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INTRODUÇÃO 

O ensino da Cartografia bem como os demais conteúdos tornou-se um desafio no ensino aprendizagem nas 

escolas, e é de suma importância para a formação dos alunos como cidadão. Nesse sentido a cartografia apresenta-se em 

uma estrutura de estudo com diversos aspectos físicos, econômicos e sociais que vem contribuindo para a linguagem 

cartográfica que é de grande relevância na vida cotidiana das pessoas, tendo em vista que é através dos signos e 

significados que o ser humano cria que é possível se locomover no espaço de forma mais fácil e rápido. A cartografia 

desenvolve inúmeras habilidades e competências de extrema importância à formação do estudante e consequentemente 

o cidadão. Visto que ensinar cartografia é fazer leituras de mapas, cartas topográficas e infográficas dentre outras 

atividades desenvolvidas com a cartografia. O objetivo desse trabalho e mostrar o quanto a cartografia é necessária ser 

ensinada de forma mais significativa e incentivadora no ensino fundamental. A nossa metodologia baseou-se em 

pesquisa documental qualitativa e interpretativista. Espera-se que tenha um resultado positivo das atividades práticas 

com mapas, uma vez que almejamos mudanças no ensino aprendizagem da cartografia nas séries iniciais do ensino 

fundamental II. Dessa forma o Subprojeto Geografia Alfabetização Cartográfica do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência (PIBID) veio incentivar, possibilitar aos acadêmicos do curso de Geografia condições favoráveis 

para se tornarem profissionais competentes e comprometidos com o ofício. 

DESENVOLVIMENTO 

Desde tempos passados a cartografia se fez necessário para entender o surgimento e processo de formação, 

mesmo antes do homem saber escrever, procurou formas e maneiras de se comunicar para sobreviver em sociedade 

através de linguagens gráficas em rochas e mapas, com o passar do tempo á medida que os grupos humanos foram 

crescendo a evolução da cartografia aumentou consideravelmente.  

Atualmente a cartografia tornou-se indispensável em vários campos de estudos e discussões principalmente no 

estudo da geografia escolar, com ela facilidade de interpretação do espaço em diversas formas tornado-se um desafio 

desenvolver práticas em sala de aula com o uso correto de recursos que venham auxiliando e facilitando o processo 

ensino-aprendizagem, que são indispensáveis nas aulas de Geografia.   

No entanto, ainda nos dias de hoje há pessoas que não conseguem se locomover de uma cidade para outra ou 

ate mesmo em uma cidade ou bairro desconhecido com o auxílio de um mapa, ou não conseguem refletir e atuar sobre o 

espaço em que estão inseridas.  Hoje a Cartografia está representada em diversas partes e principalmente em livros 

didáticos e nas práticas em sala de aula em atividades, para melhor compreensão do espaço geográfico. Diante disso a 

cartografia é conhecida há muito tempo e vem sendo utilizada pelo homem em registros, para localizar-se em vários 

pontos do planeta, mantendo assim bem informados em determinados locais e com o mapas encontram informações de 

lugares. Para Lunkes e Martins [1,2] tratam-se:  

 

 

A Cartografia como linguagem, é de grande valor ao Ensino de Geografia, pois se 

trata de um importante meio de comunicação e informação geográfica. O mapa, um 

dos seus produtos, sempre esteve associado ao seu ensino. Assim a Cartografia, no 

Ensino de Geografia, ajuda a localizar o objeto de estudo, a entender por que aqui e 

não em outro lugar; a saber, como é este lugar; o porquê deste lugar ser assim; por 

que as coisas estão dispostas desta maneira; qual a significação deste ordenamento 

espacial; quais as consequências deste ordenamento espacial. (2012, p. 7-8). 

 



 
 

Pode se entender que a educação cartográfica no 6º ano do ensino fundamental II é uma forma de ensinar aos 

educando o significado da cartografia e a grande importância que a mesma tem no dia a dia e entender as formas de se 

comunicar, manter se informado através de mapas aos assuntos abordados em sala de aula com o intuito de apoiá-lo em 

atividades no seu cotidiano e na sua formação enquanto cidadão. Almeida [3] pontua que: 

 

[...] o ensino de mapas e de outras representações da informação espacial é 

importante tarefa da escola. É função da escola é preparar o aluno para compreender 

a organização espacial da sociedade, o que exige o conhecimento de técnicas e 

instrumentos necessários à representação gráfica dessa organização. (2010, p. 17.). 

 

Desse modo, ensinar cartografia de um modo mais amplo e eficaz no ensino fundamental II é indispensável 

para a compreensão e conhecimento do aluno, pois é a partir de uma alfabetização teórica bem embasada 

cientificamente e uma prática vivenciada é que se constrói o espaço geográfico, e dentro dessas perspectivas terem 

noções de localização espacial através de mapas e gráficos. Aragão [4] destaca que:  

A alfabetização cartográfica consiste no processo de construção de conhecimentos 

no que se refere ao entendimento do uso de mapas e de plantas, ou seja, ele 

compreende uma série de aprendizagens para que os alunos prossigam sua formação 

nos elementos de representação gráfica para, posteriormente, trabalharem com a 

representação cartográfica. (2010, P. 1) 

 

De certa forma o entender e compreender noções de cartografia tanto para o aluno como para o professor parte 

primeiramente do espaço vivenciado, ou seja, do lugar em que se vive partindo da escola. Para melhor compreensão 

dessa alfabetização é indispensável os trabalhos realizados em sala de aula.  Passini [5] objetiva em dizer que: 

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.) lhe são familiares. Estes são os elementos que serão 

codificados por meios de significantes elaborados pela criança para que, iniciando 

com símbolos icônicos, sinta a expressão do conteúdo a informar. (1994, p. 26). 

 

Portanto é de fundamental importância o desenvolvimento prático do aluno no espaço vivido para que ele tenha desde e 

o início concepções favoráveis no processo do seu desenvolvimento de habilidades nas relações espaciais, tornando 

assim hábil em se orientar e construir conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto a cartografia é necessária em várias etapas do processo ensino-aprendizagem, 

principalmente na construção e representação do espaço geográfico. A importância da cartografia para o 6º ano do 

Ensino Fundamental II é imprescindível, pois é a partir dessa fase que a criança se interessa e tem curiosidade pela 

localização de lugares na escala regional e global, o que levará a concepção dos espaços geográficos.  
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