
O DESAFIO DAS ESCALAS NAS ESCOLAS: MAPAS MENTAIS E APRENDIZAGENS 
 

Josilene Ferreira de Farias 
Profª. MSc. da rede pública de Maricá/RJ- Brasil 

josifarias@live.com 

 
A investigação pretende analisar como o conceito de Escala vem sendo discutido entre 
os geógrafos e como vem sendo apreendido no 6º ano do Ensino Fundamental pelos 
estudantes. Como este conhecimento desenvolvido pelos alunos tem contribuído para 
a formação de um raciocínio espacial na escola básica. Para tal, investe-se no 
conhecimento das representações espaciais das Escalas cartográfica e geográfica dos 
estudantes. A fim de avançar, discute-se qual a visão construída pelos estudantes, com 
base na diferenciação e complementação das conceituações geográfica e cartográfica. 
A pesquisa visou, à luz da teoria vigotskiana de desenvolvimento dos conceitos 
científicos e cotidianos, mostrar as fragilidades e potencialidades de atuação dos 
alunos através do desenvolvimento de um raciocínio espacial. Assim também, vai ao 
encontro de uma leitura não cartesiana da cartografia, que mostra ricos resultados 
para os objetivos traçados. Para tal, foram desenvolvidas duas (2) atividades com 
mapas mentais durante a pesquisa em uma escola municipal de Maricá (litoral oeste), 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro/Brasil. Os resultados preliminares desta 
atividade permitiram visualizar um amadurecimento em alguns mapas mentais quanto 
à construção do raciocínio pautado na Escala geográfica e cartográfica, sobretudo no 
que se refere à localização e organização dos arranjos e elementos no espaço 
geográfico. Em vista disso, este trabalho almeja debater as construções dos mapas 
mentais dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental para contribuir com uma 
melhor compreensão no que diz respeito à Escala geográfica e cartográfica no ensino. 
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INTRODUÇÃO  
 
O presente artigo é fruto das pesquisas de mestrado do Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro/Brasil que teve como objetivo abordar o uso do conceito de escala entre 
os geógrafos, especialmente, visando atender a uma lacuna deixada no ensino de 
Geografia. Assim, serão explicitados alguns aspectos relevantes no que concerne a 
discussão mais direcionada sobre escalas cartográfica e geográfica, pautando-se na 
construção de conceito por meio da psicologia sócio-histórica, frente às adversidades 
encontradas pelos alunos sobre este conceito. 

Denota-se neste processo, que o conhecimento geográfico é imprescindível na 
vida das pessoas, seja enquanto ciência ou disciplina escolar, assim discutir conceitos-
chave alargam e apontam soluções teórico-metodológicas na perspectiva de avançar 
conceitualmente na apreensão do espaço na Geografia. Os desdobramentos dessa 
pesquisa foram às práticas espaciais as quais enfatizadas com a finalidade de pensar 
uma cartografia diferenciada e contextualizada, através do uso dos mapas mentais e 
de um raciocínio espacial na escola básica (rede pública) pelos estudantes de 6º ano do 
Ensino Fundamental.  



Para trazer esta discussão, apresenta-se os seguintes objetivos: 
A) Compreender os pressupostos teórico-metodológicos que sustentam o 

conceito de Escala geográfica e cartográfica na Geografia; 
B) Conhecer as representações espaciais de Escala geográfica e 

cartográfica dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental através dos mapas 
mentais; 

C) Avaliar os mapas mentais do grupo de estudantes à luz da perspectiva 
sócio-histórica. 

Para analisar como os estudantes aprendem e fazem uso das Escalas foi feita a 
escolha dos mapas mentais como um recurso capaz de transpor o raciocínio espacial 
dos educandos. A orientação solicitada aos alunos foi que construíssem mapas mentais 
(Percurso e Bairro) através de suas representações espaciais. Para estas atividades, 
não foi fornecido nenhum mapa base, apenas foi pedido que fosse traçado à mão, para 
serem avaliados posteriormente. 

Em termos de estrutura conceitual a pesquisa foi planejada em duas linhas de 
estudo: a discussão de interesse da Geografia e da Cartografia escolar no tocante ao 
conceito de Escala. E, também, as discussões que envolvem o ensino de Geografia e os 
aspectos cognitivos de construção do conhecimento (Vigostski, 2009), os seus desafios 
e possibilidades de maneira geral. 

Em suma, os mapas mentais permitiram uma leitura possível do cotidiano, a 
qual em processo de construção do uso dos conceitos científicos emoldura uma 
aprendizagem mapeada, via vivência afetiva e conceitual. Com isto, os trabalhos dos 
estudantes são fontes ricas para responder aos objetivos traçados no que tange ao 
conceito de Escala e às condições favoráveis para o raciocínio espacial.  

 
CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

Para uma caracterização dos espaços de pesquisa foram feitas visitas à escola para um 
reconhecimento das condições físicas do ambiente de investigação. A etapa da fase 
empírica foi executada em uma escola municipal, localizada no bairro de Itaipuaçu, 
costa oeste do município de Maricá – Região Metropolitana do Rio de Janeiro/Brasil 
(Figura 1). Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
população estimada em 2015 era de 146.549 habitantes, distribuídos em uma área 
territorial de 362,571 km². 

Figura 1 - Localização do município de Maricá. 

 
Fonte: Silva et al, 2008 



A unidade escolar está dotada de nove (9) salas de aulas, uma biblioteca e um 
auditório improvisado. Válido ressaltar que a escolha deste ano de escolaridade se deu 
obedecendo ao currículo, pois os conteúdos básicos de Geografia sobre Cartografia - 
conforme a Secretaria Municipal Adjunta de Educação - devem ser trabalhados no 1º 
bimestre do 6º ano. 

Os estudantes encontram-se na faixa etária entre 11 e 14 anos, e a amostragem 
conta com 25 estudantes. A faixa etária sugere uma heterogeneidade de experiências 
dos alunos, que será apresentada conforme a análise de seus mapas mentais e 
caracterização através de questionário de pesquisa. A amostragem conteve até 25 
alunos nas atividades, uma vez que as turmas são muito imprevisíveis quanto à 
frequência, contudo esta turma possui 35 alunos matriculados. 

Para uma caracterização do grupo, utilizou-se um questionário que foi 
respondido por 25 estudantes. Foram coletadas informações sobre suas práticas 
espaciais resultantes do percurso-escola e locais de convivência mais frequentados. 
Estas respostas contribuíram para que fosse possível traçar um perfil da turma 
conforme tabelas abaixo:  

Tabela 1 - Distribuição por meio de locomoção – Percurso Casa-Escola 

Percurso casa-escola 

Meio de locomoção Nº absoluto Nº relativo 

A pé 2 8% 

Bicicleta 0 0% 

Moto 0 0% 

Carro do responsável 1 4% 

Transporte escolar 0 0% 

Ônibus 15 60% 

Vermelhinho 7 28% 

   Total: 25 100% 

Fonte: A autora. 
Tabela 2 - Distribuição dos espaços de convivência dos estudantes 

Espaço de 
convivência 

Onde? Nº absoluto Por quê? 

Praia 

Itaipuaçu 14 "Eu gosto, é boa, é perto, eu relaxo, 
boa pra surfar, tem capoeira, é 
calma..." 

Itacoatiara 6 

Itaipu 1 

Praça  

Avenida 1 1 

"Comer, brincar, encontrar amigos..." Barroco 4 

São Bento da Lagoa 2 

Igreja Itaipuaçu 6 
"É especial, nada pra fazer, me sinto 
leve..." 

Shopping 

São Gonçalo Shopping 5 
"Cinema, encontrar amigos, gosto, 
diversão, minha mãe trabalha lá..." Plaza Niterói 4 

Rio de Janeiro 2 

Casa de 
amigos 

Itaipuaçu/aqui na rua 7 
"Fazer trabalhos, brincar, matar a 
saudade..." "Minha casa, minha vida" 2 

Rio de Janeiro 1 

Fonte: A autora. 



Os estudantes de modo geral veem na praia de Itaipuaçu o local de maior 
acessibilidade, diversão e ponto de encontro com os amigos, mais a frente na análise 
dos mapas mentais este espaço de convivência também é muitas vezes representado. 
Válido comentar a presença da cidade do Rio de Janeiro sendo citada, visto que alguns 
alunos antes de residirem em Itaipuaçu moravam em bairros cariocas. Com isso, a 
relação de familiaridade, espaço de lazer não está associada apenas a Maricá, assim 
como alguns mencionam as cidades de Niterói e São Gonçalo como opções de 
ambientes de shoppings e praias. Os demais locais de convivência presentes no 
questionário de pesquisa ou não foram citados pelos estudantes ou as respostas não 
foram significativas para caracterizar o grupo em questão. 

Diante deste panorama da escola e dos estudantes, a discussão a seguir 
direciona-se para descrever a metodologia utilizada, assim como as discussões teóricas 
que tornaram a avaliação dos mapas mentais satisfatórias para a conclusão da 
pesquisa. 

 
MAPA MENTAL: A METODOLOGIA DE IMAGENS ESPACIAIS 
 
Este subitem trata das escolhas teórico-metodológicas que permitem 

identificar as referências conceituais para compor a análise empírica. No que diz 
respeito ao teor conceitual da Escala nas construções dos estudantes, recorreu-se ao 
processo de desenvolvimento dos conceitos cotidianos e científicos pautados em 
(VIGOTSKI, 2009). Já para apreender como os estudantes expressam seus espaços 
vividos em termos relacionais, foi utilizada a metodologia através de mapas mentais, 
avaliando, sobretudo, o uso da Escala geográfica e cartográfica. 

 
A construção dos mapas mentais 
   
A realização dos mapas mentais deu-se no período de abril e junho de 2015. Os 

procedimentos abarcaram duas (2) atividades realizadas em sala de aula, através das 
produções de mapas mentais com trajetos que eles fazem regularmente (1ª etapa), 
tais como: de casa para a escola, igreja, casa dos amigos, avós, parque, farmácia e etc. 
A escolha deste trajeto dialoga com a ideia de que o recurso metodológico deve trazer 
à tona uma atividade em que o aluno sinta-se como sujeito da construção. 

 Já em um momento posterior (2ª etapa) foi pedido que fosse feito um mapa 
do bairro onde eles residem, com o objetivo deles se dedicarem a representar outros 
aspectos do lugar, sobretudo, os fluxos que envolvem um raciocínio espacial pautados 
na Escala geográfica. A mudança de Escala nesta atividade teve como finalidade 
observar o raciocínio espacial para além do local, do familiar, indo além deste e 
perpassando por uma construção que tivesse a finalidade de problematizar sua prática 
através dos fluxos que atravessam seus deslocamentos, uma vez que estes preveem a 
utilização do conceito de Escala geográfica, permeando os raciocínios geográficos. 

De modo geral, a sequência didática apresenta diferenciações quanto às 
construções dos mapas mentais, sendo estas nuances que enriquecem o uso da Escala 
pelos estudantes. Conforme Couto (2011), o ensino-aprendizagem está intimamente 
ligado ao movimento dialético de abstração, negação de um concreto e um concreto 
pensado. Para tal, este autor baseando-se em Vigotski (2009) faz a relação entre as 



três fases: pensamento sincrético, pensamento por complexos e pensamento 
conceitual como a apropriação do estudante pelo conceito em foco.  

Couto (no prelo) e Vigostki (2009) demonstram que os conceitos cotidianos e 
científicos se constroem conjuntamente, apesar de participarem de processos de 
formação diferentes, mas se constituem parte um do outro. A escola neste processo 
constitui a instância da problematização e da construção, já os mapas mentais 
representam esta confluência através do conceito de raciocínio espacial. 

Atestando-se este entendimento, Seemann (2003) diz que a percepção é uma 
ação subjetiva que deve ser abordada em um viés humanista, cabendo aos geógrafos 
pensar na desconstrução do sentido atual do mapa, valorizando também os aspectos 
sensíveis, de forma que: “(...) o mapa (no seu sentido mais amplo possível) exerce a 
função de tornar visíveis pensamentos, atitudes, sentimentos tanto sobre a realidade 
(percebida) quanto sobre o mundo da imaginação” (SEEMANN, 2003, p. 222). Assim, é 
interessante buscar relacionar ao mapa um movimento de revalorização dos aspectos 
humanos representados nos mapas para um entendimento adequado do quanto as 
conceituações de Escalas foram fundamentais para o estudante. 

 
1ª etapa: 
Para realizar os mapas mentais foi dado aos alunos uma folha de papel A4 

branca e um período máximo de 90 minutos para finalizá-lo. Os materiais utilizados na 
produção dos mapas ficaram a critério dos alunos, podendo utilizar quaisquer 
materiais, como: lápis, caneta, hidrocor, lápis de cor, régua, borracha, dentre outros. 

A orientação dada aos alunos foi que construíssem um mapa mental através de 
suas representações sociais de um percurso que eles fazem frequentemente, como o 
de casa para a escola, igreja, casa dos amigos, avós, parque, farmácia e etc. Para tal, 
não foi fornecido nenhum mapa-base, apenas foi pedido que fosse traçado à mão o 
percurso, para que fossem identificadas suas práticas sociais significativas. A 
expectativa era a utilização de todos os seus conhecimentos cotidianos e os 
conhecimentos científicos cartográficos e geográficos estudados nos últimos anos de 
escolarização, articulando tais noções alcançadas. 

No dizer de Couto (2012) as práticas de ensino devem se aproximar de práticas 
espaciais reais (concreto pensado). A construção dos mapas mentais impôs esse 
desafio aos estudantes, que ao se depararem com a atividade tiveram dúvidas de 
como proceder diante do confronto entre os seus mapas mentais (o pensado) e a 
atividade (o concreto). Constatou-se nesta ocasião o desenvolvimento de 
conhecimentos que antes não haviam amadurecido, mas através de uma situação 
didática, que visa uma apropriação de conceitos, torna possível uma aprendizagem. 
Como é enfatizada na pesquisa, a Escala é vista como conteúdo que prevê a habilidade 
de redução e também o uso dos elementos do espaço para expressar uma apropriação 
do/pelo homem, um ensino voltado à produção social do espaço. 

 
2ª etapa: 
Já nesta atividade outra Escala da representação do espaço foi trabalhado: o 

bairro. Neste caso, a ênfase foi dada na produção de um mapa mental do bairro como 
uma estratégia para coletar as representações e os significados dos elementos do 
espaço em termos Escalares/relacionais. Trabalhar com a noção de bairro traduz as 
representações espaciais dos alunos no que se refere ao seu espaço mais próximo. 



Entretanto, esta atividade exigiu uma infinidade de concatenações com a extensão, os 
arruamentos, os fluxos, os comércios e as atividades que existem no bairro. 

A mudança de Escala na construção do mapa foi o ponto crucial para a escolha 
desses mapas, com o objetivo de fazer a leitura geográfica e cartográfica dos 
elementos que a Escala fomenta. Sobretudo, ao desenvolver a habilidade de pensar o 
espaço do bairro, o estudante já se dá conta da complexidade que envolve os espaços. 
Fazer a leitura dessas construções compreendeu a tarefa mais importante da coleta de 
dados para a tomada de decisões ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, serão estabelecidas reflexões que prolongarão o debate em torno da 
questão espacial e os mapas mentais dos alunos, pois esses precisam ser analisados à 
luz de uma teoria que valorize as produções espontâneas de seus percursos, 
sobretudo, pautada na tentativa de apreender como ocorre a formação dos conceitos 
para uma “tomada de consciência”, conforme apresenta a psicologia sócio-histórica de 
(VIGOSTKI, 2009). 

A avaliação dessa atividade de representações passou pela fase de digitalização 
das imagens, leitura do mapa mental pelo pesquisador, levando em consideração o 
conceito de Escala (geográfica e cartográfica), elementos cartográficos e elementos 
espaciais variados. O conjunto dos elementos espaciais possibilitou uma interpretação 
sobre o desenvolvimento de uma aprendizagem atrelada a mobilização dos conceitos 
de Escala geográfica e Escala cartográfica, assim como outros saberes aprendidos pelos 
alunos ao longo da formação escolar. 

Denota-se que o contato social (nas escolas) é colocado em evidência nos 
trabalhos feitos em conjunto pelos alunos, pois enumeram muitas vantagens 
fortalecendo os vínculos e potencializando a aprendizagem dos estudantes. Para tal 
discussão, utilizou-se um conceito famoso no meio acadêmico e para os intelectuais da 
educação, chamado Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI)1. Esta zona é um 
"estágio" da aprendizagem que antecede a apreensão completa de um determinado 
conceito/conteúdo. A ZDI está contida no ambiente social para que a aprendizagem 
intelectual ocorra. Consiste nas lacunas presentes no pensamento da criança, em que 
com uma pequena ajuda o aluno consegue chegar a uma resposta correta, deste modo 
“em colaboração a criança sempre pode fazer mais do que sozinha. No entanto, cabe 
ressaltar: não infinitamente mais, porém só em determinados limites” (VIGOTSKI, 
2009, p. 329). 

No dizer de Couto (2012) as práticas de ensino devem se aproximar de práticas 
espaciais reais (concreto pensado). A construção dos mapas mentais impôs esse 
desafio aos estudantes, que ao se depararem com a atividade tiveram dúvidas de 
como proceder diante do confronto entre os seus mapas mentais (o pensado) e a 
atividade (o concreto). Constatou-se nesta ocasião o desenvolvimento de 
conhecimentos que antes não haviam amadurecido, mas através de uma situação 
didática, que vise uma apropriação de conceitos, tornou possível uma aprendizagem.  

Esta investigação é importante, pois visa permitir uma leitura crítica e 
relacional do espaço pelo estudante, dado que os mapas mentais representam uma 
fonte de pesquisa e uma metodologia para se trabalhar com a Geografia nas escolas. 

                                                           
1
 Para este trabalho optou-se por usar a tradução, vinda do russo, do livro “A construção do pensamento 

e da linguagem”, editora Martins Fontes, professor Paulo Bezerra - Livre-Docente em literatura russa da 
Universidade de São Paulo -, por isso, pode haver alguma diferença entre o conceito que foi 
apresentado por traduções vindas do inglês. 



Deste modo, a discussão a seguir direciona-se para tratar sobre os conceitos de Escala 
cartográfica e geográfica, priorizando um debate proveitoso à construção de 
conhecimentos, frente às adversidades encontradas pelos alunos sobre este conceito 
polissêmico. 

 
O CONCEITO DE ESCALA CARTOGRÁFICA E GEOGRÁFICA 
 
Pode-se afirmar que há uma razoável produção acadêmica que teoriza sobre o 

conceito de escala na Geografia, contudo há ainda lacunas no que se refere a uma 
abordagem voltada ao ensino escolar, uma metodologia que traga a tona o seu 
potencial para os estudantes. 

Os levantamentos teóricos relacionados à Escala envolvem a discussão que 
trata o entendimento deste conceito como uma proporção matemática que é debatida 
pela Cartografia e, também, traz à tona a discussão do aspecto relacional e 
emancipatório que o raciocínio espacial pode proporcionar, pois a dimensão gráfica do 
território ganha novos contornos de atuação na sociedade vigente, 
consequentemente, a representação e concepção do real também recebe influência 
(CASTRO, 2009). Andreis (2012) imputando questionamentos sobre este conceito na 
escola afirma que: 

 
A Escala é um conceito que está vinculado à habilidade de perceber que os 
espaços se inserem e se relacionam uns com os outros, em diferentes níveis 
e em variadas temáticas. O olhar sobre um local exige essa percepção de 
que há uma proporção no tamanho, quantidade, forma e valores atribuídos 
aos seus elementos constituintes. A área ou a dimensão do local escolhido 
para mapear gráfica ou mentalmente também estão inseridos em um 
contexto físico e socioespacial (ANDREIS, 2012, p. 138). 

 
Assim, o conceito deve ser analisado na escola atentando-se não apenas aos 

padrões matemáticos e suas convenções cartográficas, uma vez que a Escala 
geográfica possui nuances pautadas nos fenômenos que contribuem para uma leitura 
dos aspectos relacionais da produção do espaço, havendo a necessidade de uma 
internalização e que a construção perpasse um processo estruturado, para além dos 
cálculos matemáticos. 

Destaca-se também que a apropriação do conceito de Escala é tomada como 
ambígua, pois a vertente cartográfica trabalha a ideia de uma extensão/distância, 
fortemente pautada no raciocínio matemático, enquanto a geográfica trabalha os 
fenômenos que ocorrem no espaço (CASTRO, 2009). É indispensável problematizar o 
conceito de Escala, no sentido de alargá-lo na discussão geográfica como portador da 
extensão dos fenômenos próprios ao espaço.  

Destaca-se, especialmente para o presente trabalho, a Escala como um alicerce 
do processo de investigação. Santos (2006) faz um destaque em sua obra em relação a 
esse conceito, ao esclarecer a questão das Escalas, traz dois pontos que devem ser 
atrelados a uma ação/evento: A Escala de origem e a Escala de impacto da ação. Esta 
questão é colocada de maneira clara quando ele afirma: 

 
A palavra Escala deveria ser reservada a essa área de ocorrência e é nesse 
sentido que se pode dizer que a Escala é um dado temporal e não 
propriamente espacial; ou, ainda melhor, que a Escala varia com o tempo, já 



que a área de ocorrência é dada pela extensão dos eventos (SANTOS, 2006, 
p. 99). 

 

Deste modo, a Escala muda conforme o conteúdo, pois a área de ocorrência 
pode ser alargada, "a Escala é um limite e um conteúdo que se transformam ao sabor 
das variáveis dinâmicas que decidem sobre o acontecer regional ou local" (Santos, 
2006, p. 108). A Escala não existe por si só, ela retrata um evento (um dado fenômeno) 
e este se transforma no espaço-tempo. Deste modo, analisar a Escala da dimensão do 
evento tem relação com o seu emissor (local, regional, nacional). É conveniente 
identificá-lo para reconhecer a Escala do evento (fenômeno).  

A Escala impõe inúmeras problemáticas, dentre elas Melazzo (2007) evidencia: 
"Como a variação da Escala pode dar conta da complexidade do real, que é uno e 
contínuo?". Smith (2002), Melazzo (2007) e Moreira (2009) discutem Escala como 
correlação, pois "não há como simplificar o debate da Escala no seio da Geografia às 
contribuições da Cartografia" (MELAZZO. 2007, p. 136). É válido pensar que essa 
associação significa um avanço, à medida que se tem a possibilidade de uma 
representação da totalidade, pois "a Escala encontra-se associada a uma 
representação" (MELAZZO, 2007, p. 135). Melazzo (2007) destaca o verbete Escala 
como conceito, no qual: 

 

A Escala geográfica nada mais é que a apreensão das contradições 
geográficas do capital em seu movimento. Como realidade produzida, as 
Escalas expressam a diferenciação do espaço geográfico, que nada mais é 
que a diferenciação social produzida pelo espaço (MELAZZO, 2007, p. 140). 

 

Neste viés conceitual, este autor concorda com a teoria exposta por Smith 
(2002), a qual está associada ao capital. Ele ainda destaca o verbete como teoria, onde: 
 

Escala geográfica seria assim uma teoria da estruturação do espaço, onde as 
diferenças espaciais poderiam ser apreendidas como resultados de disputas 
e de relações de poder; deveria atentar para os diferentes níveis de 
abstração que cada Escala comporta; poderia sistematizar âmbitos ainda 
pouco explorados da vida social e explicitar as articulações uni ou 
pluriEscalares de diferentes grupos sociais (MELAZZO, 2007, p. 141). 

 

Em outras palavras, a Escala expressa o poder de argumentação de um grupo 
sobre a abrangência de um fenômeno em um determinado espaço, o conhecimento 
Escalar promove o sujeito na ação, na sequência este consegue articular os seus 
objetivos. De modo geral, a Escala representa uma escolha por parte daquele que vê o 
espaço, a Geografia só existe através da ação e do evento. Ainda destaca-se que não 
existe fenômeno geográfico sem localização e distribuição Moreira (2009), é válido 
discutir a fundo como esse par se relaciona no que tange a Escala geográfica 
(ação/distribuição) e a Escala cartográfica (evento/localização). 

Com a finalidade de estimular um debate construtivo sobre as abordagens de 
Escala no ensino, é válido tomar como orientação as ponderações de Andreis (2012) 
que faz alguns apontamentos. Para esta autora, antes de interpretar as Escalas por 
intermédio das fórmulas (E, Escala, D distância real, d distância gráfica), é necessária 
sua vinculação com determinadas categorias (cotidiano, lugar e paisagem) que façam 



sentido para os estudantes através de suas vivências. Deste modo, uma prática 
docente significativa deverá estar associada a uma sequência didática que trabalhe 
com a Escala geográfica antes de qualquer alusão à quantificação matemática do 
espaço. 

Tendo como parâmetro a importância da Escala em sua dimensão geográfica e 
política, conforme assinalam Lacoste (2011), Smith (2002), Santos (2006b), Moreira 
(2009) e Souza (2013), faz-se necessário trabalhar com empenho na fase que compete 
vincular com o cotidiano do aluno e sua compreensão da realidade. Pois há o risco de 
não ser construída de forma plena esta fase e o passo posterior não ocorrer, 
prejudicando ao aluno o conhecimento da representação do espaço. 

É pertinente destacar que a crítica à matematização do conceito não diz 
respeito ao abandono do conceito de Escala cartográfica pela educação geográfica, 
muito pelo contrário. A revisão de literatura teve papel importante para adensar a 
crítica ao conceito e demonstrar o quanto uma Escala geográfica não existe sem a 
perspectiva da Escala cartográfica, mas o uso de ambas exige uma compreensão dos 
elementos que as compõe, destaques para a área geográfica, detalhamento, 
proporções, distribuição, referências, meios de transporte, áreas de lazer e demais 
dimensões espaciais. 

A seguir são analisados os mapas mentais dos estudantes de 6º ano do Ensino 
Fundamental, expondo o esforço de apreender como são representadas, 
espacialmente, as Escalas geográfica e cartográfica à luz das discussões teóricas. Nesse 
percurso, refletir sobre as aprendizagens geográficas e confrontar com a discussão 
teórica aparece como um desafio necessário à práxis. 

 
O RACIOCÍNIO ESPACIAL ATRAVÉS DA ESCALA DOS MAPAS MENTAIS 
 
Os critérios de avaliação pautam-se na relação estabelecida entre os elementos 

do espaço que impõem uma condição relacional e organizacional. Em outras palavras, 
envolve um raciocínio espacial sobre determinada área e a função daquele arranjo 
espacial no recorte, leia-se, Escala escolhida. O ensino de Geografia oferece mais 
significado quando procura utilizar-se de representações espaciais que são elaboradas 
pelos seus atores sociais – os discentes. 

 
Mapas Mentais Percurso (MMP) 
Neste subitem são analisados os Mapas Mentais de Percurso (MMP) tendo a 

participação de 25 estudantes. Para fazer as análises dos mapas mentais foram levadas 
em consideração as referências espaciais, a saber: Grupo1 - Escala cartográfica, Grupo 
2 - Escala geográfica , Grupo 3 - elementos variados e Grupo 4 - elementos 
cartográficos, sendo estes grupos um critério para conhecer melhor as representações 
espaciais e o raciocínio espacial, alcançados através da noção de Escala geográfica e 
cartográfica.  

 
A. MMP – Anderson2 (13 anos) 

                                                           
2
  Todos os estudantes que participaram da pesquisa, elaborando os mapas mentais, foram identificados 

por nomes fictícios determinados pela autora. 



 
 

 
 

B. MMP – Amanda (11 anos) 
 

    

 
Estudante Amanda – MMP (Frente e verso) 

Anderson para contrastar a 

rua principal com as ruas 

transversais, ele inclui um 

automóvel para indicar a 

centralidade desta via, 

assim como dar realce à 

parada de ônibus (meu 

ponto), verificando-se a 

referência da Escala 

Geográfica, dado que as 

distribuições dos 

elementos denotam um 

conhecimento de 

organização e função 

espacial. 

É relevante destacar no 
MMB de Amanda que a 
construção no que tange a 
Escala cartográfica faz um 
uso exagerado das 
proporções (Escala 
cartográfica). Neste caso, o 
uso do seu raciocínio 
geográfico não comporta às 
limitações da folha A4 para 
representar o trajeto de sua 
residência até a casa da avó, 
e ela utiliza o verso da folha. 
Contudo, há uma 
apropriação da Escala 
geográfica, pois ela 
consegue articular o 
conhecimento geográfico e 
a organização espacial das 
referências espaciais para 
compor seu mapa mental.  



C. MMP – Rafael (12 anos) 

 
 

D. MMP Gabriela (14 anos): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapas Mentais Bairro (MMB) 
Neste subitem são analisados os Mapas Mentais Bairro (MMB), tendo a 

participação de 22 estudantes. Em contraposição ao MMP, ao diminuir a Escala 
cartográfica e aumentar a Escala geográfica, o objetivo foi dar conta de uma área que 
fosse mais complexa e que exigisse um raciocínio espacial com mais elementos do 
espaço, como pondera Lacoste (2011) - a cada nível de análise um raciocínio espacial 
diferente. 

O MMP de Rafael reflete 
um conhecimento 
cartográfico e apresenta 
também um 
amadurecimento da 
organização espacial quanto 
à seleção. Neste quesito, a 
Escala geográfica tem papel 
primordial, pois demonstra 
as relações espaciais entre 
os objetos e as ações.  
 

Este MMP foi o único que a visão vertical e frontal pode mostrar o Parque Estadual Serra 
da Tiririca, unidade de conservação próxima da escola. Seu desenho é abundante em 
elementos naturais, enfatiza afloramentos rochosos, vegetação densa, praia de 
Itaipuaçu e algumas edificações organizadas em quadras. Tais elementos são 
representados em Escalas (cartográficas) proporcionais e contextualizam seu trajeto em 
direção à praia. Os estudantes desta escola veem a praia como sua maior fonte de lazer 
e socialização, e com isto a escolha desta estudante é compatível com o perfil dos 
alunos. 
 



1. MMB Joana (11 anos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MMB Roberto (12 anos)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joana ressalta uma praça do bairro de Itaipuaçu (bairro em que a escola está 
localizada) denominada “Barroco”. O bairro não é visto como um aglomerado de 
edificações, mas é compreendido a partir de uma área e um episódio específico. 
Observando esta imagem, pode-se considerar que seu objetivo foi representado com 
uma determinada ação (Escala geográfica) – a compra de churros -, a localização da 
carrocinha de churros que está entre uma Delegacia de Polícia (DPO) e uma edificação. 
A estudante também fez questão de representar um automóvel, que parece a traseira 
de um ônibus, para mostrar o tráfego de veículos naquela área. 

Ressalta-se nesta imagem a 
representação de Elementos 
Variados da cidade, tais 
como: ruas, quadras, igreja, 
edificações com diversos 
usos, e outros. Ao 
considerar o MMP Praça do 
Barroco (círculo vermelho) e 
o seu recorte próximo ao 
Departamento de Polícia 
(DPO), percebe-se que o 
estudante Roberto também 
teve como ponto de 
referência a mesma praça 
que o MMB Joana, mas 
representou em outra 
Escala. Com isto, trouxe uma 
visibilidade maior dos 
arranjos que compõem suas 
práticas espaciais. 



3. MMB Amanda (11 anos) 
 

 
 

 
 

4. MMB Camila (14 anos) 
 

 
 
  

A estudante Amanda antes 
utilizou de forma exagerada 
a proporção. Neste novo 
mapa mental, apresentou 
uma diferenciação, visto que 
o verso da folha A4 possui 
apenas a legenda e o MMB 
se circunscreve apenas na 
frente da folha. Isto 
comprova que os usos dos 
mapas mentais em aulas 
permitem associações ao 
longo do processo de 
criação, colaborando para o 
desenvolvimento do 
raciocínio em Escalas, tanto 
cartográficas, quanto 
geográficas. Este exercício 
quando trabalhado com 
frequência permite o 
mapeamento através das 
áreas comuns do entorno 
pelos próprios alunos.  
 

A estudante Camila utiliza 
vários elementos que 
compõem o espaço 
geográfico, especialmente 
no que tange aos fluxos, há 
transportes coletivos e 
individuais indicando 
direções dos bairros 
(Elementos variados). 
Também foram utilizadas 
referências oficiais a 
respeito do arruamento, 
demonstrando uma 
capacidade de articular as 
localizações.  



Deste modo, os mapas mentais acima por trazerem uma gama de significados 
através dos signos, possuem a capacidade de atuar como um diagnóstico para que a 
Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI) possa ser explorada, e aquelas funções que 
estão ainda em “estado embrionário” possam se desenvolver (VIGOTSKI, 2009), sendo 
assim é um trabalho que não se encerra na confecção. As relações embutidas em cada 
elemento podem ser reescritas de formas diferenciadas e utilizadas para vários 
conteúdos, pois a Cartografia como linguagem deve atravessar o raciocínio espacial. 

As representações espaciais dos estudantes demonstram as condições de 
construção de uma linguagem espacial, de forma que os elementos espaciais 
expressam diversos contextos da realidade sob a ótica espacial, não devendo, 
obviamente, esquecer que estas associações remetem, sobretudo, às relações de 
vivências com o meio ao qual está inserido. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A questão inicial desta pesquisa busca responder a apreensão da Escala pelos 

estudantes, visando atender uma demanda da aprendizagem escolar dos conteúdos 
geográficos. Entretanto não se amarra apenas a Escala como um conceito que deve ser 
perseguido; a Escala é um viés que leva ao conhecimento geográfico quando 
problematizado seu uso. 

Assim, o objetivo de se trabalhar com os Mapas Mentais de Bairro e Mapas 
Mentais de Percurso tiveram como intuito demonstrar a riqueza dos arranjos do 
espaço que são visualizados cotidianamente, conforme a mudança de Escala do 
fenômeno e da análise. 

Ao longo das análises, percebeu-se que grande parte dos alunos fizeram usos 
dos conceitos científicos que foram introduzidos no 1º bimestre nas aulas, entretanto, 
ainda assim fizeram uso constante de um olhar proveniente de um conceito vindo do 
cotidiano. Denota-se desta observação que a tomada de consciência e o uso dos 
atributos da alfabetização cartográfica podem ser apreendidos em experiências 
posteriores, pois não haviam sido assimilados imediatamente. 

Nota-se também nos Mapas Mentais do Bairro (MMB) que os alunos estavam 
mais confiantes com a segunda atividade, de modo que muitas de suas ações eram 
baseadas no mapa mental anterior, ampliando a experiência para uma segunda 
atividade induzida, que demonstra uma afinidade com o exercício de Escalas mentais.  

A apropriação espacial dos alunos tanto nos MMP’s quanto nos MMB’s 
obedeceram a uma Escala geográfica e cartográfica, ou seja, houve um entendimento 
de localização e distribuição dos elementos geográficos. É importante que se tenha 
uma preocupação com as leituras e produção de mapas ou corre-se o risco da perda 
do diferencial do par Geografia e Cartografia, uma vez que os alunos passam por esta 
disciplina sem desfrutar de suas construções. 

Por fim, pode-se afirmar que as perspectivas de Escalas adotadas não ousaram 
privilegiar um conceito de Escala em detrimento do outro, mas problematizá-lo em 
suas diferenciações e complementações. Trabalhar com os mapas mentais é a 
experiência de alternar entre o “lá e o cá”, entre o cotidiano e o científico, pois é dar 
voz a imaginação espacial e abrir um caminho em que a análise combata imagens 
cristalizadas do que seja a cartografia escolar e como devem estar posicionadas para as 
práticas pedagógicas. 
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