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INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho busca analisar a produção bibliográfica da Cartografia Escolar brasileira, 

suas contribuições no ensino e aprendizagem de Geografia no ensino médio e com o foco no seu papel 

na formação do aluno crítico, partindo do pressuposto de que a Cartografia, por representar e simbolizar 

a realidade geográfica e o espaço (unindo tecnologia, ciência e arte) por meio de mapas, é um conjunto 

de conhecimentos e técnicas fundamentais para a compreensão e estudo do espaço geográfico e, 

portanto, um saber inerente à Geografia. Ao observar o desenvolvimento do próprio ensino de Geografia 

no Brasil, pode-se perceber que a cartografia sempre esteve atrelada e compôs a grade curricular da 

Geografia escolar, entretanto muito se discute acerca do processo histórico de institucionalização da 

cartografia como matéria escolar, uma vez que o uso e elaboração de mapas esteve diretamente 

atrelado não só ao contexto social e político, como também, as diferentes fases e mudanças pelas quais 

o pensamento geográfico e, consequentemente, o ensino de Geografia passou.  

Dentre suas diversas funções, cabe ressaltar que os mapas servem de orientação e base para 

se planejar e conhecer o território e possibilitam que processos contemporâneos complexos sejam 

representados, servindo como um meio de comunicação (ARCHELA; THÉRY, 2008). Levando em 

consideração que o mapa é uma ferramenta cartográfica e que a ciência geográfica estuda as 

transformações que o ocorrem no espaço através da interação e da relação que o homem estabelece 

com a natureza pode-se perceber que a Cartografia é um dos elementos indispensáveis e de extrema 

importância para os estudos de Geografia. Além disso, a Cartografia atua como uma linguagem e 

mecanismo dialético que possibilita que as transformações ocorridas no espaço sejam comunicadas de 

maneira eficaz, além de estimular o desenvolvimento de noções espaciais (FECHINE; SANTOS, 2017).  

Assim, o ensino da Cartografia na Educação Básica é muito importante para que os alunos desenvolvam 

noções espaciais, as quais são fundamentais no contexto social e cultural da sociedade moderna pois 

possibilita que as pessoas adquiram “uma visão consciente e crítica de seu espaço social” (ALMEIDA; 

PASSINI, 2002, p. 82). 
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Desta forma, o objetivo central da pesquisa foi compreender a contribuição da Cartografia Escolar 

como linguagem no ensino de Geografia para a formação crítica dos estudantes brasileiros. Para isso, 

realizou-se um trabalho de revisão e análise bibliográfica das principais produções teóricas brasileiras 

existentes sobre o assunto. 

METODOLOGIA: 

Inicialmente, foi necessário compreender a trajetória da Cartografia Escolar brasileira e suas 

principais contribuições teóricas para o ensino de Geografia no Brasil desde a implementação deste 

campo do conhecimento como uma matéria escolar obrigatória. Para isto, foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre o tema na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), nos 

Repositórios Científico de Universidades (como USP, UFRGS, PUC Minas e UNESP) e no Repositório 

de Periódicos da EduGeo. A pesquisa nesses bancos de dados foi realizada a partir das palavras-

chaves: cartografia escolar; pensamento espacial e raciocínio geográfico; materiais, didática e 

metodologia na cartografia escolar; cartografia e mapas. Desta primeira pesquisa, encontraram-se 5.211 

arquivos, entre teses, dissertações, livros e artigos, dos quais foram selecionados 71 para a revisão 

bibliográfica. Após essa primeira seleção, foi feita uma leitura do resumo e introdução dos arquivos 

selecionados, o que possibilitou dividi-los em três categorias: 17 de alta prioridade (tratam de temas 

diretamente relacionados à pesquisa), 22 de média prioridade (possuem alguma relação com a 

pesquisa), e 32 de baixa prioridade (tratam de temas indiretos). 

Além disso, também foram selecionados e revisados livros e artigos, recomendados pelo 

orientador deste projeto e outros professores, para compor a base bibliográfica do trabalho. Entre eles, 

pode-se citar alguns como: “Cartografia Escolar” e “Novos Rumos da Cartografia Escolar: currículo, 

linguagem e tecnologia” (ALMEIDA, 2007 e 2011); “Subvertendo a cartografia escolar no Brasil” e “Entre 

mapas e narrativas: reflexões sobre as cartografias da literatura, a literatura da cartografia e a ordem 

das coisas” (SEEMANN, 2012 e 2014); “Cartografia geográfica: entre o ‘já-estabelecido’ e o ‘não-mais-

suficiente’” (GIRARDI, 2014); “Sobre como mapas se tornam mapas e a educação cartográfica na 

contemporaneidade” (CANTO, 2017); “Narrativas cartográficas e a conexão entre mapa e experiência” 

(GONÇALVES. 2017); “O mundo dos mapas” (IAC, 2014); e “A Cartografia Escolar e o Ensino de 

Geografia no Brasil: um olhar histórico e metodológico a partir do livro didático (1913-1982)” (OLIVEIRA, 

2010). 

Posteriormente, foi realizada uma revisão e sistematização de toda bibliografia selecionada como 

alta e média prioridade e foram elaborados fichamentos e resenhas deste material levantado. A revisão 

bibliográfica e a produção de resenhas e fichamentos da bibliografia foi uma das etapas fundamentais 

da pesquisa pois, não só corroborou para compreensão do tema estudado, como também permitiu que 

fossem feitas discussões e reflexões sobre a importância e pertinência da temática da Cartografia 

Escolar. Assim, ao final de todo esse trajeto foi possível redigir o relatório científico final sobre as 

contribuições da Cartografia Escolar brasileira para o ensino-aprendizagem de Geografia no país. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A Geografia Escolar, enquanto componente curricular do Ensino Básico, está relacionada ao 

conjunto de saberes produzidos por essa ciência que foram traduzidos em conteúdos escolares e são 

fundamentais para a educação dos alunos (CAVALCANTI, 2008). Conceitos-chaves para a ciência 

geográfica (como o de organização espacial) acabam, muitas vezes, sendo muito abstratos e complexos, 

o que acaba dificultando sua compreensão pelos alunos do Ensino Fundamental e Médio. Assim, é 

necessário adequá-los e utilizar referências/exemplos de vivências do cotidiano do aluno como prática 

pedagógica, para que esses conteúdos possam ser transmitidos aos estudantes e internalizados pelos 

mesmos (SOBRINHO, 2018).  

Em qualquer disciplina, trazer a realidade do aluno para a sala de aula tem uma enorme 

importância pois, ao abarcar as questões sociais, culturais, econômicas e políticas vivenciada pelos 

alunos, o professor facilita o processo de aprendizagem dos mesmos e viabiliza que eles passem a ter 

domínio dos conceitos e conteúdos geográficos. Pensando especificamente no caso da Geografia 

Escolar, adequar o conteúdo da ciência geográfica ao cotidiano do aluno é fundamental para 

desenvolver nos mesmos o olhar espacial e o raciocínio geográfico (SOBRINHO, 2018) e, 

consequentemente, o aluno passa a ser capaz de sistematizar os conhecimentos e saberes geográficos, 

o que o possibilita a ler sua realidade, o mundo e o contexto global de forma crítica e reflexiva.  

Outro ponto fundamental acerca da Geografia Escolar é o fato desta acionar os campos do 

pensamento espacial que, associados a situação e vocabulário geográfico, desenvolvem o raciocínio 

geográfico (CASTELLAR; PAULA, 2020), ou seja, desenvolve nos alunos a capacidade de observar, 

analisar e criticar a localização e distribuição dos fatos e fenômenos no mundo, bem como a ordenação 

e a relação estabelecida entre a sociedade e o os componentes da natureza. Segundo o documento 

“Learning Spatially: GIS as a Support System in the K-12 curriculum do National Research Council”, 

publicado pelo Conselho Nacional de Pesquisa (National Research Council – NRC) em 2006, o 

pensamento espacial pode ser entendido como um conjunto de habilidades cognitivas que consistem 

em formas específicas de compreensão do conhecimento espacial e de operações mentais que podem 

ser utilizadas para transformar, combinar ou operar esse conhecimento espacial. Além disso, ainda 

segundo o documento, a “chave” para o pensamento espacial é a fusão de três campos do 

conhecimento: 1) conceitos de espaço (e relações espaciais), 2) processos de raciocínio (cognitivos) e 

3) ferramentas de representação espacial. 

Castellar e Paula (2020) explicam que os conceitos de espaço e de relações espaciais são um 

conjunto de vocábulos inerentes à organização da sociedade e, estando contidos nas representações 

espaciais, indicam atributos espaciais para identificar a natureza de um fenômeno geográfico em uma 

situação. Assim, “insinuam características de um lugar e são elementos importantes para o exercício da 

análise da situação, além de estimular uma tomada de decisão e o fortalecimento da argumentação 

crítica de um sujeito” (CASTELLAR; PAULA, 2020, p. 305). 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

Os processos de raciocínio envolvem estruturas cognitivas e, portanto, necessitam de 

experiências e conhecimentos prévios sobre determinado fato ou fenômeno, para que então o sujeito 

possa realizar ações como identificar, localizar, observar, diferenciar, comparar, analisar, contar, 

nomear, resumir, concluir, criar hipóteses etc., como explica Castellar e Paula (2020). Além disso, os 

processos de raciocínio permitem que o sujeito não só saiba codificar e representar as informações 

espaciais, como também consiga armazená-las e manuseá-las em qualquer situação. 

Já as ferramentas de representação espacial estão relacionadas à produção cartográfica e ao 

georreferenciamento, tendo como exemplo os mapas gerais, as cartas topográficas, imagens de 

satélites, entre outros. Elas permitem que as informações espaciais se tornem visualizáveis e que se 

analise a produção do espaço, além de serem fundamentais em diversas situações e corroborarem com 

a orientação e planejamento de novas ações. Assim, as formas de representação espacial têm uma 

função fundamental na construção de processos de raciocínio e cognição e podem ser utilizadas para 

interpretar os mais diversos temas sobre a realidade e o mundo.  

Os conhecimentos e técnicas da Cartografia, bem como o uso de mapas como linguagem e 

metodologia de análise na sala de aula, se mostram extremamente importantes para a sociedade e, 

consequentemente, para o próprio ensino e aprendizagem de Geografia. Ao fazer uso de mapas, cartas 

e plantas, assim como outros documentos cartográficos, e contextualizá-los e confrontá-los com a 

realidade vivida pelos alunos, a Cartografia Escolar possibilita aos estudantes a capacidade de 

“conceberem e organizarem o espaço geográfico; desenvolverem a racionalidade, para pensar o mapa 

além dele, naquilo que ele traz como significado e a temática representada no campo das convenções 

para exprimir o que ocorre no contexto real” (RIBEIRO; FRANCISCHETT, 2021, p. 4). Assim, é inegável 

que a Cartografia Escolar desempenha um papel fundamental na educação geográfica para a formação 

do aluno crítico. 
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