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Resumo: 

Para muitos educadores, a formação de um conceito depende essencialmente da criança, 
cabendo ao professor o papel de estimular esse aprendizado, viabilizando-o por meio de práticas 
metodológicas próprias. No caso do ensino da cartografia, a discussão sobre as práticas metodológicas 
do ensino se baseia em como mediar o processo de construção dos conteúdos deste, 
concomitantemente com a formação geográfica. 

Como precursora da discussão sobre a metodologia de ensino de mapas, Oliveira 
apresenta que, os indivíduos visualizam o mapa somente como uma imagem ou ilustração, sem terem 
ao menos um conceito elaborado sobre o que é um mapa em si e seu significado. Apresenta-se, então, 
a significância da obra de Piaget na estruturação do pensamento da cartografia escolar no Brasil , 
caracterizada sobre uma lógica de desenvolvimento e construção de conceitos, apresentada 
posteriormente por autoras como Simielli e Almeida. 

Segundo as autoras, é através da construção dos conceitos básicos do mapa que o aluno 
conseguirá visualizar e terá as condições de utilizá-los conscientemente. Isto se dará não através da 
cópia exaustiva de mapas, mas do mapeamento de espaços já conhecidos do aluno, fazendo com que 
ele consiga transitar entre diversas escalas. Neste caminho, o aluno deve ter um crescimento do nível 
de abstração adquirido, pois este passa do seu próprio corpo, até uma dimensão global, passando da 
visão horizontal, para a oblíqua e por fim a vertical.  

Este trabalho visa, então, realizar um levantamento bibliográfico sobre o tema, analisando 
as modificações nos estudos sobre o ensino do mapa na escola e como essas possíveis 
transformações serviram para a construção de uma metodologia que auxilie no processo de 
aprendizado do mapa. 

 

Metodologia: 

O procedimento metodológico na pesquisa será através de levantamento bibliográfico de 
autores que se dedicam ao tema do ensino da cartografia. De forma, a compreender como se deu o 
processo histórico de construção das diferentes formas de ensino da cartografia a luz de uma análise 
crítica.  

Uma última análise será feita sobre o tema, com o intuito de compreender se existe uma 
tendência de novas abordagens no ensino da cartografia, de modo a correlacionar a evolução do 
desenvolvimento dos estudos com os resultados comparativos das metodologias já aplicadas. 

 

Objetivos:  
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O objetivo principal deste trabalho é mostrar como a discussão do ensino de Cartografia 
tem se dado nos últimos anos.  A partir de uma busca bibliográfica, o intuito é analisar 
comparativamente os estudos realizados e qual foi a evolução do pensamento com relação ao ensino 
escolar do mapa. Com a leitura de textos escritos na última década, pretende-se entender como os 
autores precursores no assunto, influenciaram nestes estudos e o quanto isso dificulta/auxilia na 
compreensão do tema.  

 

Palavras-chave: ensino, mapas, cartografia 

 

Introdução 

O mundo vive em constante transformação e a chamada globalização está presente. 
Entretanto, anteriormente a este conceito geográfico, vem a questão sobre o que seria o globo. 
Algumas pessoas pensam que é o globo terrestre, mostrado pelos professores nas escolas. Outros 
pensam simplesmente no planeta e sua forma esferoidal. Mas principalmente, as pessoas pensam 
naqueles mapas, que se encontravam no meio dos livros, porque eram os maiores, e que 
representavam todo o mundo.  

Lembrando os anos de escola, todos os alunos já tiveram contato com mapas. Seja os mais 
velhos com aqueles que os professores penduravam no prego em cima da lousa, ou os mais novos que 
são apresentados aos mapas disponibilizados na internet.  De uma forma ou de outra, os mapas 
sempre estiveram na escola, mas nem sempre estiveram entendidos nas mentes dos alunos. 

 Diante disso, é importante entender primeiramente o que é o mapa, o alvo deste estudo. 
Segundo Harley, os mapas são imagens socialmente construídas, carregadas de juízo de valor. Não 
são simplesmente imagens que só mostram as paisagens, mas são meios de comunicação da 
sociedade atual. Isto pode ser percebido pela própria generalização que é feita, selecionando 
conteúdos, detalhes, signos e símbolos. É um meio de imaginar, articular e estruturar o mundo dos 
homens. (2009, p. 2) 

Quando tratada na sala de aula, a escala pode ser trabalhada através de outro conceito, 
que é a generalização. Segundo Girardi (2003, p. 106), ao entender que uma mesma região pode ser 
apresentada em um mapa com diversas escalas, o aluno passa a compreender que para que isso 
aconteça o nível de detalhamento deve ser diferente, selecionando o que entrará no mapa final e o que 
não entrará. A “resultante desse processo é a percepção do aluno de que o recurso cartográfico que 
ele utilizará em qualquer circunstancia depende do objeto com o qual ele trabalha e qualquer mapa que 
ele construir dependerá da leitura que ele faz do espaço geográfico”. 

Para Girardi, o mapa se mostra como uma forma de linguagem, a cartográfica. E como tal 
é possível analisar através dela como se deu a evolução de seus usuários e seu nível de familiarização 
com eles. Fato, este, muito importante para a presente pesquisa, que pretende analisar como foi 
tratada a discussão do ensino de mapas e se através dos anos os usuários (alunos) puderam 
compreender como usá-lo. 

Segundo Francischett (2004), as representações do espaço não são obras da atualidade, 
pois durante toda a história foram usadas pelos homens para representar longas caminhadas em busca 
de locais melhores, através de símbolos e sinais. Mesmo no Brasil, os índios já apresentavam 
desenhos dos rios e seus afluentes, foram estes os responsáveis pela orientação dos portugueses em 
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suas expedições. A Cartografia pode aparecer como uma forma de poder e uma forma de 
conhecimento. 

A história dos mapas, como a de outros símbolos culturais, pode ser 
interpretada como uma forma de discurso: deve-se encarar os mapas como 
sistemas de signos incomparáveis, nos quais os códigos podem ser ao 
mesmo tempo imagéticos, lingüísticos, numéricos e temporais, e como uma 
forma de saber espacial. (HARLEY, 2009, p. 19) 

É importante lembrar que os mapas foram uma invenção tão importante como a invenção 
da escrita e dos números. Isto porque eles possibilitaram um controle do espaço pelos líderes de cada 
região, e posteriormente foram meios da consolidação do poder do Estado. Ainda segundo Harley, 
quanto maior o interesse do Estado em controlar o território, maior será sua demanda de mapas. 

Para Almeida e Passini (2008), o mapa é importante para que as pessoas que querem se 
deslocar, que se interessam pela distribuição e organização do espaço, possam ter informações deste 
espaço, com uma visão de conjunto. Deste modo, mesmo os que não se interessam diretamente pelos 
mapas, tem que usá-los no seu dia-a-dia. Para os alunos, os mapas servem como um meio do aluno 
atingir uma nova organização estrutural, e uma nova concepção de espaço. 

A grande importância do mapa para a Geografia, segundo Girardi (2003, p. 103), é a sua 
leitura e não sua elaboração. Quando se aprende a ler um texto, o aluno deve aprender a lê-lo 
criticamente, refinando sua visão a cada leitura. E com os mapas o processo não é o mesmo, pois eles 
são somente copiados ou produzidos sob técnicas rígidas, sem perceber, assim como Harley critica, a 
ideologia por trás do mapa.  

É da realidade do cartógrafo que ao fazer o mapa ele se deparará com desvios e 
distorções. Entretanto, pouco se estuda sobre as consequências disso sobre a sociedade e o que eles 
representam. Deste modo, aprender a Cartografia é aprender as regras de construção dos mapas, 
suas diferenças, o uso de cada tipo de produto. Ressaltando que aprender somente a técnica também 
é insuficiente. 

Como visto acima, o mapa apresenta detalhes que até para um adulto que passou anos 
na escola são de difícil entendimento. Então, quando uma criança é colocada sobre esse mesmo nível 
de dificuldade, sem mesmo ter aprendido a ler corretamente, ficam evidentes os problemas 
desenvolvidos através dos anos escolares pelo aluno. 

Nos últimos anos foi possível presenciar o desenvolvimento da comunicação cartográfica, 
enfatizado pela afinidade entre o cartógrafo e o usuário de seus mapas (FRANCISCHETT, 2004). Algo 
presenciado pelo aumento de estudos na área de ensino da Cartografia. Foi no final dos anos 70 e 
começo dos 80, que a partir dos estudos de Lívia de Oliveira inicia-se no Brasil um movimento de 
pesquisadores interessados neste tema. 

A Cartografia Escolar, nas últimas três décadas, alcança grande 
reconhecimento e se firma como condição necessária para o conhecimento e 
para entender o espaço geográfico bem como da comunicação deste; 
embora, por muito tempo, a própria Cartografia tenha sido desconsiderada 
também no ensino da Geografia. Não é por acaso que poucos são os alunos 
do Ensino Fundamental que justificam a necessidade de aprender Geografia. 
Bem como são poucos os profissionais da educação geográfica que se 
dedicam a ensinar as transformações espaciais como resultado da ação 
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humana. Ainda menos os que se arriscam a pensar o ensino das 
representações cartográficas cognitivamente. (FRANCISCHETT, 2010, p. 2) 

A intenção do presente artigo é apresentar como os estudos ao longo dos anos têm 
contribuído para entender os problemas referentes ao ensino de mapas e como cada autora propõe 
uma resolução para a problemática. Primeiramente, com a leitura de Lívia de Oliveira e Maria Elena 
Simielli, será feito um compilado das principais idéias que aparecem em suas obras. Posteriormente, se 
analisará como os estudos subseqüentes auxiliaram em novas perspectivas sobre o tema. 

Assim como o próprio título do trabalho diz, pretende-se analisar, com o passar dos anos 
e dos estudos feitos, os rumos que o assunto tomou no âmbito da Geografia, mostrando através das 
autoras lidas as resoluções e principais idéias que cada uma delas apresentou. 

 

Desenvolvimento 

Como este trabalho visa analisar o caminho que os estudos voltados ao ensino de mapas 
tomou durante os anos, nada mais correto do que começar analisando um dos principais trabalhos na 
área, o de Lívia de Oliveira. 

A tese de livre docência de 1978 despertou nos pesquisadores brasileiros o interesse de 
estudar um tema que ainda era pouco estudado, a metodologia correta para ensinar os mapas. 

A obra se inicia com a autora relatando como se dava o uso de mapas na época. Os 
educadores se preocupavam com seu uso no processo ensino/aprendizagem, tendo como 
preocupação principal a confecção dos contornos e a localização. Mesmo a maioria dos educadores se 
importando com a necessidade de aprendizado da leitura dos mapas, a “alfabetização cartográfica” 
ainda era pouco estudada. 

O maior problema do mapa é que, na sala de aula, o seu uso é somente como recurso 
visual, uma forma de concretizar o que é falado na aula. Contudo, o professor não considera o 
desenvolvimento mental da criança. 

Os mapas constituem, sem dúvida, um dos mais valiosos recursos do 
professor de Geografia. Eles ocupam um lugar definido na educação 
geográfica de crianças e de adolescentes, integrando as atividades, áreas de 
estudos ou disciplinas, porque atendem a uma variedade de propósitos e são 
usados em quase todas as disciplinas escolares. Mas é somente o professor 
de Geografia que tem formação básica para propiciar as condições didáticas 
para o aluno manipular o mapa. Como parte inerente de todos os programas 
de Geografia, qualquer que seja o assunto tratado ou a série considerada, o 
mapa ocupa um lugar de destaque. (OLIVEIRA, 1978, p. 39) 

De um modo geral, os mapas elucidam outros conceitos geográficos e exercem somente 
essa função na sala de aula. E, nos materiais didáticos quando aparece algum capítulo para falar deles 
é sobre tecnologia, legando a eles o simples uso como material didático. Para uma análise mais 
completa, três fatores devem ser levados em consideração1: os tipos de mapas escolares utilizados e 
disponíveis para o uso nas diversas escolas, a seleção dos mapas e suas funções em sala de aula, e o 
preparo dado aos professores quando o assunto são os mapas. 

                                                             
1 Ibid., p. 43 



5 
 

Os estudos da época serviam somente para analisar a finalidade e o uso dos mapas pelos 
professores. O problema é que os mapas estudados eram o de adultos e não o de crianças, fato 
retratado por Almeida alguns anos mais tarde. 

Para que o mapa seja encarado como representação espacial, torna-se 
necessário realizar investigações sobre como as crianças constroem seus 
mapas. Em outras palavras, é preciso pesquisar os mecanismos cognitivos e 
perceptivos aos quais a criança recorre para mapear o seu espaço, estudar o 
desenvolvimento intelectual em termos de mapeamento e observar as 
condutas das crianças colocadas em atividades de mapeamento. (OLIVEIRA, 
1978, p. 39) 

O jogo e a imitação são maneiras de fazer com que a criança se desenvolva através de 
manifestações concretas. Assim, para que a criança pudesse entender os mapas, ela teria que 
trabalhar a espacialização, que na forma de jogos torna a ação divertida e acima de tudo, possibilita o 
desenvolvimento mental da criança. Jogos como amarelinha e roda servem para que o aluno 
desenvolva conceitos como representação gráfica, localização absoluta ou relativa, distância e 
direção2. 

Após esta introdução, Oliveira chega à conclusão que o problema didático do mapa é na 
verdade a formação básica dos professores.  Mesmo com o passar dos anos, a escola atual não requer 
que um professor de Geografia tenha formação nesta área, fazendo que não só o conteúdo referente 
ao ensino de mapas seja defasado, mas outros também. Sendo assim, não é possível nem o ensino 
pelo mapa e, muito menos, o ensino do mapa. 

Muitas vezes os professores de primeiro e mesmo de segundo graus são 
inadequadamente preparados na área de Cartografia. [...] No entanto, entre 
os principais objetivos da Geografia no currículo escolar figura um que diz 
respeito à capacidade do aluno em leitura cartográfica, em termos de 
desenvolvimento de habilidades de interpretação, manipulação e 
decodificação dos símbolos, escala e projeção. (OLIVEIRA, 1978, p. 46) 

Todo o processo de aprendizagem requer que o aluno seja sujeito no meio externo, 
através de suas experiências. Estas podem ser físicas, que implica em um contato do sujeito, 
descobrindo o objeto; ou matemáticas que dependem da abstração do ser ao pensar nas ações 
exercidas3. Na prática, é impossível separar a ação do sujeito sobre o mapa. O conhecimento do 
espaço, diferente do conhecimento dos objetos, é muito mais complexo para a criança. Para conhecê-
lo ela deve movimentar-se dentro dele. 

O problema do ensino de mapas nos anos iniciais da escola se dá na noção de realidade 
da criança e o que o mapa representa, que para Oliveira não é um problema de tamanho, mas de 
horizonte perceptual. Nesse sentido, o professor segue dois caminhos: ou ele muda progressivamente 
de escala (da sala de aula ao bairro); ou ele segue o caminho através de conceitos ainda não 
adquiridos pelas crianças durante seu desenvolver, mas que serão ministrados até que o aluno 
compreenda. 

O professor freqüentemente – dada a necessidade de resolver no momento 
da aula o problema didático do mapa –toma decisões sem se preocupar com 
a validade das informações. Assim, o mapa é usado sem a preocupação de 

                                                             
2 Ibid., p. 40 
3 Ibid., p. 46 



6 
 

averiguar se a criança está em condições de realizar a sua interpretação, ou 
mesmo se o mapa disponível é o mais apropriado. Em parte, o professor é 
forçado a adotar essas práticas porque o assunto não tem sido investigado 
como deveria e, além disso, os resultados das poucas pesquisas sobre o 
mapa dificilmente chegam à sala de aula e não se transformam 
automaticamente em inovações aplicáveis ao trabalho didático. (OLIVEIRA, 
1978, p. 49) 

Como medida para que o problema seja resolvido, Oliveira propõe um entrosamento maior 
entre o pesquisador e o professor. Isto aconteceria por intermédio de um técnico, que forneceria os 
resultados das pesquisas para os professores, dando sugestões de implementações ao ensino. 

Segundo Simielli, como o mapa tem uma linguagem própria e característica, devem ser 
dadas aos alunos as condições para que eles consigam ler graficamente. Entretanto, o problema inicia-
se anteriormente, nas primeiras séries do Ensino Fundamental, pois os alunos não recebem os 
elementos básicos para a leitura dos mapas em fases posteriores. Sendo assim, o problema não está 
no aluno, mas muitas vezes no professor que não teve uma formação adequada para que consiga 
transpor o saber da Universidade em uma maneira plausível de ensinar. Deste modo, a transposição 
dos saberes leva o professor a entender que se deve “juntar as peças do quebra-cabeça” para que o 
aluno esteja apto a elaborar, reconstruir e reorganizar o que foi ensinado. 

É fundamental a diferenciação entre o saber universitário/sábio e o saber 
ensinado pelos professores, assim como entre este saber ensinado e aquele 
realmente adquirido pelos alunos. Transformar o saber universitário, sem 
desfigurá-lo e sem desvalorizá-lo, em objeto de ensino supõe uma 
transposição didática que nem vulgariza e nem empobrece o saber 
universitário, mas se apresenta como uma construção diferenciada realizada 
com a intenção de atender ao público escolar. (SIMIELLI, 1986, p. 13) 

O objetivo do ensino geográfico não é uma simples transposição didática, mas uma forma 
de fornecer a possibilidade de reconstrução dos conteúdos em diversos níveis, dependendo de todos 
os envolvidos, desde os programas oficiais, passando pelo professor e por último, o aluno. Ao 
professor sempre cabe, então, a triagem dos saberes, para uma evolução coerente dos conceitos 
adquiridos pelos alunos. 

É importante lembrar que um mapa pode ser destinado a diferentes tipos de leitores, e o 
aprendizado não deve acontecer de forma diferente, formando um paralelo entre a formação da criança 
e os primeiros passos em direção ao aprendizado dos mapas.  

Os primeiros anos do Ensino Fundamental são destinados a alfabetização dos alunos e 
com a Cartografia não deve ser diferente, pois neste momento o aluno precisa ter seu primeiro contato 
com os elementos cartográficos, aprendendo passo-a-passo a trabalhar com isto. Como nesta fase, o 
professor em sala de aula não é formado especificamente em Geografia, a alfabetização voltará a 
acontecer nos anos seguintes (6º e 7º ano), mas com a nova possibilidade de realizar uma análise e 
correlação do que está sendo trabalhado. Ao chegar ao Ensino Médio o aluno conseguirá, se tiver 
passado pelos passos citados anteriormente, trabalhar com a análise, correlação, localização e síntese 
dos mapas. Mesmo assim, não se deve deixar de lado o fato de que o aluno pode apresentar 
desenvolvimentos diferentes dos propostos. 

De uma forma detalhada, nos anos do Fundamental, os alunos ainda possuem o interesse 
pelo desenho, pela imagem, algo ainda herdado dos momentos iniciais da infância. Aproveitando-se 
disso, o professor precisa estimular o aluno a examinar as figuras, buscando um significado para elas. 
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O importante desta fase é que o aluno comece a dar significados para as imagens, mantendo nos 
primeiros anos um espaço mais próximo da criança, para somente posteriormente apresentar espaços 
maiores. Para Simielli, a alfabetização cartográfica pressupõe que o aluno desenvolva as seguintes 
noções: visão oblíqua e vertical; imagem tridimensional e bidimensional; alfabeto cartográfico (ponto, 
linha, área); construção de noção de legenda; proporção e escala; lateralidade e orientação espacial. 
Deste modo, o mapa cumprirá sua função de transmissor de informação. 

A partir da segunda fase do Fundamental, pressupõe-se que o aluno já possui uma base 
sobre os símbolos cartográficos, e que a partir desse momento ele poderá ser trabalhado para dois 
caminhos diferentes: ou se tornará um leitor crítico de mapas ou um aluno mapeador. No primeiro, o 
aluno se debruça sobre um mapa já feito, e trabalhará a leitura e não somente a localização de 
fenômenos. No segundo caso, o aluno participa ativamente do processo de realização do mapa, se 
tornando um mapeador consciente. Nos dois casos, a autora ressalta que não há a possibilidade do 
aluno copiador de mapas. 

Por mais que ainda seja um longo e árduo processo, o ensino da Cartografia é importante, 
pois através dele é possível transmitir informações e agregá-las a outros conhecimentos da Geografia. 
Segundo Almeida4, ao analisar o ensino de mapas, Simielli5 relata a importância de ensinar 
separadamente os conceitos, para que depois eles sejam integrados e possam dar um significado mais 
completo ao que é ensinado: 

Segundo ela, os alunos entendem melhor as informações quando o mapa de 
hidrografia é estudado separadamente do relevo, mesmo que posteriormente 
haja correlação das informações, numa leitura mais complexa, envolvendo 
interpretações a nível mais abrangente. (SIMIELLI, 1986, p. 25) 

Para Almeida6, o ensino de mapas se inicia muito antes da alfabetização cartográfica. Por 
isso, antes de falar sobre os mapas desenvolvidos por crianças, é necessário fazer uma observação 
sobre seus desenhos e como eles auxiliam na elaboração de conceitos posteriormente. Conforme a 
autora, em um primeiro momento, a criança utiliza seus desenhos como uma forma de diversão, mas 
com o tempo elas percebem que estes podem servir como um sistema de representação. Ao ter essa 
consciência, a criança passa a desenhar cada vez mais para alcançar um grafismo eficaz na 
comunicação. E os grafismos passam a ser uma cópia do real, uma maneira da criança retratar a 
realidade através de sua percepção. 

A repetição dos equivalentes espaciais no desenho significa que a criança apresenta o 
desenvolvimento de um conceito, através de semelhanças e generalizações. E o ensino de mapa entra 
aí, pois primeiramente há um longo processo na aquisição destes equivalentes, como a construção de 
perspectiva, de distância e de proporção. Só a partir daí que se pode pensar no ensino de conceitos 
cartográficos. 

Com a aquisição desses conceitos pelos alunos durante a infância, o professor está apto a 
ajudá-lo no processo de entendimento dos conhecimentos cartográficos. E isto se dará, inicialmente, 
pela realização de mapas do corpo pelo aluno. Para a autora, a compreensão da orientação espacial 
parte primeiramente do corpo, determinando lateralidades que são estabelecidas pelos referenciais 
corporais. É a partir disso que o aluno inicia o reconhecimento das suas posições em relação aos 
eixos: cima-baixo, frente-trás, direita-esquerda. Neste momento o aluno entra em contato com o mapa 

                                                             
4 Ibid., p. 24 
5 Ibid., p. 25 
6 Ibid., p. 27 
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do corpo7, cuja finalidade é projetar o seu corpo no plano (papel), identificando em tamanhos real as 
relações entre os lados do seu corpo, seus movimentos e deslocamentos. Através de seus 
experimentos em sala de aula, Almeida (2001, p. 44) percebeu que ao rotacionar os desenhos em 
tamanho real, os alunos apresentavam dificuldades na transposição dos lados, sendo algo somente 
relativo a figura e não a identificação no próprio corpo do aluno. Sendo assim, 

 “Parece, então, que os alunos têm dificuldades com a projeção dos 
referenciais do próprio corpo para figuras do espaço geográfico. Essa 
dificuldade pode interferir na compreensão de referenciais espaciais mais 
amplos, que possibilitam a localização por meio das coordenadas 
geográficas.” (ALMEIDA, 2001, p. 49) 

Ainda assim, é importante ressaltar que o uso do corpo como referencial determinante das 
coordenadas geográficas pode resultar em relações equivocadas, resumindo o leste sempre a direita e 
o oeste a esquerda. Sendo assim, o uso do mapa do corpo é importante para o aluno estabelecer uma 
relação entre ele e outro referencial, no caso dos mapas entre ele e a Terra, moldando um referencial 
universal e externo, possibilitando uma localização através de um sistema geográfico. A criança precisa 
“se ver” sobre a superfície da Terra e coordenar seus referenciais corporais com os referenciais 
terrestres8. 

Em “O espaço geográfico: ensino e representação”, Almeida e Passini (2008) revelam que 
na construção do conhecimento o aluno passa do vivido ao percebido e deste ao concebido9. O 
primeiro refere-se, como já visto acima, ao espaço físico, que aparece sob os movimentos e 
deslocamentos. O vivido se mostra através do que o aluno já adquiriu em sua vida, não precisando 
experimentar fisicamente. Os dois primeiros acontecem no início do Ensino Fundamental. A partir dos 
11 anos, o aluno inicia o entendimento do espaço concebido, possibilitando estabelecer relações 
espaciais, ou seja, analisar um mapa sem que tenha passado por aquele local anteriormente. A função 
do professor nesse processo é fazer com que o aluno consiga ter uma visão mais estruturada do 
espaço. Deste modo, 

“O professor deve levar o aluno a estender os conceitos adquiridos sobre o 
espaço, localizando-se e localizando elementos em espaços cada vez mais 
distantes e, portanto, desconhecidos. A apreensão desses espaços é 
possível, através de sua representação gráfica, a qual envolve uma 
linguagem própria – a cartografia -, que a criança deve começar a conhecer. 
Cabe, pois, ao professor introduzir essa linguagem e através do trabalho 
pedagógico, levar o aluno à penetração cada vez mais profunda na 
estruturação e extensão do espaço a nível de sua concepção e 
representação”. (ALMEIDA; PASSINI, 2008, p. 27) 

Segundo as autoras, as primeiras relações espaciais estabelecidas pelos alunos são as 
topológicas elementares, que se realizam no espaço próximo, sem se considerar distâncias medidas e 
ângulos10. São importantes no início do processo de escolarização e seguem uma ordem: vizinhança, 
separação, ordem, envolvimento, continuidade. 

A relação de vizinhança é a utilização de um único e próximo plano: a boneca está ao lado 
do sofá, a fruteira em cima da mesa, etc. Com a idade a criança começa a obter a noção de separação 

                                                             
7 ALMEIDA, Rosângela Doin de. Do desenho ao mapa. 1. ed. SÃO PAULO: Contexto, 2001. v. 1. 96p . 
8 Ibid., p. 54 
9 Ibid., p. 26 
10 Ibid., p. 31 
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entre os objetos, percebendo que mesmo estando em um mesmo plano, eles podem estar separados. 
Com isto surge a idéia de ordenamento, pois cada objeto está sucedendo ou precedendo outro. E 
também a de envolvimento entre eles. A última percepção desenvolvida é a continuidade, percebendo 
que não há a ausência de espaço, sendo este o formador de um todo. Vale ressaltar que estas 
relações servem como base para o aprendizado do espaço geográfico, como limites e fronteiras. 

Com base em Piaget, se propõem a estudar a relação entre o desenvolvimento da criança 
e a aquisição de conceitos acerca do estudo geográfico. Utilizando o conceito piagetiano de 
descentralização, é possível entender como a criança deixa de analisar somente as relações espaciais 
que seu corpo realiza com o meio e passa a compreender como outros objetos podem se relacionar 
entre si. É uma passagem gradativa de conhecimento de si, para conhecimento do meio. 

Entre 7-11 anos os alunos começam a desenvolver novas noções de relações espaciais 
ainda relacionadas ao vivido e concreto, sendo difícil a abstração para a representação gráfica. Neste 
caso, especificamente, são as relações espaciais projetivas e euclidianas. A construção deste 
conhecimento envolve a conservação da distância, comprimento e superfície11. Sucessivamente, a 
criança passa a perceber que o objeto continua em um mesmo local, mas pode ser visto de diferentes 
perspectivas. Quando mais velho, o aluno percebe que esse sistema de coordenadas pode ser visto no 
mapa como coordenadas geográficas. Vale ressaltar que essa aquisição passa por todos os anos da 
escola, implicando que o aluno aprenda funções de outras disciplinas para que consiga entender este 
sistema: 

“É necessário pensar a introdução das coordenadas geográficas como uma 
aquisição que, apesar de engendrada a partir das relações topológicas, traz 
outra qualidade de relações espaciais. [...] Estas são aquisições complexas, 
que vão se formando em diferentes situações por meio de relações entre o 
que o aluno já sabe e novas informações, observações etc., até que se forme 
uma rede conceitual sobre a localização e orientação espacial. Localização e 
orientação são, portanto, conceitos a serem construídos ao longo da 
escolaridade.” (ALMEIDA, 1994, p. 56-57) 

Com os conceitos vistos acima, é necessário entender as diferenças entre as relações 
topológicas e as projetivas euclidianas. O primeiro diz respeito a cada figura, sem que ela forme com 
outras um todo. A segunda é mais elaborada e necessita de um sistema mais complexo, no qual os 
objetos se situam através de coordenadas. 

É importante, segundo a autora, não descartar toda a grafia adquirida pelo aluno. Afinal, 
um mapa de criança é necessário para entender como ela percebe e representa o espaço. Por mais 
que haja diferenças, o professor deve se utilizar desse sistema já desenvolvido para introduzir os 
alunos aos mapas de adultos. É, pois, necessário que o mestre entenda que a apresentação direta ao 
um mapa pode fazer com que o aluno apresente erros que não dizem respeito diretamente à 
Geografia, como o cálculo de escala, que pode surgir de complicações com a Matemática e não no 
aprendizado do mapa. 

Devido às mudanças que ocorrem atualmente com os veículos de informação, ciência e 
técnica, o uso de recursos que representam essas transformações é de suma importância. E o mapa 
aparece como um meio de conhecer territórios que não estão na memória do leitor. Segundo 
Almeida12, uma pessoa que não domina essa operação está impossibilitada de se situar em locais 
desconhecidos. Entretanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais, diz que os alunos do Ensino 

                                                             
11 Ibid., p. 39 
12Ibid., p. 17 
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Fundamental devem ter o domínio da escrita e leitura de mapas. Esta habilidade, contudo, só se 
desenvolve quando os alunos podem se defrontar com os problemas que os cartógrafos tentam 
resolver há anos, como sistema de localização, projeção, escala e simbologia. Ao colocar o aluno sob a 
perspectiva de um mapeador, o professor estará conduzindo-o ao caminho para se tornar um leitor 
consciente, pois através da elaboração, o aluno consegue entender os problemas relacionados e 
constrói conceitos sobre isto. 

Para Le Sann (2003, p. 44), o Atlas é o meio de unir o conhecimento cartográfico e a 
representação cartográfica, sendo o caminho para o aluno construir conhecimento sobre o espaço. 
Entretanto, o grande problema é o uso de Atlas “acabados”, que mesmo destinados a crianças, são 
representações do espaço de uma maneira abstrata, sob o raciocínio e referencial teórico do adulto, 
longe de ser a realidade da criança.  

Uma solução seria a elaboração de um Atlas que usasse o raciocínio da criança/jovem, 
que fosse feito para estruturar seu conhecimento. É o que a autora chama de “Atlas incompleto”, que 
seria um documento que teria orientações para os alunos elaborassem tabelas e gráficos, utilizando e 
estruturando seu próprio conhecimento. 

Entretanto, outros tipos de Atlas surgiram, estes com a finalidade de fazer com que os 
alunos pintassem ou colocassem nomes nos países. Esta atividade mecanicista nada contribui para o 
aprendizado do mapa, mas reproduz a idéia de que a cópia leva ao aprendizado, pulando passos 
necessários do processo. 

Assim como Almeida identifica, Le Sann diz que um dos maiores problemas nas fases 
iniciais é a formação dos professores, que não tem formação em Geografia, não dominando os 
conceitos geográficos. O caminho seria a construção/elaboração do conhecimento pelo aluno, fazendo 
com que o professor não fosse o foco da aula, mas sim o aluno, fazendo com que os dois 
aprendessem juntos. 

A transformação da visão tridimensional em bidimensional, e oblíqua em vertical, faz com 
que o aluno adquira novas habilidades para, por exemplo, ler um croqui. Assim como Simielli elucida, 
os croquis são formas simplificadas de localizar os fatos, com detalhes significativos ao aluno. Deste 
modo, a criança passa a ser ativa no processo de generalização. Sendo possível, também, inserir o 
sensoriamento remoto no Ensino Fundamental, através do uso das fotografias aéreas e imagens de 
satélites. 

De todo modo, Le Sann ao se referir ao aprendizado de Geografia na escola formal, 
conclui que ele não ocorre corretamente. Pois deveria haver uma evolução nos conteúdos trabalhados, 
que acompanhassem a própria evolução da criança. Para que essa reflexão fosse adquirida, a autora 
resgata os conteúdos estruturadores da Geografia, para entender a estrutura curricular vigente no país. 
São eles o conceito de espaço, escala e tempo. 

Na estruturação dos conceitos fundantes da geografia, a noção de 
localização antecede à de espaço. A localização é o conjunto das 
características de um ponto preciso no espaço. A noção de espaço é suporte 
para qualquer estudo geográfico: não há geografia sem espaço, assim como 
não há escala sem espaço. A escala precisa ser abordada, primeiramente 
em sua dimensão comparativa: o conhecimento geográfico nasce das 
comparações. As comparações introduzem a dimensão temporal. (LE SANN, 
2003, p.117) 
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Para Francischett, o problema do ensino de mapas se inicia no século XX, que sob uma 

análise positivista da Geografia, fez com que o mapa passasse a ser utilizado como uma forma de 

localizar os lugares que se tinha interesse em estudar. Há, então, uma separação entre o que era 

Cartografia e a Geografia, fazendo com que o uso de mapas na escola diminuísse. Somente com a 

Geografia Crítica, que ressurge a discussão do ensino através dos mapas, legando a eles uma 

importância maior. A partir deste momento que a discussão do ensino de mapas se torna mais 

abrangente e percebe-se que a problemática tinha necessidade de ser discutida. 

A Cartografia é responsável por um conhecimento que vem desenvolvendo-
se desde a Pré-história. Através dessa linguagem, é possível sintetizar 
informações e representar temas (conteúdos), conhecimentos e as formas 
mais usuais de se trabalhar com a linguagem cartográfica na escola e por 
meio de situações nas quais os alunos sejam ancorados na idéia de que a 
linguagem cartográfica é um sistema de símbolos que envolve 
proporcionalidade, uso de signos ordenados e técnicas de projeção. 
(FRANCISCHETT, 2004, p. 6) 

A autora analisa que é função da Cartografia articular conteúdo e forma, a fim de que os 
alunos construam conceitos. A saída vista por ela para realizar este processo é a construção de 
maquetes geográficas na sala de aula, pois elas funcionam como meio de comunicação. Sendo assim, 
os construtores da maquete são também os intérpretes dela, fazendo com o que era um conhecimento 
abstrato passe a ser concreto. 

Para Girardi, o uso da maquete pode ser um ótimo material didático para o aprendizado 
aluno-professor. Um dos usos na Geografia é o ensino de relevo. Conceitos antes muito difíceis de ser 
apreendidos somente com a leitura dos mapas (curva de nível), são possíveis quando é permitida a 
visualização pelo aluno. 

“A construção da base cartográfica e da maquete, ainda que demandem 
tempo, possibilitam a apreensão de um conjunto muito grande de 
informações. A comparação da maquete final com base cartográfica original 
e com o mapa original sintetiza todo o processo de representação 
cartográfica do relevo e de passagem do bidimensional ao tridimensional e 
vice-versa, ou seja, a grande abstração que é a curva de nível ganha 
concretude. (GIRARDI, 2003, p. 108) 

Por ser uma representação tridimensional do espaço (longitude, latitude e altitude), a 
maquete faz com que o aluno comece a transpor a visão oblíqua que ele tem dos objetos, a uma visão 
vertical. Torna-se, então, de maior facilidade ao aluno compreender como o espaço dele do dia-a-dia 
pode ter como resultado final um mapa. Para Le Sann13, a maquete é também um meio de uma ótima 
forma de representar o espaço para e criança, quando ela está com dificuldade em entender esse 
conceito. 

Esta construção representa o que a autora chama de “verdadeiro processo de ensino-
aprendizagem”, já que o aluno constrói o próprio meio de adquirir novos conceitos. E isto resulta na 
construção e na produção de conhecimento geocartográfico, agregando conceitos de representação, 
passando por várias fases até a concretização da maquete. Serve como uma maneira de melhorar, o 
que Piaget chama de decodificação dos pontos, linhas, áreas, símbolos e signos. 

                                                             
13 Ibid., p.111 



12 
 

Vale ressaltar que o processo de decodificação consiste em uma construção do 
pensamento da criança através da ação. Ou seja, ela mesma conseguirá dar significado aos signos 
(exercendo o papel de codificador) antes de decodificá-los. 

 

Considerações finais 

Para a Geografia escolar, o ano de 1978 foi um marco. Quando a tese de livre docência 
de Lívia de Oliveira foi lançada, muitos pesquisadores começaram a entender que muito antes dos 
problemas curriculares ou problemas relativos aos materiais didáticos, existia um maior ainda e que 
poderia ser a gênese de muitos outro: o ensino de mapas. 

Com os anos, outras autoras como Simielli e Passini, seguiram a linha de pesquisa e 
começaram a buscar novos meios de resolver o problema com novos métodos. 

De um modo geral, um assunto colocado em pauta pelas autoras é a questão de 
aquisição de conceitos pelos alunos. Ao apresentar o mapa, é esperado que os alunos não entendam o 
que está escrito e muito menos consigam ter uma compreensão de mundo através dele. Assim como o 
aprendizado da escrita e da leitura, o mapa deve passar por um processo parecido. 

O que Oliveira chamou de “alfabetização cartográfica” nada mais é o ensino do mapa. 
Desde os primeiros anos de escola, o aluno deve ser ministrado através de brincadeiras e jogos, que 
possibilitem inicialmente o conhecimento do espaço. Ao entender o que é o espaço que a cerca, a 
criança passa a se relacionar com ele, conhecendo-o. Outro passo interessante que as autoras citam, é 
o conhecimento do próprio corpo. Através disso é possível para a criança ter noções iniciais do mapa. 

Entretanto, todo o conhecimento do espaço ainda não é suficiente para que os alunos 
compreendam o que é aquela representação gráfica que o professor apresenta. É quase unânime entre 
as autoras lidas o uso de maquetes para que o aluno consiga visualizar o mapa. O principal problema é 
a mudança da visão oblíqua para a vertical, que é possibilitada quando o aluno produz uma maquete 
analisando frontalmente, mas o resultado final é visto verticalmente. 

Outro exemplo dado para a resolução do problema é a elaboração de croquis pelos 
alunos. Ao ter que fazer o mapa, o aluno compreende conceitos de generalização e escala. Vale 
ressaltar que o proposto é que o aluno exerça a função de mapeador e não de copiador de contornos. 

Girardi cita ainda planos de aulas de Geografia que possibilitem não só que o aluno 
compreenda o mapa, mas que ele também possa aprender outros conceitos de meio conjuntamente. 

Pode-se analisar, assim, que a problemática do ensino de mapas ainda tem muito que 
avançar, seja na qualificação de professores, seja na realização de materiais didáticos ou ainda uma 
mudança no currículo de Geografia. 

O desaparecimento do mapa do espaço físico da sala de aula não é bom 
sinal para o aprendizado de Geografia; é indicativo de que muitas pesquisas 
sobre educação cartográfica serão necessárias e deverão ser fomentadas 
para estudar o mapa como uma forma de comunicação e de expressão; a 
sua presença física é imprescindível para o aprendizado. Ao menos, 
enquanto não é dada a oportunidade para viagens espaciais, as 
representações são o que se tem de mais concreto para estudar o espaço 
geográfico. (FRANCISCHETT, 2010, p. 7) 
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Sendo o mapa um dos meios mais importantes para se aprender Geografia, ainda faltam 
estudos que apresentem alternativas sobre qual caminho seguir na escola. Sendo assim, a pergunta 
que dá título a esse trabalho tem uma resposta positiva. Ainda se tem muitos caminhos a percorrer e 
muitas alternativas a desenvolver. São muitas variáveis que impossibilitam o aprendizado do mapa 
pelos alunos e cada um destes deve ser analisado. 

Muito mais do que continuar falando de como não acontece o aprendizado, há a 
necessidade de pesquisas que apresentem soluções que possam ser implementadas nas escolas e 
que passem do campo da teoria.  
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