 

destaque na Geografia, porque é ao mesmo tempo instrumento de trabalho, registro 

e armazenamento de informação, além de um modo de expressão e comunicação, 

uma linguagem gráfica”. 



As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná – DCE (PARANÁ, 2008, p.83) 

propõem que os mapas e seus conteúdos sejam lidos pelos estudantes como se 

fossem textos, passíveis de interpretação, problematização e análise crítica. Porém, 

diante da importância do uso de mapas nas aulas de Geografia, percebe-se que, 

muitas vezes, a Cartografia trabalhada nas escolas não visa a seu objeto maior, 

formar o cidadão apto a fazer uma leitura crítica e consciente da realidade espacial. 

Em relação a isso, Lacoste (1988, p. 25-26), em seu livro “Geografia, isso 

serve em primeiro lugar para fazer a guerra”, destaca que temos que assumir nossa 

função de estrategistas, de pensar o espaço para nele agir mais eficientemente, 

deixando de ver o mapa como estratégia de dominação territorial e de descrição de 

lugares, visão que ainda está muito presente entre os professores de Geografia. 

Diante disso, percebe-se, a importância de utilizar metodologias adequadas, 

visando preparar o aluno para que seja um leitor/mapeador, porém, respeitando o 

seu nível de desenvolvimento cognitivo, sua faixa etária, seu espaço vivido, para, 

aos poucos, ir se aprofundando e confrontando com outras realidades, outras 

simbologias de forma mais global.  

Sendo a Cartografia um meio importante para a compreensão do espaço 

geográfico, devemos então, tê-la não só como uma técnica de representar e ler 

mapas, mas vinculá-la aos conteúdos de Geografia de forma que o aluno deixe de 

ser um leitor passivo para ser um leitor crítico do espaço representado no mapa.  

Vale ressaltar também, que cabe ao professor ser mediador do processo de 

ensino/aprendizagem, aquele que por meio de estratégias, dinâmicas adequadas e 

conteúdos significativos proporciona uma educação de qualidade. Sendo assim, é 

preciso que o professor não perca o objetivo do trabalho com a Cartografia, que não 

priorize somente o ensino do mapa deixando de relacioná-los com o conteúdo de 

Geografia. Nesse sentido, o professor também tem que ser um leitor de mapas, que 

ensine noções, habilidades e conceitos necessários para o uso dos mesmos, 

utilizando-se de metodologias adequadas e respeitando as etapas do 

desenvolvimento cognitivo do aluno. 

 

4 Descrição Metodológica e Análise dos Resultados 

 

Os encaminhamentos metodológicos utilizados no decorrer das aulas 

destinadas à implementação do projeto contribuem para que o aluno desenvolva as 



noções espaciais fundamentais que o auxiliarão a ser um mapeador/leitor consciente 

da linguagem cartográfica. Assim, o trabalho pedagógico propôs como ponto de 

partida a observação, análise e representação do espaço de vivência do aluno 

ampliando para espaços mais distantes. Diante disso, buscou-se desenvolver uma 

sequência com as seguintes etapas: 

 Construção da maquete da sala de aula; 

 Produção e interpretação da planta baixa da sala de aula; 

 Resolução de exercícios que envolvam noções de orientação e 

localização espacial; 

 Representação de trajetos e percursos construindo signos e legendas. 

O trabalho pedagógico iniciou-se com a construção da maquete da sala de 

aula, visto que, por meio dela, podem-se observar os diferentes pontos de vista a 

partir dos quais analisamos uma paisagem. De acordo com Castrogiovanni (2009, p. 

74) a construção da maquete é um dos primeiros passos para um trabalho mais 

sistemático das representações geográficas, pois ela funciona como um laboratório 

geográfico, onde as interações sociais do aluno podem ser percebidas quase que na 

totalidade. Portanto, a maquete permite que o aluno veja o todo e reflita sobre ele, 

ajudando a compreender como os mapas são produzidos, pois, por meio dela, é fácil 

visualizar de cima para baixo o espaço nela representado.     

Durante a construção da maquete da sala de aula, percebeu-se a interação 

dos alunos, visto que, a atividade foi realizada em grupo e todos tiveram a 

oportunidade de participar dando sua contribuição. Nessa atividade, visualizaram a 

passagem tridimensional para a bidimensional possibilitando o domínio visual do 

espaço, a partir de um modelo reduzido. Assim, puderam refletir sobre esse espaço, 

observando os pontos de vista a partir dos quais podemos analisar uma paisagem. 

Constatou-se que muitos alunos já haviam realizado uma atividade similar nas séries 

iniciais. No entanto, o objetivo final eles desconheciam, que é a reflexão sobre o 

espaço reduzido. Ou seja, a observação e a análise dos diferentes pontos de vista, o 

que contribui para a leitura e compreensão dos mapas (Figura 1). 

  



Figura 1 – Maquete da sala de aula 

  

Fonte: Maria Inês S. Liberatti, 2014. 

 

Conforme Castrogiovanni (2009, p. 78) para ser um bom leitor de mapas, 

deve-se, inicialmente ser um bom construtor, eles pensam em um subespaço, 

constroem, operam, transformam e representam. Assim, o próximo passo foi a 

representação da realidade da maquete no plano bidimensional, ou seja, a 

transformação do tridimensional em um mapa: a planta da sala de aula. Os alunos 

observaram, novamente, a maquete sob os diferentes ângulos e, a partir do ponto 

de vista vertical, projetaram-na em uma folha de papel. Durante a construção da 

planta e através de questionamentos do professor, perceberam a necessidade de 

utilizar símbolos e de reduzir o espaço estudado para representá-lo. Então, foi 

introduzida a importância da legenda e das cores utilizadas para posterior leitura do 

mapa, como, também, a noção de escala. De acordo com Almeida e Passini (2010, 

p. 20) o mapa é uma redução proporcional da realidade, e é a escala que estabelece 

quantas vezes o espaço real sofreu redução. 

Dessa forma, os alunos mediram as paredes da sala de aula com barbante, 

dobrando-o tantas vezes quantas foram necessárias para que coubesse na folha de 

papel onde foi representado o espaço estudado. Em seguida, colaram um segmento 

do barbante em um dos lados da folha, representando a parede da sala e 

desenharam símbolos na forma de círculos e retângulos para representar os 

elementos presentes neste espaço. Depois disso, construíram a legenda com os 

símbolos utilizados e colaram um segmento do barbante representando a escala do 

mapa. Assim que a planta ficou pronta, os alunos foram questionados sobre a 

importância de se colocar um título e também o nome de quem a produziu. Dessa 

forma, os discentes foram construindo os elementos importantes para a leitura e 

interpretação do mapa como: escala, legenda, título, orientação e fonte (Figura 2).  



Figura 2 – Planta da sala de aula 

 

Fonte: Maria Inês S. Liberatti, 2014. 

 

A atividade necessitou de mais tempo que o previsto, visto que foi realizada 

individualmente e muitos alunos apresentaram dificuldade em fazer essa 

representação simbólica, já que emprega signos, projeções e escala. Alguns 

demostraram dificuldade até em ocupar o espaço da folha de papel para representar 

os símbolos.   

Ainda fazendo uso da planta da sala de aula, foi proposto um trabalho 

envolvendo as noções de orientação e localização espacial. Segundo 

Castrogiovanni (2009, p.31) para que a criança se oriente no espaço, é necessário 

que se oriente no seu próprio corpo. Assim, utilizando o corpo como ponto de 

referência, os alunos identificaram quem senta à sua frente, atrás, à direita, à 

esquerda, e assim por diante. Para expandir esse conhecimento, eles utilizaram, 

também, a carteira como referência, localizando em qual fileira e em qual coluna 

esta se localiza, o que os preparou para a leitura das coordenadas geográficas; 

latitude/longitude, bem como introduziu noções de separação, vizinhança, sucessão, 

limites e fronteiras. 

Considerando a construção da planta da sala de aula e o uso do corpo e da 

carteira para orientações espaciais, verificou-se que os alunos possuem tempos 

diferentes em suas aprendizagens e que alguns ainda não se apropriaram das 

relações espaciais projetivas, aquelas que permitem a coordenação dos objetos 

entre si, num sistema de referência, dado pelo ponto de vista do observador e que 

envolve as noções de direita, esquerda, frente, atrás, em cima, embaixo. Dessa 

forma, constatou-se que é necessário retomar esse conteúdo, com atividades de 



sistematização, que favoreçam ao aluno a transposição da fase do concreto para a 

do abstrato. 

Com o objetivo de dar continuidade às noções de orientação e localização 

espacial, foram utilizados os vídeos “A origem da bússola” e “Orientação pela 

bússola,” ambos disponíveis no site da Secretaria de Educação do Estado do 

Paraná (SEED, 2014a; SEED, 2014b). O primeiro vídeo é uma animação que conta 

a história da bússola e como podemos nos orientar através dela; o segundo mostra 

como podemos nos orientar sem esse instrumento, fazendo uso do Sol e dos pontos 

cardeais.  

Por intermédio de questionamentos feitos logo após assistirem aos pequenos 

filmes, constatou-se que muitos alunos não conseguem encontrar as direções 

cardeais tendo como referência o Sol. Isto se deve ao fato de que alguns alunos 

nesta faixa etária ainda possuem grande dificuldade na capacidade de descentração 

corporal e, portanto, de localizar lugares e objetos fora do seu esquema corporal, ou 

seja, ainda apresentam dificuldade de abstração. 

Assim, pensando em minimizar essa dificuldade, os alunos foram levados 

para o pátio da escola, a fim de encontrar as direções cardeais utilizando o corpo e 

tendo como referência o Sol. Foi dito a eles que se inverterem a posição dos braços, 

as direções serão as mesmas. Logo em seguida, desenharam a rosa dos ventos no 

chão, com giz, indicando as direções conforme feito anteriormente com o corpo, e 

observaram quais elementos do espaço escolar estão situados nessas direções.  

Ao voltar para a sala de aula, cada aluno construiu a sua rosa dos ventos em 

papel vegetal, identificando os pontos cardeais e colaterais, sendo esta utilizada 

posteriormente para determinar a orientação em mapas, conforme mostra a figura 3. 

 
Figura 3 – Construção da rosa dos ventos 

 

Fonte: Maria Inês S. Liberatti, 2014. 



Dando sequência a esta atividade, e com objetivo de os alunos identificarem a 

bússola, importante instrumento de orientação, eles foram orientados a observar 

como ela funciona e receberam instruções de como manuseá-la. Assim, em grupos, 

percorreram os diferentes espaços da escola nomeando elementos desses locais e 

fazendo sua orientação: a cantina encontra-se na direção...., a quadra encontra-se 

na direção....etc.  

Esta foi uma atividade que atraiu bastante a participação e a curiosidade dos 

alunos, pois os mesmos declararam nunca ter manuseado uma bússola antes, e 

ficaram entusiasmados pela atividade. Isto demonstra o quanto é necessário utilizar 

metodologias lúdicas nesta faixa etária, pois ainda necessitam do trabalho concreto 

para compreender e construir a linguagem cartográfica (Figura 4). 

 

Figura 4 – Orientação por meio da bússola 

 

Fonte: Maria Inês S. Liberatti, 2014. 

 

Almeida e Passini (2010, p.21) afirmam que “iniciando o aluno em sua tarefa 

de mapear, estamos, portanto, mostrando os caminhos para que se torne um leitor 

consciente da linguagem cartográfica”. Dessa forma, e com o objetivo de levar o 

aluno a mapear seu espaço de vivência, favorecendo a construção de símbolos, foi 

proposto que representassem através de um mapa simples, feito à mão (croqui), o 

percurso da sala de aula até a quadra de esportes da escola.  

Por meio da orientação do professor, os alunos foram levados a observar o 

trajeto anotando todos os elementos fixos que viam neste caminho. Logo em 

seguida, selecionaram alguns deles para que fossem utilizados como pontos de 

referência no mapa a ser construído. Por intermédio da mediação do professor, 



criaram símbolos para representar os pontos de referência e, assim que o percurso 

do mapa ficou pronto, foram orientados a construir a legenda, indicar um título, como 

também a orientação (rosa dos ventos). Em seguida, foi sugerido que trocassem os 

mapas com os colegas e, seguindo as orientações contidas, fizessem o percurso 

representado.  

Ao finalizar esta atividade pedagógica, foi solicitado que relatassem como foi 

realizar o trajeto seguindo as informações contidas no mapa do colega. Observando 

esses relatos e analisando os mapas produzidos, constatou-se que muitos alunos 

compreenderam a importância e o significado dos símbolos presentes nessa 

representação cartográfica.  

No entanto, alguns tiveram dificuldade em relacionar os símbolos criados 

pelos colegas com os elementos do espaço real. Percebeu-se, então, que alguns 

daqueles que produziram estes mapas possuem dificuldade na construção da 

função simbólica, ou seja, na substituição do objeto real por um símbolo, 

constatando novamente dificuldade em relação a descentração corporal. A figura 

abaixo mostra também, que alguns ainda utilizam a visão vertical junto com a 

horizontal para representar os pontos de referência (Figura 5). 

                      

Figura 5 – Mapa da sala de aula até a quadra de esportes 

 

Fonte: Maria Inês S. Liberatti, 2014. 

 

Seguindo a implementação da proposta pedagógica, a próxima etapa foi levar 

os alunos à compreensão de que os espaços estão interligados entre si e, partindo 



do espaço da escola, o próximo estudado foi o bairro. Os alunos identificaram e 

localizaram seu próprio bairro, o dos colegas e o da escola na planta da cidade.  

Nessa atividade foi possível trabalhar com as noções de vizinhança, 

fronteiras, limites, comparação de trajetos e continuidade espacial utilizando 

questionamentos, como por exemplo: “seu bairro fica perto ou longe da sua escola?” 

“Qual amigo mora em um bairro mais próximo do seu?” “E qual mora em um bairro 

mais distante?” “Qual o trajeto mais curto da sua casa até a escola?” “Quais são os 

bairros vizinhos ao seu?”, e com o auxílio da rosa dos ventos feita anteriormente, 

indicaram os bairros que se localizam nas direções cardeais e colaterais em relação 

ao seu bairro.  

O trabalho com a planta da cidade foi bastante produtivo, pois além de 

desenvolver noções cartográficas essenciais, também contribuiu para melhorar a 

interação entre os alunos, conforme mostra a figura 6. 

 

Figura 6 – Atividade utilizando a planta da cidade 

 

Fonte: Maria Inês S. Liberatti, 2014. 

 

Considerando a opinião de vários autores, de que para o aluno ter clareza na 

leitura de mapas é necessário que este seja levado a construí-lo a partir de seu 

espaço de vivência, foi sugerida a construção do caminho casa-escola. O 

mapeamento desse trajeto foi desenvolvido visando a mapear os principais 

elementos da paisagem como forma da construção de símbolos para compor a 

legenda, bem como a comparação de trajetos. De acordo com Simielli (1990, p.30-

31):  

 
o trabalho com mapas nas primeiras séries deve ser adequado e 
transformado, de modo que se torne uma experiência rica para o aluno que 
constrói, e para o professor que analisa os diferentes níveis de 



representação simbólica e as noções espaciais utilizadas. O aluno, no 
início, é considerado como mapeador, aquele que representa a realidade 
física e social através de símbolos convencionados por ele próprio. Quando 
ele adquire a consciência da representação, pode tornar-se um usuário, 
aquele que lê e interpreta mapas elaborados por outros. 

 

Para construir o mapa do trajeto casa-escola, os alunos tiveram que fazer, 

primeiramente, o mapa mental desse caminho, partindo do seu conhecimento 

prático, ou seja, daquilo que fazem no seu cotidiano, para depois transpor para a 

representação gráfica na forma de desenhos.  

Essa reflexão levou o aluno a pensar o espaço numa visão horizontal e 

vertical, o que gerou muitos questionamentos na hora de desenhar os símbolos e 

utilizar as cores para compor a legenda, pois muitos tiveram dificuldade em 

representar os elementos do espaço utilizando a visão vertical, e mesmo com 

orientações, alguns ainda representaram esses elementos usando a visão 

horizontal. No entanto, os resultados foram positivos, pois os alunos foram capazes 

de produzir o mapa e entender seu significado e sua função (Figura 7). 

 

Figura 7 – Mapa: caminho casa até a escola 

 

Fonte: Maria Inês S. Liberatti, 2014. 

 

De acordo com a proposta pedagógica, voltada ao trabalho com o espaço 

local vivenciado pelo aluno, ampliando-o para o espaço global, a próxima atividade 

desenvolvida foi assistir a um videoclipe com a música “Ora bolas”, da Palavra 

Cantada (TATIT; DERDYK, 1996) e estudar sua letra também. O objetivo foi 

desenvolver as noções topológicas de contém, está contido, secção e continuidade 

espacial.  



Conforme Castrogiovanni (2009, p. 29): 

 
as noções topológicas auxiliam na construção das estruturas lógicas que 
leva a criança a entender as relações de tamanho e proporcionalidade entre 
os diferentes territórios, como o município em um estado e esse inserido em 
um país.  

 

A partir das imagens do videoclipe e da letra impressa da música, foram 

observadas as diversas dimensões espaciais, iniciando pela casa do menino, que se 

encontra em uma escala maior, até o planeta Terra, como sendo a menor escala.  

Os alunos tiveram oportunidade de identificar na letra da música as 

informações sobre a localização da casa do menino: “Onde está a casa?” “Na rua, 

na cidade, na América do Sul, no continente Americano, no planeta Terra”.  

Foi possível observar a participação ativa dos alunos nesta atividade, pois a 

maioria opinou sobre as questões levantadas e identificaram com facilidade os 

espaços mostrados nas imagens do videoclipe e na letra da música. 

Ainda com a intenção de levá-los a adquirir essas noções topológicas, foi 

realizado um trabalho prático onde os mesmos representaram as dimensões 

espaciais apresentadas na música usando cubos de encaixe. Dessa forma, puderam 

perceber, de maneira lúdica, a inclusão espacial.  

Em seguida, elaboraram um mapa demonstrando, por meio da sobreposição 

desses espaços, a continuidade e a interioridade espacial, e, por fim, construíram a 

legenda nomeando a localização da casa do menino em relação às escalas 

espaciais. Percebeu-se que esta atividade foi bastante prazerosa, pois houve o 

interesse e a participação, aparentemente de todos, levando em conta que é uma 

atividade prática apropriada para esta faixa etária e que contribui para a 

compreensão das noções cartográficas essenciais, conforme mostra a figura 8. 

 

Figura 8 – Representação das dimensões espaciais 

 

Fonte: Maria Inês S. Liberatti, 2014. 



Na sequência, foi realizada a leitura e a interpretação das imagens do livro 

literário “Zoom” (BANYAI, 1995), que é uma obra composta apenas de imagens que, 

pouco a pouco, permitem uma visão mais ampla do mesmo contexto, como se 

estivéssemos a reduzir ou ampliar o zoom. Através dele, pode-se ver a integração 

da parte de uma imagem num conjunto que vai passando a ser cada vez maior ou 

menor, à medida que fazemos o recuo ou o avanço do zoom. O livro pode ser lido 

tanto de frente para trás, como de trás para frente, possibilitando percepções da 

integração entre as diferentes escalas espaciais.  

Durante a apresentação das imagens do livro, foram feitos os seguintes 

questionamentos: “Por que será que o livro recebeu esse nome?” “O que acontece 

quando mudamos de uma imagem para outra?” “Que lugares aparecem na história?” 

“Existem diferenças entre esses lugares?” “O que acontece quando olhamos as 

imagens do início para o fim?” “E o que podemos perceber quando olhamos do final 

para o início?”. 

No decorrer da apresentação das imagens, foi possível perceber a 

curiosidade e o encantamento dos alunos, pois a cada cena o mesmo personagem 

estava em um lugar diferente e com as dicas apresentadas em cada uma, eles 

tinham que deduzir o local. Essa leitura foi feita tanto do início do livro para o final, 

como do final para o início.  

Logo após, houve um debate sobre as diferentes visões das imagens do livro 

e praticamente todos participaram ativamente da atividade, contribuindo com 

opiniões e sugestões. Neste debate, constatou-se que a maioria dos alunos 

relacionou o objetivo desta atividade pedagógica com a anterior: os espaços estão 

interligados e inseridos em espaços maiores formando a continuidade espacial. 

Finalizando essa sequência de atividades pedagógicas, foi desenvolvido o 

trabalho utilizando o programa Google Earth com o objetivo de levar o aluno a 

compreender as relações de tamanho e proporcionalidade entre os diferentes 

territórios.  

O Google Earth apresenta um modelo tridimensional do globo terrestre, 

construído a partir de imagens de satélite e imagens aéreas, e nele é possível 

identificar imagens de paisagens, identificar lugares, construções e outros elementos 

geográficos, o que contribui para a apropriação dos conceitos relacionados à 

linguagem cartográfica, como a simbologia (pontos, linhas, áreas, cores), além de 



fornecer a possibilidade de buscar informações variadas, estabelecer análises e 

assim, construir conhecimento. 

No momento em que foi proposta esta atividade, os alunos ficaram 

entusiasmados e demonstraram bastante interesse, visto que a tecnologia faz parte 

do cotidiano de muitos deles. Num primeiro momento, a atividade seria realizada no 

laboratório de informática, porém, justamente na semana prevista para a sua 

realização, o laboratório apresentou problemas técnicos, o que gerou bastante 

insatisfação nos alunos. Houve a necessidade de flexibilização do planejamento.  

Após levantamento feito entre os alunos, foi possível perceber que a maioria 

deles tem acesso ao computador e à internet. Dessa forma, formaram-se grupos 

para realizar a atividade, tomando o cuidado de incluir também aqueles que não 

possuem esses recursos tecnológicos. Assim, realizaram a atividade proposta 

localizando os diferentes lugares e elementos da paisagem como: sua casa, sua rua, 

seu bairro, sua escola, o estado, o país, os continentes, o planeta Terra.  

Em sala de aula, apresentaram um relatório sobre a pesquisa feita pelo grupo, 

destacando o que mais lhes chamaram a atenção. São apresentados a seguir 

trechos de relatos de alguns alunos: 

 Aluno 6º A: “Aprendi que a cidade que moro Rolândia, pertence a todos 

os outros espaços, começando pelo estado do Paraná, que é um 

espaço maior que a minha cidade, os estados pertencem ao país que é 

o Brasil, o Brasil faz parte do continente americano, que faz parte do 

mundo que é o nosso planeta”; 

 Aluna 6º B: “O que mais chamou a minha atenção, foi que quando eu ia 

aproximando o zoom, ia vendo com mais detalhes os lugares e seus 

contornos”; 

 Aluna 6º C: “Gostei de ver os lugares diferentes que eu nunca tinha 

visto, como: os continentes, o planeta Terra inteiro e ao mesmo tempo, 

pude ver como o mundo é grande”; 

 Aluno 6º D: “Achei interessante ver o mundo em 3D, é bastante real, é 

possível ver até as linhas que separam os lugares”; 

 Aluna 6º E: “Conheci espaços diferentes, lugares que eu nem 

imaginava que existiam, percebi como eles são distantes, porém são 

unidos”. 



Foi possível perceber pelos relatos que muitos alunos utilizaram o 

conhecimento cartográfico adquirido nas atividades anteriores, ou seja, fizeram uso 

da simbologia cartográfica para compreender melhor o espaço geográfico 

representado. 

Por fim, todas as etapas da implementação do projeto foram registradas em 

fotografias e expostas na “Semana da Família na Escola,” oportunizando a 

comunidade escolar de conhecer o trabalho realizado, bem como perceber a 

relevância da Alfabetização Cartográfica, que contribui para compreender melhor o 

espaço em que vivemos (Figura 9). 

 

Figura 9 – Exposição de fotos na “Semana da Família na Escola”: etapas do projeto 

 

Fonte: Maria Inês S. Liberatti, 2014. 

 

Foi muito gratificante para os alunos a exposição dessas fotos, pois, puderam 

socializar com amigos e familiares o resultado de seu trabalho. Além disso, também 

foi gratificante para o professor observar os alunos explicando para os visitantes o 

objetivo de cada atividade. Percebe-se então, que as atividades lúdicas são 

importantes e favorecem o desenvolvimento de habilidades necessárias para a 

construção do conhecimento. 

 

Considerações Finais 

 

De acordo com alguns autores, o domínio da linguagem cartográfica somente 

será possível com o preparo do educando desde as séries iniciais até os anos finais 

do Ensino Fundamental. No entanto, o que percebemos é que a Cartografia, apesar 

de ser uma ferramenta importantíssima da Geografia, muitas vezes, não está sendo 

utilizada como um recurso no desenvolvimento dos conteúdos desta ciência de 



forma que auxilie melhor na compreensão do espaço geográfico. Acredita-se, que 

isto se deve tanto ao despreparo dos professores das séries iniciais no que se refere 

à linguagem cartográfica, quanto à precariedade na formação do professor de 

Geografia, que muitas vezes resiste em fazer uso dessa ferramenta ou a utiliza 

apenas para ilustrar as aulas. 

Assim, a proposta em trabalhar com o tema Alfabetização Cartográfica com 

os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental partiu da deficiência apresentada por 

parte deles no que se refere à leitura, interpretação e produção de mapas. Dessa 

forma, foi realizada uma sequência de atividades práticas com o objetivo de resgatar 

essa deficiência apresentada e desenvolver habilidades necessárias que 

favorecessem o domínio dessa linguagem. 

Ao planejar essa sequência de atividades lúdicas, a intenção também foi de 

propiciar ao educando aulas mais prazerosas e atrativas, que despertassem o 

interesse pela Cartografia e que favorecessem a aquisição dessa linguagem de 

forma mais significativa. 

Ao apresentar essa proposta pedagógica no Grupo de Trabalho em Rede-

GTR, que consiste em uma atividade do Programa de Desenvolvimento 

Educacional-PDE e se caracteriza pela interação virtual entre os professores PDE e 

os demais professores da Rede Pública Estadual, os professores participantes 

ressaltaram a importância da Alfabetização Cartográfica nas séries iniciais, 

aprovaram a metodologia apresentada e consideraram ser eficiente no ensino 

básico de Geografia, alegando que ela promove o desenvolvimento do raciocínio 

tanto geográfico, quanto cartográfico. No entanto, destacaram a importância do 

professor estar embasado teoricamente, ter domínio e habilidade na condução 

dessas atividades para que os objetivos sejam realmente atingidos. 

Durante a aplicação dessa proposta na sala de aula alguns imprevistos 

ocorreram, principalmente relacionados ao tempo, pois as atividades demandaram 

bem mais aulas que o previsto. No entanto, todas as atividades foram realizadas e 

com a participação ativa dos alunos. Ficou evidente durante a execução das 

mesmas, o que já havia sido previsto anteriormente: a dificuldade de alguns alunos 

em relação ao domínio das noções cartográficas básicas. 

Diante disso, percebe-se que é necessário repensar as metodologias para o 

trabalho com a linguagem cartográfica desde as séries iniciais até o Ensino Médio, 

pois, a sua apropriação, assim como as outras, depende da metodologia utilizada e 



do desenvolvimento cognitivo de cada aluno, e isso requer um trabalho contínuo de 

forma a respeitar o tempo de aprendizagem de cada um. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a proposta desenvolvida, a qual faz o aluno 

refletir e agir sobre sua realidade, contribuiu para a aquisição de conceitos 

cartográficos necessários que o auxiliarão a ler, interpretar e construir mapas ou 

outras representações cartográficas de maneira mais prazerosa e significativa. 

Porém, para que o aluno continue se apropriando gradativamente da linguagem 

cartográfica, é preciso que haja uma sistematização contínua dessas atividades nas 

séries posteriores.  
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