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consonâncias 

 

Resumo 

 

 O trabalho apresenta como temática o estudo das desconexões e consonâncias 

existentes entre o saber acadêmico e o escolar, a partir da análise do ensino da Cartografia no 

Ensino Superior e na Educação Básica. Este assunto se mostra bastante pertinente à dinâmica 

educacional brasileira, uma vez que, parte majoritária das disciplinas da Licenciatura Plena dos 

diversos cursos de graduação, como a Geografia, têm se apresentado muito presas às 

discussões teóricas, olvidando-se da práxis. Debater teorias é importante, pois a partir da 

construção de ideias abstratas, isto é, de todo aparato teórico-conceitual, é que as disciplinas 

demarcam seu campo epistemológico como ciência, sendo assim legitimadas. A problemática, 

porém, é que os cursos de Licenciatura Plena, enquanto formadores de futuros professores, 

dever-se-iam preocupar em ir além das teorias, ao trabalhar com métodos e linguagens 

adequados à prática escolar, afim de que o corpo discente aprenda a realizar uma transposição 

didática eficaz. Discutir as desconexões e as possíveis consonâncias existentes entre o saber 

cartográfico desenvolvido na academia e na escola é o objetivo geral deste trabalho. Para isso 

são dois os objetivos específicos. O primeiro é levantar as linguagens e os métodos utilizados 

pela Cartografia escolar e pela Cartografia acadêmica. E, o segundo, é desvelar as possíveis 

soluções para as incongruências entre a Cartografia escolar e a acadêmica.  

 

Palavras-chave: Cartografia escolar, Cartografia acadêmica, desconexões, consonâncias  

  

 Introdução 

Haja vista a dificuldade dos alunos no que tange à Cartografia na educação básica, é 

mister que se tente encontrar a raiz deste problema. Ela se encontra na formação dos 
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professores de Geografia no Ensino Superior, que constroem suas identidades baseadas em 

docentes que, muitas vezes, não apresentam formação em Licenciatura Plena e sim em pós 

graduações strictu sensu, isto é, estão mais voltados à produção de pesquisa do que ao ensino 

da didática cartográfica em sala de aula. 

A alfabetização cartográfica e todo seu aparato teórico-conceitual e metodológico 

quando bem ensinados no Ensino Superior podem, ainda, não implicar numa boa formação da 

prática docente do professor de Geografia na Educação Básica, uma vez que, as linguagens e os 

métodos da Cartografia acadêmica devem passar por uma transposição didática eficaz, de forma 

a selecionar os conteúdos e temas, adequando-os a linguagem escolar. 

Desta forma, o objeto de estudo deste trabalho diz respeito ao ensino de Cartografia 

realizado nos cursos de Licenciatura Plena em Geografia, bem como na Cartografia que estes 

futuros docentes vão desenvolver na Educação Básica, isto é, Ensino Fundamental e Médio.  

Este trabalho se encontra dividido em quatro capítulos além da introdução. O primeiro é relativo 

às diferenças e também às similitudes referentes aos métodos, linguagens e mecanismos do 

saber cartográfico acadêmico e escolar. Para isso serão avaliados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) sugeridos pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura). Antes dos PCNs, 

uma breve discussão é realizada a respeito dos conceitos de Cartografia, Cartografia Escolar, 

além da importância da interface Geografia-Cartografia. O capítulo que antecede a conclusão 

apresenta exemplos práticos da Cartografia acadêmica e escolar a fim de apontar possíveis 

soluções para suavizar ou até mesmo sepultar a dicotomia existente entre a Cartografia escolar e 

a acadêmica. Às duas últimas seções cabem: as considerações finais e as referências 

bibliográficas. 

 

Metodologia 

No que tange aos procedimentos metodológicos, foram buscadas bibliografias 

relacionadas à Cartografia acadêmica e a escolar, com enfoque nas diferenças e similitudes nas 

suas linguagens e métodos, bem como, por meio da utilização de exemplos ilustrativos da teoria 

e prática destes dois campos do conhecimento.  

A partir das teorias e práticas de ambos os campos, foram propostas soluções senão 

para a extinção do hiato, mas pelo menos por uma aproximação entre o saber acadêmico e o 

escolar da Cartografia, como os estudos de semiologia gráfica e a construção de mapas. 
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Cartografia: Incongruências e similitudes entre o saber acadêmico e o escolar  

Para trabalhar as incongruências e as similitudes da Cartografia acadêmica e escolar, é 

preciso uma breve revisão teórico-conceitual acerca das acepções Cartografia e Cartografia 

escolar, bem como da importância da Cartografia para a ciência geográfica, uma vez que o 

objeto de estudo deste trabalho é a Cartografia ensinada no Ensino Superior para os futuros 

professores de Geografia que irão ministrar a temática cartográfica na sala de aula da Educação 

básica. A importância da Cartografia escolar será levantada a partir de seus aspectos positivos 

levantados nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio e Fundamental. 

 

- A Cartografia 

Existe uma série de conceituações a respeito do que é a cartografia, dentre elas a da 

Organização das Nações Unidas (ONU) é bastante aceita e constitui-se numa acepção ampla 

desta área de conhecimento sendo vista como a: “Representação gráfica que facilita a 

compreensão espacial dos objetos, conceitos, condições, processos e fatos do mundo humano” 

(ONU, 1949). 

Por alguns autores a Cartografia não é defendida como ciência, como a Geografia ou a 

Física, tampouco representa uma arte, de elaboração criativa, capaz de produzir diferentes 

emoções, conforme a sensibilidade de cada um. Então, pode-se dizer que “é um método 

científico que se destina a expressar fatos e fenômenos observados na superfície da Terra, ou 

qualquer outra superfície mensurável” (OLIVEIRA, 1993, p.14). A Associação Cartográfica 

Internacional (ACI) ratifica esta ideia de método ao defini-la como uma disciplina que realiza a 

“concepção, produção, disseminação e estudo de mapas” (ACI, 1991). Somente utilizar a palavra 

‘mapa’ para definir como objeto da cartografia é olvidar-se de todas as outras representações 

cartográficas como as cartas e as formas digitais. Assim, TAYLOR (1994) em sua conceituação 

é capaz de abranger uma série de representações cartográficas ao declarar que a Cartografia é 

a: 

 

 “(...) disciplina que trata da organização, apresentação, comunicação 

e utilização da geoinformação nas formas gráficas, digital ou tátil incluindo 

todos os processos, desde o tratamento dos dados até o uso final na criação 

de mapas e produtos relacionados com a informação espacial.” (TAYLOR, 

p.11, 1994). 
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 De acordo com BORD apud FONSECA & OLIVA (1995), a carta não pode ser 

considerada apenas uma ilustração, pois se trata, sobretudo, de um instrumento que se presta à 

informação, à pesquisa, à reflexão e serve também como auxílio à decisão. A cartografia tem 

que se ajustar à Geografia e não induzir que a geografia se adéque a ela, como vem ocorrendo. 

O geógrafo está tão preocupado em dominar as técnicas de elaboração de uma carta como os 

softwares, que acaba se distanciando da discussão entre carta e geografia. Assim, existe uma 

dicotomia entre o equipamento teórico da geografia e suas linguagens como a Cartografia. 

A própria tecnologia de sensoriamento remoto está desenvolvendo poucas discussões 

epistemológicas e metodológicas, servindo muito mais como um instrumento capaz de ampliar o 

“olhar geográfico”. O próprio geógrafo não se aprofunda nas questões estatísticas e físicas que 

envolvem a elaboração de um estudo de imagem de satélite, acaba que ele a utiliza apenas 

como se fosse um recurso fotográfico, sem se preocupar com especificidades da tecnologia que 

poderiam possibilitar um aprofundamento de análise. 

A cartografia deve ser utilizada não somente como instrumento, mas também como 

linguagem, já que estas representações gráficas, de acordo com BONIN (1982) são sistemas de 

signos que possibilitam construções comunicativas de relações de diversidade, de ordem ou de 

proporcionalidade existentes entre os dados quantitativos ou qualitativos. Estas representações 

são linguagens visuais, ligadas a um sistema atemporal e espacial, diferente da linguagem 

verbal, ligada a um sistema temporal e linear. As construções gráficas, elaboradas segundo 

parâmetros da semiologia gráfica trazem informação e reflexão. Desta forma, os textos escritos 

sobre um tema específico representado em uma carta deveriam ser escritos após a confecção da 

carta e não antes. Logo, estamos diante de uma forma que poderia ser ao mesmo tempo 

instrumento de análise e de expressão dos conhecimentos geográficos, fazendo da Cartografia 

um campo do desenvolvimento do pensamento geográfico. 

A ausência de reflexão teórica nos trabalhos de geógrafos que lidam com a cartografia 

também ocorre na França. BLIN & BORD (1998) destacam que a articulação entre carta e 

geografia fica muitas vezes somente no discurso. Assim, o processo de percepção das relações 

na carta e seu potencial cognitivo ainda são negligenciados. Entre os geógrafos a carta é mais 

uma ilustração, pois não há o hábito de considerar uma imagem como um suporte à reflexão. 

Nós estaríamos habituados a ler, a observar os detalhes, não teríamos sido educados para olhar 

e perceber o conjunto nas suas interações. Assim, se no ambiente acadêmico não existe uma 
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análise profunda sobre o que a carta pode proporcionar como linguagem e produto científico, o 

mesmo acaba ocorrendo no ambiente escolar. A percepção espacial e a linguagem gráfica e 

cartográfica são aspectos fundamentais na evolução das estruturas cognitivas e no crescimento 

intelectual das crianças e dos jovens adolescentes.  

  

- A Cartografia escolar 

De acordo com OLIVEIRA (1978) a Cartografia escolar representa a interface entre 

Cartografia, Educação e Geografia. Como o mapa é a representação do espaço geográfico, ele 

implica em multiescalaridades e também em múltiplos conceitos como lugar, paisagem, região, 

território, e espaço. Assim, para a compreensão destes conceitos geográficos como também 

para o entendimento das escalas é indispensável a Cartografia. 

No que tange a importância da Cartografia para a Geografia escolar é fundamental a 

compreensão do símbolo como representação gráfica, ou seja, dos símbolos que a criança 

constrói e que representa uma ideia dos objetos. Tal trabalho deve ser indicado na pré-escola ou 

séries iniciais, considerando o espaço cotidiano da criança como o espaço a ser representado. 

Para que o aluno seja capaz de ler um mapa, deve ter construído as seguintes noções: 

proporcionalidade, projeção, conhecimento da relação significante x significados, noção de 

orientação e localização, além dos pontos de referências para a localização, dos limites e das 

fronteiras. 

A proporcionalidade é a noção de escala, que estabelece a proporção entre o real e a 

representação. Já a projeção consiste no processo escolhido para transpor o real tridimensional 

de forma geoidal para o plano bidimensional. A relação significante X significados dos signos 

cartográficos são os elementos que compõem a legenda. O lugar do espaço representado, isto é, 

o endereço do espaço a partir das coordenas geográficas diz respeito às noções de orientação e 

localização. Os pontos de referências para a localização são todos os elementos que auxiliam 

com maior clareza na situação dos fenômenos representados, enquanto que os limites e as 

fronteiras são a espacialidade, o território geométrico do espaço representado. São os vizinhos e 

a área que ocupa.  

Assim, de acordo com SIMIELLI (1999), do 1° ao 5° anos é importante trabalhar 

basicamente com a alfabetização cartográfica, pois este é o momento do aluno iniciar-se nos 

elementos da representação gráfica para que possa posteriormente trabalhar com a 

representação cartográfica. É importante nesta fase incentivar recursos visuais como fotos, 
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maquetes, imagens de satélites, plantas e desenhos feitos pelos próprios alunos para 

desenvolver a capacidade de leitura e de comunicação oral e escrita. Essa alfabetização supõe o 

desenvolvimento de noções de: visão oblíqua e visão vertical; imagem tridimensional e 

bidimensional (uso de maquetes e croquis-bidimensionais); alfabeto cartográfico: ponto, linha e 

área; construção da noção de legenda; proporção e escala; lateralidade/referências, orientação. 

No sexto e sétimo anos, o aluno vai trabalhar com alfabetização cartográfica e, 

eventualmente, no sétimo ano já terá condições de trabalhar com análise/localização e com a 

correlação. Do sexto ano em diante, o aluno pode trabalhar com o produto cartográfico já 

elaborado ou pode trabalhar com o aluno sendo o mapeador consciente. Indo para os anos 

seguintes, o aluno vai ampliando o número de variáveis a serem trabalhadas. No ensino médio, 

teoricamente, o aluno tem condições para trabalhar com análise/localização, com a correlação e 

com a síntese (SIMIELLI, 1999). 

Desta forma, a Cartografia escolar permite que o professor possa trabalhar em três 

níveis após a alfabetização cartográfica, segundo SIMIELLI (1999): 

 Localização e análise: trabalho com as cartas de análise, distribuição ou repartição que 

analisam o fenômeno isoladamente; 

 Correlação: permite a combinação de duas ou mais cartas de análise; 

 Síntese: mostra as relações entre várias cartas de análise, apresentando-se em uma 

carta-síntese. 

   Muitos professores ficam apenas no nível de localização e análise. Outros somente 

conseguem realizar correlações a partir da geografia física, ao relacionar vegetação, latitude e 

clima. Em geral, os professores que têm uma formação mais voltada para a Geografia Humana, 

geralmente trabalham menos com as correlações cartográficas. O trabalho do terceiro nível, que 

é a síntese, normalmente se desenvolve mais no Ensino Médio, isto quando o professor tem 

embasamento cartográfico. Este último nível é trabalhado com mais eficiência no nível superior 

(SIMIELLI,1999). 

No que tange às formas de trabalho na cartografia existem duas principais. A primeira é 

com o aluno trabalhando com os produtos cartográficos já prontos. Esta tem por objetivo formar 

um aluno leitor crítico. A segunda forma é a de o próprio aluno elaborar seus mapas, tendo por 

objetivo formar um aluno mapeador consciente. Isso pode ser feito através da construção de 

maquetes, croquis ou mapas mentais pelos próprios alunos. Tanto a Cartografia escolar quanto a 

acadêmica facilitam a leitura das informações para os alunos e permite um domínio do espaço de 
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que só os alfabetizados cartograficamente podem usufruir (SIMIELLI, 1999) .  

O processo de alfabetização cartográfica, ou seja: “o processo de construção de 

estruturas e conhecimentos favorecedores da leitura e interpretação de mapas” (Abreu & 

Carneiro,p.16, 2006) é muitas vezes deficiente. Ensinar/aprender cartografia exige profissionais 

qualificados e muitos equipamentos que permitam ao aprendiz, futuro educador, ter uma base 

mínima de compreensão das linguagens cartográficas. Um dos problemas é a existência de 

poucos cursos de graduação e pós-graduação que fazem um estudo mais sistemático da 

cartografia e seu uso no ensino (LIMA, 2000). 

É muito comum que os cursos superiores de geografia estruturem seus currículos sem 

se preocupar com a ampliação da visão de cartografia aos profissionais que irão se utilizar dela e 

limitam a formação a abordagens insuficientes. Impedem, assim, um maior contato com a 

cartografia para além daquelas que consideram a Cartografia apenas como ilustração gráfica de 

materiais didáticos, subestimando essa importante linguagem gráfica, importante para os estudos 

geográficos. A cartografia é um importante recurso de aprendizagem que não pode ser 

subtilizada no ensino de geografia.  

Portanto, deve-se investir em cursos com formação e alfabetização cartográfica de 

professores. Há necessidade, hoje no Brasil, de se investir em cursos de graduação que possam 

levar a Cartografia para o âmbito escolar como um conteúdo próprio e não apenas como auxilio 

ilustrativo dos demais conteúdos.  

O responsável pela formação cartográfica do estudante é o professor de geografia, que 

para cumprir com êxito a sua função, terá que possuir habilidades e sensibilidade no despertar 

das percepções para o trabalho dos conceitos cartográficos. 

A cartografia deve, por meio de sua linguagem gráfica específica, incrementar a análise 

espacial e proporcionar aos alunos uma nova leitura da realidade. O desenvolvimento da 

linguagem gráfica torna-se importante desde o início da escolaridade, porque contribui não 

apenas para que os alunos venham a compreender e a utilizar os mapas, como também para 

que desenvolvam habilidades e capacidades relativas à representação e leitura do espaço 

geográfico. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais, tanto de Ensino Médio quanto de Ensino 

Fundamental, numeram competências específicas às quais as disciplinas devem orientar-se a 

fim de buscar o melhor aproveitamento dos conteúdos propostos e aproximando-os ao máximo 

da realidade da turma. 
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 Assim, os PCN’s apresentam as competências da disciplina de Geografia como sendo: 

 Representação e comunicação; 

 Investigação e à compreensão; 

 Contextualização Sociocultural. 

 

Segundo os autores do PCNEM, a “Representação e comunicação”, seria uma das mais 

importantes competências, pois estruturaria os ensinamentos geográficos de maneira centrada 

na Linguagem e nos Códigos. 

 

“[...] O registro e a comunicação são elementos 

indispensáveis para a construção dos princípios científicos da 

disciplina e, tendo em conta de que os educandos devem ser 

também pesquisadores, é preciso que constem entre suas 

competências aquelas que os levem ao desenvolvimento de 

técnicas e procedimentos, que lhes permitam documentar os 

registros como forma de comunicação, permitindo também a 

troca de informações dentro da disciplina e no contexto da 

própria área e das demais áreas.” 

 

 Assim, os autores mostram como é importante que se tenha um conhecimento 

atualizado sobre as tecnologias disponíveis para confecção de mapas, gráficos e tabelas, com 

objetivo de melhorar ainda mais o ensino e entendimento a cerca dos assuntos aos quais os 

mesmos relacionam-se. Também é destacado no PCNEM a importância da escala e da 

diferenciação das diferentes escalas que existem, para um melhor aprendizado e melhor 

visualização do espaço em estudo.  

 No segundo grupo de competências, a Cartografia entraria como auxiliar da 

compreensão dos diversos assuntos da disciplina, mas também como próprio alvo de 

investigação e compreensão.  

 Já o terceiro grupo das competências, abrange a contextualização sociocultural. Neste, a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos e a exploração das mudanças ocorridas e 

transformações sofridas no espaço são aspectos importantes. A cartografia então estaria 

presente na espacialização dos fenômenos e na própria ferramenta de interpretação das 
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transformações.  

Podemos notar que o PCNEM considera a cartografia como ferramenta de uso para 

auxiliar na compreensão e aprendizado de outros conteúdos, mas, também, destaca a 

importância da ciência cartográfica como uma competência especifica da geografia e como 

fundamental para a coerência entre o estudo e a aplicação dos conhecimentos geográficos. 

Desta forma, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Alfabetização 

Cartográfica é fundamental para que os alunos possam continuar sua formação iniciada nas 

primeiras séries e, posteriormente, trabalhar com a representação gráfica. Portanto, o aluno 

precisa aprender os elementos básicos da representação gráfica/cartográfica para que possa 

efetivamente ler mapas (SILVA & CARNEIRO, 2006). 

 

Soluções para a dissonância entre a cartografia acadêmica e a escolar 

  Este capítulo se incumbe de propor exemplos práticos da Cartografia acadêmica e 

escolar como possíveis soluções para o hiato existente entre estas duas áreas do conhecimento. 

Antes de adentrar na Cartografia, vale salientar que a Geografia no plano escolar e médio se 

transformou numa coletânea de informações disparatadas, folclorizadas e, pior, negligentes 

quanto à dimensão essencial da realidade para o desenvolvimento educacional (FONSECA & 

OLIVA, 1999). 

É importante que se dê destaque para as diferentes modificações que se desenvolvem 

desigualmente no espaço do cenário atual da humanidade, que se mostra extremamente 

complexo. É preciso um modo elaborado e diferente de ver o mundo, no qual a geografia tenha 

muita importância com seus novos instrumentos de análise. Mas, uma Geografia com maior 

consistência teórica, que tome o espaço geográfico como uma dimensão fundamental da vida 

das sociedades e não apenas como palco ou cenário que pouco influencia essa vida (FONSECA 

& OLIVA, 1999).  

A Cartografia na academia vem pautando a idéia de espaço absoluto nas suas 

representações. Assim, ela pode e deve ir além de uma representação descritiva do espaço 

geográfico, atuando com o mais absoluto rigor com as métricas euclidianas. Deve deixar de ser 

uma linguagem vazia, isto é do “mapa pelo mapa” para o porquê do mapa, ou seja, para saber a 

aplicabilidade do mapa (NETO, 1982). 

A obra Semiologia Gráfica de Jacques Bertin (1973) serve de base para uma apresentar 

uma perspectiva de cartografia mais analítica que descritiva. Para ele a representação gráfica 
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forma: 

“(...) um dos sistemas de signos básicos concebidos pela mente 

humana para armazenar, entender e comunicar informações essenciais. 

Como uma “linguagem” para o olho, a representação gráfica beneficia 

por suas características ubíquas de percepção visual. Como um sistema 

monossêmico, ela forma a porção racional do mundo da imagem. 

(BERTIN, p.2, 1983). 

O caráter monossêmico do sistema gráfico de Bertin é sua principal marca. Isto não 

significa que o mapa deva ter uma única interpretação, mas sim que os símbolos deste mapa 

devem ser padronizados para todos os que vão ler o mapa. Desta forma, a legenda se 

responsabiliza por tornar padrão os significados de cada um dos signos, evitando que sejam alvo 

de interpretações dúbias quanto ao seu significado. Apesar disso, conforme já foi ressaltado, o 

conjunto do mapa pode ter interpretações distintas de acordo com a ótica de cada leitor 

(BERTIN, 1983). A partir da representação gráfica pode-se perceber as três variáveis de forma 

concomitante, ou seja, as dimensões do plano (duas) e as variações dos símbolos. Desta forma 

ocorre uma visualização dos dados que permite relacionar melhor as variáveis, ao contrário do 

uso de tabela de dados (BERTIN, 1983). 

Com relação às informações da representação gráfica existem sete variáveis visuais 

além do plano e suas duas dimensões (BERTIN, 1983): 

 A forma: dentro de uma determinada área representa sua variação formal; 

 A orientação: variabilidade de orientação, como vertical ou horizontal, de padrões 

ou linhas;  

 O tamanho: representa a variabilidade de dimensões do elemento gráfico ou 

área; 

 A cor: variabilidade de tonalidades de cor dentro de uma mesma claridade ou 

valor; 

 O valor: diz respeito à multiplicidade de claridade do elemento gráfico ou da 

área; 

 A granulação: concerne à espessura dos elementos que fazem parte de uma 

área gráfica. 

   As sete variáveis representadas no plano podem ser de três tipos: área, ponto ou linha. 

Quando se utiliza um plano de duas dimensões denomina-se que ocorreu uma implantação. As 
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seis variáveis restantes chamam-se retínicas e quando utilizadas recebem o nome de elevação, 

pois apresentam informações que não são possíveis nas duas dimensões do plano. A figura 1.0 

apresenta exemplos de variáveis visuais.  

As variáveis podem ser classificadas de acordo com o nível de organização em 

seletivas, associativas, ordenadas e quantitativas: 

 

“Uma variável é SELETIVA quando nos permite imediatamente 

isolar todas as correspondências pertencentes à mesma categoria (desta 

variável). Essas correspondências formam “uma família”: a família dos 

signos vermelhos, aquela dos signos verdes (...) 

Uma variável é ASSOCIATIVA quando permite agrupamento imediato de 

todas as correspondências diferenciadas por esta variável.(...)Uma 

variável não associativa será nomeada dissociativa. Uma variável é 

ORDENADA quando a classificação visual de suas categorias, de suas 

etapas,é imediata e universal. Um cinza é percebido como intermediário 

entre o branco e o preto. Uma variável é QUANTITATIVA (Q) quando a 

distância visual entre duas categorias de um componente ordenado pode 

ser imediatamente expressa por uma relação numérica.”(BERTIN, p.48, 

1983). 
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Figura 1.0: Apresentação de variáveis visuais retínicas. Fonte: BERTIN (2001). 

 Para sepultar o caráter do mapa como instrumento apenas técnico, tornando-se também 

um meio de pesquisa é preciso a utilização da semiologia gráfica. Suas principais normas, 

segundo Bertin (2001), são:  

 Os mapas devem ser construídos obedecendo às regras de percepção da visão; 

  É importante que ao se representar os dados, se reflita acerca de uma visualização que 

seja pertinente, fornecendo assim, informações importantes;  

 É necessário que ocorra lógica na parte gráfica da informação, bem como se utilizem 

variáveis padronizadas, ou seja, definidas em legenda;  
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 É imprescindível que se pense na aplicação da representação gráfica para solucionar 

problemáticas complexas;  

 O mapa e sua representação gráfica devem estar acessíveis aos alunos e professores;  

 O mapa deve ser encarado como instrumento de pesquisa e comunicação (NETO, 

1982). 

Um mapa para Bertin não é desenhado, mas sim construído, como em gramática se 

constrói uma frase e em matemática uma equação. Com a tradução do artigo “A lição de 

cartografia na escola elementar” de Bertin & Gimeno (1982) é que se pode observar experiências 

práticas na pedagogia, uma vez que utiliza crianças de 7 a 11 anos em uma escola de Paris com 

vistas a elaboração de mapas temáticos. Através do Prof. Roberto Gimeno, o Prof Bertin quer 

também mostrar que a imagem gráfica, tal como é utilizada, pode também se constituir num 

método de ensino inovador, dinâmico e moderno que ajuda a criança a construir o pensamento 

lógico a partir de um formato visual que a própria criança organiza (BERTIN & GIMENO, 1982). 

Além disso: 

“(...) os métodos gráficos são indutivos por excelência, 

pois é fundamentado numa lógica que leva a criança a formular, 

ela mesma, questões pertinentes, ponto de partida de todo 

conhecimento, e a reduzir um problema complexo a dimensões 

abordáveis.” (BERTIN & GIMENO,p. 37, 1982). 

 A experiência com os alunos franceses apresentava dois objetivos. O primeiro diz 

respeito a pesquisa das crianças de um dos alicerces da semiologia gráfica: a noção visual. O 

segundo concerne a busca através de mapas com uma boa base cartográfica dos mapas de 

climas da França. Desta forma a perspectiva foi de construção de mapas pelas crianças, uma 

vez que, tendo mapas bases com os limites da França e alguns aspectos físicos, as crianças 

foram criando intervalos numéricos e legendas de forma que a viasualização dos mapas 

temáticos ficassem a melhor possível. Posteriormente, compararam mapas sobre a Geografia 

Física das regiões francesas, de forma que relacionaram, o relevo por exemplo, às regiões 

climáticas da França (BERTIN & GIMENO, 1982). A figura 2.0 ilustra uma das legendas 

construídas no trabalho e a 3.0 o mapa de zonas climáticas construído pelas crianças com o 

auxílio da professora. 



 

 

 

 

 

14 

 

Figura 2.0: legenda a respeito da densidade demográfica na França. Fonte: BERTIN & GIMENO 

(1982). 

 

 

 

Figura 3.0: Mapa das zonas climáticas da França construído pelos alunos. Fonte: BERTIN & 

GIMENO (1982). 

 

Tanto na sala de aula de uma escola, quanto de uma universidade esta metodologia 

fundamentada na semiologia gráfica é imprescindível, pois possibilita que o mapa não seja algo 

estático, onde os alunos apenas copiam ou descrevem o que vê, mas sim um instrumento de 

pesquisa, de reflexão, elaborado a partir da construção dos próprios alunos. Vale salientar que a 

análise de mapas “prontos” também é importante e deve ser realizada de forma concomitante 

aos mapas construídos, uma vez que também oferecem informações valiosas, muitas vezes, 

passivas de serem interpretadas num plano cartográfico.   
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Conclusões 

No âmbito escolar, a partir da perspectiva de livros didáticos, observa-se uma 

predisposição dos docentes de Geografia a ensinarem a temática de Cartografia com exemplos 

concretos e pouca teorização. Como ponto de partida didático, os exemplos concretos são um 

recurso interessante, porém deve vir seguido de um embasamento teórico. 

A raiz deste problema, conforme foi discutido neste trabalho, se encontra no ambiente 

acadêmico, onde futuros professores de Geografia não têm disciplinas suficientes que 

contemplem uma alfabetização cartográfica eficaz. São poucos os cursos de Geografia que 

oferecem uma perspectiva em sala de construção de mapas, como o exemplo da semiologia 

gráfica utilizada em escolas francesas de educação infantil e ensino fundamental. 

Ademais, vale salientar que no ensino superior, os docentes que oferecem as disciplinas 

cartográficas não têm formação na área de educação como o curso de Licenciatura Plena, isto é, 

apresentam Bacharelado em Geografia ou Engenharia Cartográfica além de mestrado e 

doutorado relacionados à ciência cartográfica. Estes fatos têm como conseqüência professores 

que são bons pesquisadores, mas que apresentam dificuldade em ensinar a Cartografia. 

Os vícios e as dificuldades enfrentadas na academia culminam por ser levados para a 

educação escolar, uma vez que os futuros docentes se espelham em seus professores da 

universidade. Assim, a solução para este problema deve contemplar tanto a cartografia 

acadêmica quanto a escolar.  

Nas instituições de ensino superior, os alunos para fazer mestrado ou doutorado 

deveriam realizar disciplinas de licenciatura para que possam discutir a didática e a pedagogia da 

Geografia, o que englobaria a Cartografia. Ademais, os cursos de mestrado e doutorado 

deveriam ter como disciplinas obrigatórias e não optativas o estágio em docência, além de 

também apresentar disciplinas de teor didático e pedagógico para auxiliar na formação do 

docente que assim vai pode atuar satisfatoriamente tanto na educação básica quanto no ensino 

superior. É importante destacar que as disciplinas didáticas sejam realizadas além das teorias, 

tratando-se também de exemplos práticos, o que tornará o futuro professor de Geografia apto a 

realizar uma transposição didática eficaz. 

É preciso também sepultar a idéia de que professor e pesquisador são profissões 

distintas. Em realidade existe uma relação dialética entre a docência e a pesquisa, uma vez que, 

todo professor é pesquisador e todo pesquisador é professor. O docente deve estar sempre 

observando, pesquisando novas formas de ensino, novos conteúdos, novas teorias, pois a 
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Cartografia tanto acadêmica quanto escolar são campos de conhecimento dinâmicos, que se 

desconstroem e reconstroem a cada momento. E o pesquisador também deve ser um bom 

professor pois, uma vez que, somente trabalhe num centro de pesquisa, isto é, não realize 

atividade docente, deve apresentar uma pesquisa inteligível até para um leigo no assunto. A 

pesquisa não deve ser fechada em si mesma, cujo entendimento apenas seja feito do próprio 

pesquisador. A ciência deve ser acessível e aplicável à sociedade, seja para compreendê-la 

melhor ou para auxiliá-la de forma material, por exemplo. Apesar disto, no Brasil em geral os 

pesquisadores são também professores universitários, pois são poucos os centros que visam 

unicamente a pesquisa. 

A semiologia gráfica surge no horizonte dos caminhos para acabar com a desconexão 

existente entre o saber cartográfico escolar e o acadêmico. É preciso que os alunos do ensino 

superior construam, discutam e vivam a Cartografia, para que devidamente alfabetizados 

cartograficamente e seguros do seu conhecimento possam levar este processo de construção e 

reflexão para a educação básica.    
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