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Resumo. A alfabetização cartográfica é um conteúdo essencial nas aulas de
geografia para que o aluno possa decodificar a realidade social de forma crítica e
autônoma. O objetivo é analisar o processo de alfabetização cartográfica e o seu
desenvolvimento no ensino fundamental, identificar os problemas no âmbito do
ensino e da aprendizagem presentes nas práticas escolares e apontar possíveis
soluções para os problemas detectados. Os encaminhamentos metodológicos foram
pautados em observações e entrevistas com alunos do 5º ao 9°ano e com os
professores de Geografia. Os dados coletados foram analisados com base no suporte
teórico que orientou o aprofundamento da temática. A análise das entrevistas revelou
que, 90% dos alunos do 5º ao 9º identificam a função do mapa apenas para fins de
localização e 10% não conseguiram identificar sua função. Nas atividades práticas
envolvendo a identificação dos mapas em meio a figuras diversas, os alunos tiveram
dificuldades em reconhecer os mapas mentais como representação cartográfica e nas
representações espaciais confundiram os referenciais espaciais de cidade, estado,
região e país. A concepção de leitura de mapas apresentada indica que alfabetização
cartográfica é o caminho para a compreensão dos mapas e de sua função, mas o
trabalho com os mapas mentais nas aulas de Geografia ainda não é feito
sistematicamente. É preciso que nas aulas de geografia o trabalho com a leitura
mapas de forma que o aluno possa compreender o porquê e o para quê das
informações cartografadas.
1. Introdução
A Geografia escolar recorre a diferentes linguagens na busca de informações e como
forma de expressar suas interpretações a respeito do espaço geográfico. Dentre essas,
apoia-se na linguagem cartográfica que possibilita a localização, orientação e a
representação espacial como referência para leitura das paisagens e seus movimentos.
No ensino de geografia, deve-se priorizar à construção dos conceitos pela ação da
criança, tomando como referência as suas observações do lugar de vivência para que
se possa formalizar conceitos geográficos por meio da linguagem cartográfica.
(CASTELAR 2000, p. 31).

O entendimento dessa linguagem é possível a partir de ações pedagógicas que
priorizem o processo de alfabetização espacial, por meio do domínio do alfabeto
cartográfico: título, legenda, escala, indicadores de orientação, fonte. O aluno é
considerado alfabetizado cartograficamente quando é capaz de ler e interpretar mapas.
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Significa, portanto, uma capacidade que vai além da mera localização de fenômenos
geográficos ou lugares em um mapa.
Nos anos iniciais a alfabetização cartográfica visa desenvolver, através de
atividades práticas, noções de ponto, limite, orientação, localização, lateralidade,
representação, noção de espaço e tempo, além de ampliar o raciocínio lógico da criança.
Segundo Almeida e Passini (2001), esses referenciais devem partir da realidade mais
próxima para mais distante, mantendo uma forte relação entre ambas.
O trabalho com mapas deve ser iniciado nos primeiros anos de escolaridade como
um valioso instrumento pedagógico que possibilita a ampliação gradativa da percepção
espacial do aluno e a superação das dificuldades com leitura de mapas.
Os alunos de 1º grau e mesmo os de 2º grau carregam vícios de alfabetização
falha ou nula, mostrando-se analfabetos e despreparados em relação à leitura
de mapas. Desconhecem o significado de símbolos, a função das legendas,
não conseguem entender a proporcionalidade das escalas, assim como
perceber as formações resultantes das projeções cartográficas. (PASSINI,
1994, p.10)

A criança nos primeiros meses de vida começa a desenvolver as primeiras
impressões e percepções espaciais através de suas ações e deslocamentos. Nesse sentido
a escola entra como mediadora na relação ensino-aprendizagem das formas espaciais e
da organização social do espaço. Com o olhar voltado para o cotidiano do aluno, o
professor tem importante papel nesse encaminhamento, inserindo o educando como
sujeito ativo no processo de construção do conhecimento cartográfico.
Para um processo de alfabetização cartográfica eficiente, o professor,
primeiramente, deve colocar o aluno como mapeador do espaço, codificando a realidade
através dos símbolos. Para que isso ocorra de forma efetiva o professor deve instigar a
criança a mapear o seu espaço vivido. “Na ação de mapear, o objeto a ser mapeado
deve ser o espaço conhecido do aluno, o espaço cotidiano, onde os elementos (casa,
escola, padaria, ruas, semáforos, topografias, rios, etc.) lhes são familiares”.
(PASSINI, 1994, p. 26). Em seguida, o aluno deve ser percebido como leitor de mapas,
decodificando a realidade, abstraindo dos espaços mais próximos para os mais distantes.
Para saber ler o mapa, é necessário desenvolver junto aos alunos habilidades como:
reconhecimento de escalas, decodificação das legendas, senso de orientação, domínio de
lateralidade, significado de distância e de tamanhos.
A alfabetização cartográfica nos anos iniciais é essencial na formação dos alunos,
visto que a geografia é uma disciplina de caráter social, importante para que o indivíduo
possa decodificar a realidade passando de sujeito dominado para um ser autônomo e
crítico.
Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo analisar o processo de Alfabetização
Cartográfica e o seu desenvolvimento nos anos iniciais do ensino fundamental, e de
forma específica busca identificar os problemas no âmbito do ensino e da aprendizagem
presentes nas práticas escolares e apontar possíveis soluções para os problemas
identificados no processo de alfabetização cartográfica.
2. Metodologia
Os encaminhamentos metodológicos utilizados nessa pesquisa partiram de observações
realizadas na E.E.I.E.F. Círculo Operário Edilma Fernandes Galvão Rodrigues
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localizada no município de Crato-Ce, onde foram entrevistados vinte alunos do 6° ao
9°ano e o professor de Geografia. A análise das entrevistas revelou dificuldades na
abordagem sobre conhecimentos envolvendo a leitura de mapas. A carência desses
conhecimentos revelada pelos alunos dos anos finais do ensino fundamental nos
instigou a conhecer melhor o trabalho realizado nos anos iniciais para reconhecer o
trabalho base com a alfabetização cartográfica.
Para orientação da pesquisa nos anos iniciais, buscou-se, primeiramente, fazer um
levantamento bibliográfico que serviu de suporte teórico metodológico para
aprofundamento da temática. O trabalho de campo com essa nova faixa-etária foi
realizado na E.E.I.F. Rotary localizada no município do Crato-Ce. Para aplicações das
entrevistas foram selecionados dez alunos do 5º ano, bem como o professor de
geografia.
A partir das entrevistas buscou-se avaliar os procedimentos didático-pedagógicos
adotados pelos professores no trabalho com a alfabetização cartografia e os resultados
da aprendizagem construídos pelos alunos. A entrevista com alunos foi estruturada com
sete itens: dois de ordem prática e cinco com questões abertas. A entrevista com a
professora buscou avaliar como a prática da alfabetização cartográfica tem ajudado os
alunos a desenvolver conhecimentos de leitura de mapas. Os dados coletados foram
analisados com base no suporte teórico que norteou a pesquisa em foco.
3. Resultados e Discussões
De acordo com os dados obtidos com as entrevistas na primeira escola, 90% dos alunos
acreditam que a função do mapa é apenas para fins de localização e 10% não
conseguiram identificar sua função. Os alunos do 6º ao 9º anos demonstram defasagem
em seu aprendizado cartográfico. A ausência de um trabalho com a leitura de mapas,
neste estágio, é preocupante uma vez que esses conhecimentos são referenciais que
partem do espaço vivido e podem ser trabalhados desde o inicio da escolarização
através de mapas mentais, por exemplo.
Acreditar que o mapa serve apenas para localização não é errado, mas cabe
indagar: seria o mapa apenas isso? Esse tipo de identificação não significa que o aluno é
alfabetizado cartograficamente. É importante que os alunos entendam a informação
contida nele, ou seja, tenham a capacidade de codificá-lo e decodificá-lo
respectivamente para que possa entender a realidade espacial.
As atividades práticas realizadas contemplaram: seleção de mapas em meio a
figuras variadas e o desenho e interpretação de mapas. Com essas atividades percebeuse que a alfabetização cartográfica na referida escola não foge da realidade anterior. A
maioria dos alunos tiveram acertos nas atividades práticas, no entanto 100% deles não
consideram o mapa mental como sendo correto, identificam o mapa apenas enquanto
figura demonstrando dificuldades na leitura do mesmo.
A maioria dos alunos relatou que o mapa serve para indicar cidades e
confundiram os referenciais de cidade, estado, região e pais. Os desenhos dos alunos
correspondem a uma realidade fora do seu cotidiano e expressam dificuldades de
conteúdos que não foram trabalhados com os alunos.
Na entrevista com os professores percebeu-se que a alfabetização cartográfica é a
base para a compreensão dos mapas e sua função. Revelou que em sala de aula trabalha
a exposição de mapas abrangentes como o mapa do Brasil colocado nesta situação como
mapa simples, mas ainda não tem como prática o trabalho com os mapas mentais.
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Relata ainda que não sente dificuldades em trabalhar com mapas mesmo não gostando
de cartografia, pois já trabalha a um bom tempo com a disciplina.
Os dados coletados revelam que ambas escolas não contam com recursos
sofisticados para desenvolver suas aulas, apenas o livro didático e mapas que chegam a
ser ultrapassados.
4. Conclusões
A alfabetização cartográfica é um conteúdo que deve ser explorado desde o início da
escolarização, partindo da noção de espaço vivido para que posteriormente o aluno
venha entender como a sociedade se organiza no espaço.
É preciso que aluno, além de saber localizar, desenvolva a capacidade de
questionar o porquê da informação representadas. Ainda que de forma simples o aluno
já no final dos anos iniciais deve saber ler e interpretar mapas para que seja considerado
alfabetizado cartograficamente.
O professor deve adotar metodologias apropriadas para leitura de mapas para
atender a uma realidade cada vez mais complexa e globalizada. Atualizar-se é uma
tarefa que o docente deve manter em constante execução.
A alfabetização cartográfica é objeto das séries iniciais e necessita de uma atenção
especial para suprir as lacunas existentes na formação do discente e na prática dos
professores.
Sendo a geografia uma ciência que se preocupa com o espaço e as interações
entre a sociedade e a natureza, é importante abandonar as práticas voltadas para posturas
passivas e mecânicas, onde o aluno apenas memorize dados e localizações. A geografia
atual volta-se para um conhecimento participativo e crítico.
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