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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o processo de alfabetização da linguagem 

cartográfica no decorrer do Ensino Fundamental. A pesquisa é fundamentada por meio de 

debates teóricos para compreender como especialistas analisam a temática da linguagem e 

linguagem cartográfica. Os dados empíricos desta pesquisa foram coletados diretamente em 

salas de aulas, assim como levantamento de dados através de questionários estruturados, 

entrevistas com alunos, professores e soluções de exercícios para identificar os níveis de 

abstrações dos alunos com relação ao tema: linguagem cartográfica. Partiu-se de um 

pressuposto que as dificuldades se manifestam no ensino de cartografia nas serieis iniciais e 

nas séries posteriores decorrentes das dificuldades do domínio da linguagem cartográfica. 

Assim, o que motivou a pesquisa foi responder a questão: “Em que medida a falta de domínio 

da linguagem cartográfica, de uma alfabetização na cartografia, explicaria as dificuldades no 

seu processo ensino-aprendizagem?” Buscou-se a resposta para esta pergunta e teve-se a 

descoberta de uma nova perspectiva sobre o tema. Pois os resultados apontaram que os 

professores nem sempre estão aptos para ministrar o ensino de Geografia, principalmente, os 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que não têm formação específica. Foi analisado que 

o livro didático ainda está aquém da importância que ele representa para o aprendizado do 

aluno, e os professores nem sempre têm outro material para recorrerem em suas aulas, 

principalmente, para aumentar o interesse dos alunos sobre a Geografia. Estudo como este 

deixa evidente que obstáculos (falta de material adequado para trabalhar a linguagem 

cartográfica; e falta do ensino da linguagem cartográfica na graduação) estão presentes na 

prática cotidiana e que os alunos ainda têm em aprender a linguagem cartográfica, talvez esses 

desafios sejam os fatores limitantes de sua aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Linguagem; Cartografia; Ensino; Aprendizagem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This study aims to analyze the process of cartographic language literacy in elementary school. 

The research is grounded by means of theoretical debates to understand how experts analyze 

the theme of language and cartographic language. The empirical data of this survey were 

collected directly in the classroom, as well as data collection by means of structured 

questionnaires, interviews with students, teachers and solutions of exercises to identify levels 

of abstractions of the students regarding the Cartographic language theme. Broke from an 

assumption that the difficulties manifest themselves in the teaching of cartography in the 

initial and subsequent series you would be arise from the difficulties in the field of 

cartographic language. Therefore, what prompted the survey was, "to what extent the lack of 

mastery of the language, of a cartographic literacy in cartography, would explain the 

difficulties in the teaching-learning process?" Sought-if the answer to the question and it was 

the discovery of a new perspective on the theme. Because the results showed that teachers are 

not always whistles to administer the teaching of geography, especially those of the early 

years of elementary school, that do not have specific training. Was analyzed that the textbook 

is still short of the importance it represents for student learning, and teachers do not always 

have other material to use in their classes, mainly to increase the students ' interest about the 

geography. Study as this makes clear that obstacles (lack of material suitable for working the 

Cartographic language; and lack of language education in undergraduate cartographic) are 

present in everyday practice and that students still have to learn the language, maybe these 

challenges cartographic are the limiting factors of their learning. 

 

Keywords: language; Cartography; Teaching; Learning.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os conteúdos dos saberes cartográficos no ensino fundamental e médio 

apresentam-se, conforme depoimento de alunos e professores, vivenciados em escolas, 

como sendo os que envolvem um maior grau de dificuldades no processo 

ensino/aprendizagem. Tais dificuldades, por vezes, levam a uma secundarização desses 

conteúdos, seja por falta de materiais adequados, seja por carência no domínio de seus 

fundamentos teóricos e metodológicos.  

Tomando essa argumentação como verdadeira e, sobretudo, entendendo que há, 

de fato, dificuldade no desenvolvimento desses conteúdos para a compreensão do 

mundo atual, seja na vida cotidiana, seja no uso profissional, julga-se necessário um 

aprofundamento do estudo dessa problemática, buscando aprimoramentos que possam 

contribuir para possíveis correções dessas fragilidades. 

Sob esse ponto de vista, torna-se imprescindível identificar os pontos que 

dificultam o processo ensino-aprendizagem no que diz respeito ao saber cartográfico. 

Nesse sentido, coloca-se a questão: Tendo a cartografia uma linguagem própria, 

constituída por uma iconografia para a representação de informações, sobretudo as 

espaciais, como se dá o processo de alfabetização dessa linguagem e, em que momento 

ela acontece no processo do ensino-aprendizagem escolar?  

Na linguagem cartográfica, o que é considerado, para muitos, ação prática, fácil, 

para outros é tarefa árdua, de difícil compreensão, pela falta de instrumentos teóricos e 

práticos. Nesse contexto, a importância de uma alfabetização da linguagem cartográfica 

se consolida para possibilitar ao aluno a elaboração de relações entre seu ambiente e as 

demais localidades.  

Pode-se afiançar que o ensino-aprendizagem frente aos saberes cartográficos é 

relevante, pois possibilita a interligação dos fenômenos espaciais, permitindo maior 

reflexão do aluno acerca das relações sociais nas quais se insere. Para isso, o papel do 

professor é elaborar atividades que desenvolvam conhecimentos e habilidades com as 

representações gráficas do espaço por meio dos instrumentos cartográficos, permitindo 

o desenvolvimento de um pensamento crítico do aluno. 

Os saberes cartográficos são instrumentos fundamentais para as atividades 

práticas e intelectuais. As necessidades espaciais (situar-se e localizar-se no espaço) 

acompanham o homem desde sua origem. Claval (2012) mostra que a construção de 
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toponímias foi e é um recurso usado pelos homens para referenciar as localizações 

espaciais, especialmente, nas relações com o (em ambientes do) espaço vivido. Ao 

passar do espaço vivido para o espaço concebido, as necessidades de se localizar 

assumiram outras dimensões escalares, requerendo a construção de uma linguagem de 

representação espacial, que deu forma ao que hoje é a linguagem moderna da 

cartografia.  

Assim, dos tempos imemoriais ao atual, a complexidade espacial requer, cada 

vez mais, o domínio dos saberes espaciais, ampliando a demanda pelo desenvolvimento 

do ensino-aprendizagem dos saberes cartográficos na formação do estudante, 

especialmente, nas fases iniciais (CLAVAL, 2012).  

Atualmente, o ensino da linguagem cartográfica nas escolas é basal
1
, sendo foco 

de estudo deste trabalho, a partir do qual emergem os objetivos desta pesquisa. 

O objetivo principal é analisar o processo de ensino-aprendizagem da linguagem 

cartográfica nas aulas de Geografia, observando, em escolas da rede pública de Jataí-

GO, os conteúdos no qual essa linguagem aparece, buscando entender a sua aplicação e 

utilização como meio de conhecimento na disciplina de Geografia e verificando se há 

dificuldades, por parte dos alunos, em aprendê-la.  

Além disso, ao final da coleta e análise de dados, pretende-se verificar a eficácia 

dos procedimentos metodológicos utilizados no ensino-aprendizagem, trazendo para a 

pesquisa o perfil da realidade educacional de algumas escolas, obtendo, assim, 

resultados que contemplem os objetivos que foram propostos nesta pesquisa.  

Finalmente, após o desenvolvimento de todas as atividades de estudo com os 

alunos, procura-se buscar auxílio em um referencial teórico para melhor compreender o 

a linguagem cartográfica e como tem sido aplicada no processo ensino-aprendizagem de 

escolares. 

Nessa perspectiva, a pesquisa toma como ponto de partida a questão: Em que 

medida a não alfabetização da linguagem cartográfica implica nas dificuldades de seu 

ensino-aprendizagem? Parte-se da inferência de que não se podem compreender os 

conteúdos cartográficos sem se compreenderem as particularidades de sua linguagem.  

Para dar resposta à questão da pesquisa, julgou-se necessário: a) identificar os 

níveis de domínio da linguagem cartográfica de educandos e educadores; b) verificar a 

relação entre conteúdos espaciais e suas bases cartográficas no processo 

                                                           
1
 Basal refere-se neste caso a base. O ensino da linguagem cartográfica seria a base do trabalho construído 

neste estudo. 
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ensino/aprendizagem; c) observar, na relação ensino/aprendizagem, as possíveis 

dificuldades para assimilação dos conteúdos cartográficos.  

A reflexão teórico-metodológica se articula, no sentido de consubstanciar a 

análise da pesquisa, especialmente, a empírica.  Havendo para isso, uma larga 

investigação sobre a questão da linguagem, em seu sentido lato, em diferentes 

perspectivas. Essas contribuições colocam luz no sentido do entendimento da linguagem 

em si para o homem, seus diferentes tipos e sentidos.  

Uma vez compreendidos os aspectos gerais da linguagem, procura-se convergir 

à discussão para as particularidades da linguagem cartográfica. Portanto, a pesquisa foi 

articulada em três momentos, apresentada como capítulos.   

No primeiro capítulo faz-se uma análise da discussão sobre a linguagem, bem 

como sobre os sentidos das linguagens, signos e semiologia, dialogando com alguns 

autores que, ao longo do texto, comparecem na articulação empreendida. 

No segundo capítulo, analisam-se os conteúdos cartográficos nos livros 

didáticos, objetivando compreender como o uso da linguagem é desenvolvido, nas 

diferentes fases do ensino-aprendizagem. Dessa forma, procura-se aprofundar na 

discussão sobre “como” e “onde” se pode encontrar a linguagem cartográfica nos livros 

do ensino básico e fundamental. 

O terceiro capítulo é baseado na análise da pesquisa empírica, onde estão 

distribuídos os dados dos professores e alunos e a discussão dos questionários. 

Procurando compreender as dificuldades do ensino-aprendizagem da linguagem 

cartográfica para assimilação dos conteúdos de Geografia. Finalizando com a análise 

geral dos dados. 

Portanto, inicialmente, este estudo se fundamentou na análise das referências 

bibliográficas, com o propósito de aprofundar a compreensão sobre os fundamentos 

teórico-metodológicos do tema. Após a estruturação do arcabouço teórico-metodológico 

procedeu a uma análise, nos livros didáticos adotados nas sérias do ensino fundamental 

e médio, nas escolas pesquisadas, para verificar como a linguagem cartográfica 

comparece nos conteúdos e como se dá o seu processo de alfabetização.  

A coleta e estruturação dos dados empíricos resultaram na aplicação de 

questionários semiestruturados e exercícios práticos aplicados aos alunos. O objetivo de 

investigar quais são as principais deficiências formativas dos conteúdos da linguagem 

cartográfica. 
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CAPÍTULO I 

1 LINGUAGEM: MEIO DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE 

PENSAMENTOS E IDEIAS 

 

No contexto teórico-analítico os temas abordados em um estudo científico se 

entrecruzam para fortalecer o conhecimento de toda a amplitude que ele envolve. Neste 

aspecto, tendo como tema central o desvendar da linguagem cartográfica no ambiente 

escolar, nada mais necessário do que iniciar o estudo proposto, partindo do termo 

linguagem, para posteriormente trazer a campo a linguagem cartográfica e seus 

elementos. 

Portanto, este capítulo tem por objetivo fazer uma abordagem acerca da 

linguagem, da linguagem cartográfica e dos seus elementos.  

 

1.1 A linguagem  

 

Dentro das inventividades humanas, a linguagem, certamente, é a que melhor 

define o homem como um ser social. Mesmo admitindo que haja formas de 

comunicação entre outros seres vivos, o homem não existiria, como tal, sem a 

linguagem. Portanto, enquanto ser social ele se faz pela linguagem.  

A linguagem é a forma na qual ser humano se relaciona consigo e com o mundo. 

A codificação do mundo é, no sentido humano, a própria invenção do mundo humano. 

Logo, a razão humana permite ao homem construir um conjunto lógico de significados 

e (re) significados para designar formas de representações de seu lugar no planeta. 

Dentre as necessidades do homem, especialmente, no conjunto de suas relações 

com o mundo externo, a dimensão espacial assume vital importância. O fato de não 

poder existir fora do “mundo/lugar” obriga-o a codificar a dimensão espacial desde 

tempos imemoriais. Assim, posição e localização, tornam-se duas categorias 

fundamentais para entendimento espacial e colocam-se como elementos centrais na 

relação com o espaço do corpo e deste com o mundo.  

Consciente dessa relação, o homem inventou um conjunto lógico de 

representações espaciais para, por exemplo, orientar sua mobilidade espacial. A 

toponímia resultante desse processo de construção de referenciais espaciais é, sem 
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dúvida, uma das primeiras formas de linguagem espacial, em que se estabelecem signos 

que representam uma relação homem e espaço, com a finalidade de orientação.  

A intensificação da relação espacial se amplia conforme o homem vai passando 

do espaço vivido para um espaço percebido e, assim, a representação espacial assume 

papel fundamental para si e seus descendentes, como legado. 

A orientação espacial, de forma geral, surgiu de duas perspectivas, a saber: a) a 

de proximidade, construída a partir da própria experiência do vivido, dentro da 

dimensão da observação direta, e b) a de abstração pela lógica geral, tendo como 

referência pontos distantes, que, apesar de serem passíveis de observação, representam 

referenciais fora da dimensão do corpo como, por exemplo, os astros celestes.  

No processo de sistematização de cartografar o espaço, tem-se uma noção 

local/regional, representada por Estrabão, e outra geral, representada por Ptolomeu. 

Ambas proporcionaram a base para construção de uma linguagem de representação 

espacial. Essa com significado próprio torna-se diferente das outras, não só no sentido 

dos signos, mas também na forma da representação de seus símbolos, que codificam a 

informação espacial através de cores, espessuras, direções, densidades, ou seja, é uma 

linguagem semiológica.  

Ainda dentro dessas particularidades, as informações estão no símbolo em si 

representado, e não, em suas junções como, por exemplo, na linguagem das palavras 

escritas. 

A necessidade de o homem se situar espacialmente assumiu tal importância, que 

o assunto se tornou conteúdo especializado, que é ensinado nas escolas, onde estão 

aqueles próprios da cartografia, normalmente, ministrados pelos professores de 

Geografia. No processo ensino-aprendizagem, das séries iniciais às do ensino médio, 

tornou-se lugar-comum professores e alunos dizerem que conteúdos cartográficos são 

de difícil entendimento (CALLAI, 2005).  

Desta forma, para dar sequência ao estudo e provocar o interesse pela linguagem 

cartográfica, é necessário destacar a linguagem em um sentido amplo, analisá-la e 

compreendê-la.  

Em um retrospecto histórico, pode-se destacar que são antigos os estudos e o 

interesse pela linguagem, mencionados em lendas, mitos, rituais e tudo o que envolve 

representações de signos, que buscam conhecer e retratar necessidades humanas. 

Percebe-se a presença da linguagem em toda a história da humanidade, fazendo parte 
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das relações sociais e de todos os tipos de comunicação entre as pessoas, sendo derivada 

da necessidade de comunicação por meio de símbolos e comportamentos.  

A linguagem é essencial para o ser humano expressar suas ideias e pensamentos, 

o que ele consegue através dos signos que a caracterizam, discursos e outros recursos, 

podendo ser concebida por diversas representações, dando sentido aos pensamentos que 

se concretizam através dela. 

A linguagem, de um modo geral, está presente na vida do ser humano, pronta a 

envolver pensamentos, sentimentos, acompanhá-lo por toda a via. Ela acaba se 

encaixando no mundo com o intuito maior de transmitir e comunicar, levando em 

consideração o pensamento humano visando exteriorizá-lo. Ela pode ser vista como um 

meio de interação, comunicação social, que o sujeito faz uso, por meio de diferentes 

formas e contextos. A linguagem cartográfica (analisada neste estudo), por exemplo, é 

um meio de comunicação e transmissão de pensamento (CHAUÍ, 2000).  

Recorrendo ao Dicionário de Língua Portuguesa, torna-se possível expor o 

conceito de linguagem: 

 

[...] emprego da língua, para a expressão dos pensamentos ou sentimentos. 

Expressão dos pensamentos e sentimentos por palavras. Qualquer sistema de 

sinais, empregado para a expressão do pensamento; linguagem mímica. 

Idioma ou dialeto de uma nação ou região. Tudo que exprime sensações ou 

ideias; a linguagem dos olhos (FERREIRA, 2005. p. 54).  

 

Sendo assim, a linguagem está diretamente ligada às expressões dos sentimentos 

e pensamentos, sendo uma forma que o sujeito tem de se expressar com o mundo 

externo, bem como, transmitir pensamentos através de sistemas de signos e sinais, por 

meio da semiologia. 

Chauí (2000) para definir a origem da linguem ressaltou que ela nasce: por 

imitação de sons; por imitação de gestos; pela necessidade; das emoções. Na integra: 

 

 A linguagem nasce por imitação, isto é, os humanos imitam, pela voz, sons 

da natureza (dos animais, dos rios, das cascatas e dos mares, do trovão e do 

vulcão, dos ventos, etc.). A origem da linguagem seria, portanto, a 

onomatopeia ou imitação dos sons animais e naturais; 

 A linguagem nasce por imitação dos gestos, isto é, nasce como uma espécie 

de pantomima ou encenação, na qual o gesto indica um sentido; pouco a 

pouco, o gesto passou a ser acompanhado de sons e estes se tornaram 

gradualmente palavras, substituindo os gestos; 

 A linguagem nasce da necessidade: A fome, sede, a necessidade de abrigar-

se e proteger-se, a necessidade de reunir-se em grupo para defender-se das 

intempéries, dos animais e de outros homens mais fortes levaram à criação 

de palavras, formando um vocabulário elementar e rudimentar, que, 

gradativamente, tornou-se mais complexo e transformou-se numa língua; 
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 A linguagem nasce das emoções, particularmente do grito (medo, surpresa 

ou alegria), do choro (dor, medo, compaixão) e do riso (prazer, bem-estar, 

felicidade). (CHAUÍ, 2000, p.176). 

 

De modo geral, a necessidade de comunicar, transmitir pensamento, interagir 

com o outro, foi que a linguagem nasceu, e aos poucos foi tomando forma e tornando-se 

cada vez mais sólida. Havendo emissor e receptor, a linguagem inicia-se de forma 

sistematizada, desde que o receptor possa compreender o que está sendo passado de 

acordo com a necessidade do emissor.  

Pode a mensagem ocorrer por sinais, signos, que são usados para indicar 

processos ocorridos no meio e a diversidade existente nele. 

Ferdinand de Saussure e Mikhail Mikhailovich Bakthin trazem a 

língua/linguagem como sistemas de signos, no caso do primeiro e do segundo, e a 

língua/linguagem como objeto social, que se envolve diretamente com o ser humano. 

No Curso de Linguística Geral, Ferdinand de Saussure, em 1916, publicada um 

estudo sobre a linguagem, destacando o tema, como sendo um marco para a análise de 

questões relacionadas à língua e a linguagem. Mestre da linguística, que a humanidade 

conhece hoje, Saussure elege a língua como sendo um sistema de signos que pode ser 

transmitido de diversas formas, além de apresentar definições diferentes sobre língua e 

linguagem.  

De um lado, destaca ser a língua um elemento fundamental na linguagem, um 

produto social da faculdade da linguagem. Além de ser um conjunto de convenções 

necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos 

indivíduos. Pressupõe a língua como sistema de signos que faz parte da linguagem, 

sendo necessária para que ocorra a transmissão do pensamento. 

De outro lado, destaca que o estudo da linguagem comporta duas partes, ou 

objetos: o objeto da língua - que é social - com essência e independente do indivíduo 

(estudo psíquico); o objeto da língua - que é parte individual da linguagem - como fala e 

fonação (estudo psicofísico) (SAUSSURE, 1974, p. 27). 

Dois lados, portanto, podem ser direcionados à linguagem: um individual e outro 

social, não podendo ser concebido um sem o outro. No entanto, a linguagem é 

dependente, pois se relaciona às suas representações, sendo atribuída ao sujeito e aos 

objetos, devendo ser interpretada de acordo com o que está apresentando. Além disso, 

não é a linguagem que é natural ao homem, mas a faculdade de constituir uma língua. 
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Vale dizer que se trata de um sistema de signos distintos correspondentes a ideias 

distintas. 

Para Bakhtin (1997), contemporâneo de Saussure, destaca ser a língua um fato 

social e cumpre a necessidade da comunicação. No entanto, tece críticas sobre a 

concepção de língua enquanto sistemas de regras, para ele todas as esferas da atividade 

humana, em suas variadas formas, estão sempre relacionadas à utilização da língua. 

Neste aspecto, a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal 

concreta, mostrando-se um fenômeno social de interação verbal realizada através de 

enunciações. A linguagem torna-se compreendida como sendo lugar de manifestações 

ideológicas, sendo o signo, meio de transformar a linguagem em comunicação e 

representação da realidade. 

Em uma análise sobre a linguagem, Brandão (1995), traz um estudo mais 

recente, no qual explica o termo, também reforçando que ela está associada à interação 

social (homem com o meio), não podendo ser analisada ou estudada fora do âmbito 

social, principalmente, por apresentar fortes características histórico-sociais. 

Diante desta realidade, a linguagem: 

 

[...] na perspectiva discursiva, a linguagem não é vista apenas como 

instrumento de comunicação, de transmissão de informação ou como suporte 

do pensamento; linguagem é interação, um modo de ação social. Neste 

sentido, é lugar de conflito, de confronto ideológico em que a significação se 

apresenta em toda a sua complexidade. Estudar a linguagem é abarcá-la nessa 

complexidade, é aprender o seu funcionamento, que envolve não só 

mecanismos linguísticos, mas também “extralinguísticos”. (BRANDÃO, 

1995, p. 108). 

 

No ponto de vista de Brandão (1995) a linguagem tornou-se erradicada no meio 

humano, como um elemento não só importante, como imprescindível para a 

comunicação. Tendo mecanismos linguísticos e extralinguísticos capazes de direcionar 

não só a abertura para a comunicação social entre indivíduos, como para estabelecer 

uma ordem clara entre transmitir uma informação e compreender esta informação.  

A linguagem é, com certeza, uma forma de interação, ou seja, de se concretizar a 

ação social. Portanto, é um elemento mediador necessário para o homem, na sua 

realidade. No entanto, não se pode deixar de destacá-la como sendo um lugar de 

conflito, confrontos ideológicos, uma vez que provém e constitui-se de processos 

histórico-sociais. 

Sposito (2004), no entanto, ao trabalhar o tema linguagem, também reforça que 

ela ocupa um papel central na vida humana, sendo extremamente importante para que 
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relações sociais se estabeleçam. Neste aspecto, faz uma colocação pertinente, ao abordá-

la entre três categorias: simbólica, complexa e compósita. A saber: 

 

simbólica, porque representa (recorre a) os significados das coisas através de 

sons e de signos que variam entre os diferentes idiomas, mas que se referem 

às coisas de acordo com a própria formação cultural das pessoas. 

complexa, porque, ao referir-se às coisas, pode exprimir características 

minuciosas ou conjuntos de coisas e de fenômenos; assim, uma palavra pode 

ter vários significados (por exemplo: conta, espaço..) e várias palavras podem 

apontar para significados semelhantes (por exemplo: ser humano, gente, 

homem, animal racional..). 

compósita, porque se “constrói sobre um conjunto de unidades mais simples 

e, a partir de um número finito dessas unidades, ela se desdobra e se 

multiplica até o infinito, segundo um conjunto de regras sintáticas claramente 

definidas e que variam.. de uma comunidade linguística para outra” 

(SPOSITO, 2004, p. 77) 

 

A linguagem simbólica, pode-se relacioná-la aos significados recorrendo aos 

signos, sons, enfim, que vão variando conforme o local onde o ser humano está inserido 

(diferença entre idiomas); Complexa possui características minuciosas, conjunto de 

coisas, fenômenos, onde uma mesma palavra (dependendo do contexto) pode ter vários 

significados diferentes ou semelhantes; Compósita, se constrói a partir de um número 

finito de unidades, desdobrando-se, multiplicando-se e seguindo regras que variam 

linguisticamente de um lugar para outro. 

De modo geral, a linguagem é um tema passivo de diversas investigações que 

pode levar a entendimentos diversos, pois ela é um amplo objeto de investigação. No 

entanto, sabendo-se da importância de melhor compreendê-la não se pode deixar de 

mencionar alguns tipos de linguagem. 

O próximo item de estudo tem como objetivo apontar diferentes tipos de 

linguagem, com o intuito de traz uma contribuição significativa para o entendimento 

acerca da linguagem como meio de comunicação social e transmissão de informações. 

 

1.2 Tipos de linguagem 

 

A linguagem pode ser vista como um elemento inseparável do ser humano, tão 

importante como as relações que ele faz a sua vida, a sua essência, pois ele a utiliza para 

se comunicar e transmitir seus pensamentos, valendo-se de signos que podem ser 

originados das linguagens verbal ou não verbal (Figura 1).  
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Figura 1: Tipos de Linguagem – Verbal e Não Verbal 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2016). 

 

A linguagem verbal é aquela cuja unidade básica é a escrita ou palavra falada, 

geralmente expressa por textos, falas, jornais, estabelecendo uma comunicação entre 

receptor e emissor, por meio da mensagem (falada ou escrita). A linguagem não verbal 

tem como unidades básicas o gesto, o movimento, sendo expressa por imagens, signos, 

expressão corporal, estabelecendo uma comunicação sem o uso do verbo (palavra) na 

qual emissor e receptor tem como objeto a mensagem (gestual ou por meio de imagens). 

Bakhitin (1997) afirma que, 

 

[...] a comunicação verbal, inseparável das outras formas de comunicação, 

implica conflitos, relações de dominação e de resistência, adaptação ou 

resistência à hierarquia, utilização da língua pela classe dominante para 

reforçar seu poder, etc. Na medida em que às diferenças de classe 

correspondem diferenças de registro ou mesmo de sistema (assim, a língua 
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sagrada dos padres, o “terrorismo verbal” da classe culta etc.), esta relação 

fica ainda mais evidente. 

 

 

A linguagem verbal, portanto e expressa por emoções, ideias, propósitos, 

podendo estar relacionada à sociedade e a questões do falante. Trata-se de uma matéria 

do pensamento cujo veículo é a comunicação social (PETTER, 2005). 

A linguagem não verbal, por sua vez, faz uso de diversas formas de 

comunicação, que variam desde a língua de sinais, a simples gestos com o corpo, ou uso 

de imagens, figuras, entre tantos outros elementos visuais. Este tipo de linguagem não 

faz uso de palavras, tendo a mensagem comunicada por meio de diferentes faces 

(gestos, imagens, entre outras), mas que é imprescindível que receptor e emissor 

estejam conectados na mesma realidade. 

Fiorin (2003) destaca que, quaisquer que sejam as linguagens, elas têm 

características que se correlacionam, estando presentes no sistema de signos. No 

entanto, todas as linguagens (verbais e não verbais) têm como característica própria: são 

sistemas de signos usados para a concretização da comunicação. Portanto, não pode ser 

vista e entendida de forma isolada, ou seja, fora do contexto social. Ao mesmo tempo, é 

importante frisar que a linguagem é apresentada em simbologias que permitem criar 

modos de comunicação (verbais e não verbais). 

Por outro lado, a linguagem não pode ser descoberta, “sem o pensamento e, a 

palavra, dotada de um significado construído pelo próprio sujeito, será base para a 

edificação de novos significados em momentos mais avançados do desenvolvimento” 

(VYGOTSKY, 1979, p.64). Visto que ela é base para a interação social do indivíduo, ou 

seja, dá condições para que ele socialize. Fato que ocorre desde a infância. Portanto, 

segundo Fanti (2003), ela não pode ser vista e entendida de forma isolada, ou seja, fora 

do contexto social. 

Bakhitin (2003) explica que: 

 

[...] a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

(...). O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 

uma dessas esferas [esferas da atividade humana], não só por seu conteúdo 

(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos 

da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas também, e, 

sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo 

temático, estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no 

todo do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma 

esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, 

claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros 

do discurso (BAKHTIN, 2003, p. 279).  
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Bakhitin (2003) ao referir-se a enunciado está fazendo menção à linguagem, que 

se desenvolve em tipos relativamente estáveis (de enunciados) denominando-se gênero 

do discurso. Neste aspecto, a linguagem pode ser vista como sendo uma “uma forma de 

representação e consiste num sistema de significações no qual a palavra funciona como 

significante, porque permite ao sujeito evocar verbalmente objetos ou acontecimentos 

ausentes” (FARIA, 1997, p.11).  

A linguagem é um instrumento do pensamento, para transmitir conceitos e 

símbolos, para transmitir e comunicar as ideias e pensamentos. Segundo Chauí (2000), 

o pensamento puro seria silencioso ou mudo. Nada existe isoladamente; a linguagem 

necessita de um conjunto externo para também existir, sendo o principal instrumento de 

comunicação do homem, ocorrendo no espaço de interações. Portanto a linguagem se 

apresenta de diferentes formas, podendo ser modificada e adequada de acordo com o 

interesse do interlocutor.  

 

1.3 Língua como elemento da linguagem 

 

Língua e linguagem não podem ser confundidas. A primeira é parte da segunda, 

sendo um dos meios para que ela possa ser transmitida. Chauí (2000), explica que a 

língua é uma instituição social, um sistema ou uma estrutura objetiva, que existe com 

suas regras e princípios próprios. A fala ou palavra, por sua vez, é ato individual de uso 

da língua, tendo existência subjetiva por ser o modo como os sujeitos falantes se 

apropriam da língua e a empregam. Neste prisma, a língua pode ser destacada como 

instrumento de comunicação, sendo regida por regras gramaticais, de acordo com cada 

lugar, e pode ser separada por grupos, de acordo com o país, região, sendo caracterizada 

por diferenças internas. 

Saussure (1974), em sua abordagem sobre a língua diz que ela é uma das formas 

de representação da linguagem, e faz uma distinção entre língua e escrita, explicando 

que são dois elementos distintos do signo. A única razão de ser da segunda (escrita) é 

representar à primeira (língua). Tanto Saussure (1974) como Chauí (2000) descrevem a 

língua como parte essencial da linguagem; é social, pois permite que o indivíduo 

represente suas ideologias. 

A articulação de palavras por meio da língua pode ser compreensível ou não, 

afinal, a língua pode também variar de acordo com cada local, país, região em que o 
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falante encontra-se inserido. Saussure (1947), assim, faz uma classificação e separação 

de linguagem e língua, abordando, principalmente, a segunda como um sistema de 

signos. Explica que, 

 

[...] a língua, ao contrário, é um todo em si mesma e um princípio de 

classificação. A partir do momento em que lhe atribuímos o maior destaque 

entre os fatos da linguagem, introduzimos uma ordem natural num conjunto 

que não se presta a nenhuma outra classificação. (SAUSSURE, 1947, p. 17) 

 

A língua tornou-se elemento natural do homem, pois foi desenvolvida para 

comunicar. Sendo correspondente ao homem, ela se processa conforme a necessidade e 

o lugar em que está inserida. Considerada também um signo, quando se refere à 

linguagem. Desta forma, as línguas naturais,  

 

[...] situam-se numa posição de destaque entre os sistemas de signos, porque 

possuem, entre outras, as propriedades de flexibilidade e adaptabilidade, que 

permitem expressar conteúdos bastante diversificados: emoções, sentimentos, 

ordens, perguntas, afirmações, como também possibilitam falar do presente, 

passado ou futuro (FIORIN, 2003, p. 17). 

  

Com essa abordagem, faz-se necessário ressaltar a importância da língua como 

meio de comunicação e transmissão, tendo ela um relevante valor para a linguagem e 

sendo destaque entre os signos linguísticos por sua elasticidade e forma. São estas 

algumas características da língua, segundo Saussure (1974), que também classifica a 

língua: 

 

[...] pode-se localizá-la na porção determinada do circuito em que uma 

imagem auditiva vem associar-se a um conceito. Ela é a parte social da 

linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem 

modificá-la; ela não existe senão em virtude duma espécie de contrato 

estabelecido entre os membros da comunidade. Por outro lado, o indivíduo 

tem necessidade de uma aprendizagem para conhecer-lhe o funcionamento; 

somente pouco a pouco a criança a assimila. A língua é uma coisa de tal 

modo distinta, que um homem privado do uso da fala conserva a língua, 

contando que compreenda os signos vocais que ouve (SAUSSURE, 1974, p. 

22). 

 

Percebe-se, assim, que a língua é um conjunto de elementos que faz parte da 

representação da linguagem, da representação dos pensamentos, sendo, também, uma 

forma simbólica que está ligada à linguagem. Saussure (1974) afiança que a língua 

constitui-se num sistema de signos em que, de essencial, só existe a união do sentido e 

da imagem acústica, e que as duas partes do signo são igualmente psíquicas. Nessa 

perspectiva, não é a linguagem que é a natural ao homem, mas a faculdade de constituir 

uma língua, um sistema de signos distintos correspondentes a ideias distintas. 
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De modo específico, pode-se destacar a língua como sendo um “sistema de 

signos que exprimem ideias e é comparável, por isso, à escrita, ao alfabeto dos surdos-

mudos, aos ritos simbólicos, às formas de polidez, aos sinais militares etc., etc. Ela é 

apenas o principal desses sistemas” (SAUSSURE, 1974, p.24) 

Para Saussure (1974), o caráter psíquico das imagens acústicas humanas aparece 

claramente quando se observa a própria linguagem. Sem mover os lábios nem a língua, 

pode o ser humano falar ou recitar, mentalmente, um poema. E, porque as palavras da 

língua são, para o homem, imagens acústicas, cumpre evitar falar dos “fonemas” de que 

se compõem. Esse termo, que implica uma ideia de ação vocal, não pode convir senão à 

palavra falada, à realização da imagem interior no discurso. Dessa forma, é preciso 

ressaltar que língua e linguagem estão interligadas, porém são distintas entre si; cada 

qual cumpre uma função como elemento do ser humano e meio de comunicação. 

No próximo item de estudo, procura-se, portanto, fazer um paralelo entre a fala e 

a linguagem, tendo a primeira como elemento da segunda. 

 

1.4 A fala como elemento da linguagem 

 

Como foi visto até o momento, a língua e a fala estão ligadas, sendo a primeira 

dependente da segunda para reproduzir suas características, ou seja, a fala vem antes da 

língua. Melhor dizendo ela, evolui a língua, pois as impressões recebidas ao ouvir os 

outros, que modificam os hábitos linguísticos do ser humano (SAUSSURE, 1974). 

Saussure (1974) explica que ao separar a língua da fala, separa-se o individual 

do social; o essencial do que é acessório, e relativamente acidental. Além disso, a 

língua:  

 

[...] não é função do sujeito falante; ela é um produto que o indivíduo registra 

passivamente; ela não supõe nunca premeditação, e a reflexão aí só intervém 

para a atividade de classificação de que nos ocuparemos. A fala é, ao 

contrário, um ato individual de vontade e de inteligência no interior do qual 

convém distinguir: primeiramente, as combinações pelas quais o sujeito 

falante utiliza o código da língua para exprimir seu pensamento pessoal; em 

segundo lugar, o mecanismo psicofísico que lhe permite exteriorizar estas 

combinações (SAUSSURE, 1974, p. 22). 

  

Para Saussure (1974), a fala é complementar em relação à língua, que é um 

código da fala, sendo esta individual (de cada ser). Portanto, inerente a cada ser 

humano, a fala está inserida no conjunto de linguagem e língua, sendo resultado 
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individual do falante, que usa, como código, a língua (condição para a existência da fala 

e existe pelo exercício da fala, do falante). 

Não só a fala é um elemento da linguagem, como também é a escrita, portanto, a 

seguir apresentação uma breve análise sobre a escrita. 

 

1.5 A escrita como elemento da linguagem 

 

 

Até poucas décadas atrás, não teria sido possível escrever sobre a escrita como 

área de reflexão e de pesquisa. Hoje existe uma extensa bibliografia sobre estudos 

relativos à escrita, suas implicações, consequências culturais, sociais e cognitivas. Pode-

se constatar que muitas contribuições são consideradas importantes para a área de 

estudo da escrita e estas foram produzidas no contexto intelectual de áreas tão diferentes 

como a filosofia clássica, a antropologia, as comunicações, a psicologia, a educação, a 

sociologia.  

O ato de escrever envolve o conhecimento e o cognitivo do indivíduo. Escrever 

é sem dúvida deixar registrado o modo de pensar, a opinião em detrimento a um 

determinado assunto, é mostrar a capacidade de argumentação, é viajar por um espaço 

inusitado de construção, é uma atividade social indispensável, e só ser capaz de falar de 

um determinado assunto se o conhecer. 

A linguagem escrita é a manifestação de ferramentas onde pode ser criada uma 

rede de significados. Quando escrevemos estamos querendo comunicar intenções; 

escrever é criar, é um processo artesanal de trabalho, é um sistema de ensaio e erro. 

O campo de estudos da escrita é um cruzamento das principais áreas de 

categorização das atividades intelectuais tradicionais no pensamento ocidental, por isso, 

deve-se ter uma boa compreensão da série de fatos e ideias que são relevantes para o 

campo da escrita, já que ela é uma façanha complexa (GNERE, 1985 apud 

CARVALHO, 2005). A escrita possui, no entanto, apenas dois sistemas que são: 

sistema ideográfico (em que a palavra é representada por um signo) e o sistema fonético 

(que tem por característica reproduzir os sons que se sucedem na palavra) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Ilustração dos sistemas ideográfico e fonético 
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Fonte: Adaptado pela Autora (2016): sistema ideográfico. Disponível em: 

https://biblioam.files.wordpress.com/2014/08/a1-3-escrita-ideogrc3a1fica.jpg; Sistema fonético. 

Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/331048/. 

 

Como outro meio de comunicação e transmissão do pensamento, a escrita 

também se forma através de uma linguagem, por um sistema diferente dos outros meios 

de linguagens já mencionados. A escrita pode ser lida ou apenas visualizada pelo leitor, 

de acordo com a transmissão da mensagem, de acordo com o que o emissor está 

passando ao receptor por esse meio. 

Os sons da linguagem, portanto,  

 

[...] se esforçam para “expressar” o acontecer subjetivo e objetivo, o mundo 

“interno” e “externo”; mas o que retêm não são a vida e a plenitude 

individual da própria existência, mas apenas uma abreviatura morta. Toda 

essa “denotação” que pretende dar às palavras faladas não vai, na verdade, 

além da simples “alusão”, alusão que deve parecer mesquinha e vazia diante 

da concreta multiplicidade e totalidade da percepção real (SAUSSURE, 

1974. p. 21). 

  

Deve-se considerar, assim, que a comunicação é imprescindível na vida do ser 

humano; as pessoas da sociedade necessitam de comunicação para sobressaírem nos 

afazeres diários. Ao falar de linguagem, é necessário entender sua relevância para a 

comunicação (seja ela a linguagem verbal ou não verbal) de modo que seja 

representação do pensamento de modo verbal, oral ou escrito. A linguagem escrita está 

assim envolvida na diversidade de afazeres diários que o ser humano desenvolve, 

tornando-se meio de interação e comunicação. 
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O estudo da linguagem é fundamental, pois é a partir da comunicação do diálogo 

que se trocam significações e que a expressividade pode ser entendida. Em 

consequência, a compreensão hermenêutica sublinha a importância dos grupos sociais e 

regionais. Enquanto elementos únicos, estes grupos têm, por intermédio da 

subjetividade, um repertório comum pelo qual é expressa sua individualidade coletiva 

(GOMES, 2000, p. 115). 

Percebe-se o estudo da linguagem como item fundamental, pois é a partir dela 

que se estabelece o diálogo e que as significações no mundo podem ser ressaltadas. 

Assim, torna-se necessário saber e entender os códigos de comunicação, ou não haverá 

uma comunicação coerente entre emissor e receptor. Esse código pode ser definido por 

uma mesma língua. Um exemplo é a língua de sinais, ou duas línguas diferentes, ou 

duas pessoas de países diferentes se comunicando. O item enfatizado neste tópico é a 

escrita, um dos meios de que a linguagem se utiliza para adentrar no mundo exterior das 

pessoas, transmitir e receber comunicação entre os indivíduos. 

É importante ressaltar que o estudo da linguagem e de seus componentes para 

que se possa dar continuidade ao texto, sendo elemento para estudo da linguagem 

cartográfica, que será destacada posteriormente. Pois antes de chegar até ela, torna-se, 

ainda, necessário continuar a dar destaque a alguns elementos que estão presentes na 

linguagem.  

Nesta abordagem, o próximo passo é estudar a semiologia e os signos 

linguísticos que também estão presentes na linguagem cartográfica. No entanto, são 

partes da linguagem, sendo tratados no próximo item de estudo. A princípio, seu 

significado será tratado de forma mais abrangente, mas esse entendimento se faz 

necessário para o estudo da linguagem cartográfica.  

 

1.6 Signo linguístico 

 

Para entender a linguagem cartográfica que será tratada neste trabalho, é 

necessário entender os elementos presentes nela. Os signos linguísticos constituem um 

dos elementos primordiais para a compreensão da linguagem cartográfica. O mapa, 

forma de representação espacial, recorre a uma linguagem expressa por meio de sinais, 

cores e outros elementos que traduzem o que o autor quer transmitir.  

De acordo com Joly (2010), os objetos cartográficos são transmitidos através de 

grafismos ou símbolos. Como exemplo, elenca uma diversidade de símbolos 
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cartográficos que estão presentes em diferentes locais, com seu caráter elucidativo e 

eficiente de acordo com a realidade, pois permitem ao receptor entender o que está 

sendo simbolizado pela imagem. Em vista disso, é de suma importância ressaltar que os 

símbolos estão presentes nos mapas para melhor compreensão do leitor e melhor 

representação do mundo, tentando transmitir ao leitor, em diversas proporções, o 

verdadeiro significado.  

Joly (2010), ainda explica que os símbolos podem se dividir em várias 

categorias: 

 

 Os sinais convencionais são esquemas centrados em posição real, que 

permitem identificar um objeto cuja superfície, na escala, é demasiado 

pequena para que possa ser tratada em projeção; 

 Os sinais simbólicos são signos evocadores, localizados, ou cuja posição é 

facilmente determinável; 

 Os pictogramas são símbolos figurativos facilmente reconhecíveis; 

 Um ideograma é um pictograma representativo de um conceito ou de uma 

ideia; 

 Um símbolo regular é uma estrutura constituída pela repetição regular de 

um elemento gráfico sobre uma superfície delimitada; 

 Um símbolo proporcional é um símbolo quantitativo cuja dimensão varia o 

valor do fenômeno representado (JOLY, 2010, p.18). 

 

As seguintes imagens da representação de símbolos cartográficos (Figura 3) 

podem ser assim definidas: a) sinais convencionais; b) sinais simbólicos; c) 

pictogramas; d) ideogramas; e) símbolos regulares; f) símbolos proporcionais. 

 

Figura 3: Símbolos Cartográficos 

 

 
Fonte: Joly (2010, p. 18). 
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Uma possiblidade para compreender os significados dos signos linguísticos é 

tomá-los na sua própria definição, ou seja, eles são formas para se compreender a 

realidade através da linguagem; são usados para representação de ideias e coisas.  

Fiorin (2003) vê o signo como etiquetas que são colocadas nas coisas para 

diferenciá-las e distingui-las. Neste aspecto, a respeito de signo, pode-se afirmar que 

ele, 

 

[...] não é um conjunto de sons, cujo significado são as coisas do mundo. O 

signo é a união de um conceito com uma imagem acústica, que não é o som 

material, físico, mas a impressão psíquica dos sons, perceptível quando 

pensamos numa palavra, mas não a falamos. O signo é uma entidade de duas 

faces, uma reclama a outra, à maneira do verso e do anverso de uma folha de 

papel. Percebem-se as duas faces, mas elas são inseparáveis. (FIORIN, 2003, 

p. 72) 

 

Os signos podem ser considerados como expressões de um conteúdo, podendo 

indicar e reproduzir a comunicação, pois são criados com objetivo de transmitir a 

comunicação para um indivíduo, estando presentes em diversas linguagens, como 

cinema, pintura, escrita, sendo criados e conhecidos pela sociedade em que se inserem. 

Para Chauí (2000), os signos são os elementos da língua, ao mesmo tempo, 

valores e não coisas ou entidades. Eles são o que valem por sua posição e por sua 

diferença em relação aos demais signos. Como o signo faz parte de uma língua, ele 

recebe uma função que a língua lhe oferece. 

Barthes (1976) afirma que signo, na verdade, insere-se numa série de termos 

afins e dessemelhantes, ao sabor dos autores: sinal, índice, ícone e alegoria são os 

principais rivais do signo. 

Eco (1991) define signo como um gesto emitido com a intenção de comunicar, 

de transferir uma representação própria ou um estado interno para outra pessoa, outro 

ser. E, para que esta comunicação entre signos possa ser eficiente e ter êxito, é 

necessário que o transmissor e o receptor tenham entendimento do que está sendo 

usado, para conseguirem entender a manifestação que é transmitida pelo signo 

linguístico. Podem ser considerados como signos linguísticos alguns itens, como sinais 

que são reconhecidos em um mesmo lugar ou localidade, a exemplo dos sinais de 

trânsito e letras do alfabeto. 

Portanto, o signo (ou função sígnica) apresenta-se:  

 

[...] como a ponta emergente e reconhecível de uma rede de agregações e 

desagregações sempre aberta a outra combinação. O signo linguístico não é 

uma unidade do sistema de significação, mas uma unidade reconhecível do 

processo de comunicação (ECO, 1991, p. 26). 
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O signo tem por objetivo emitir significados de coisas, palavras, de modo 

representativo, a fim de comunicar. Para Eco (1991), todos os signos são símbolos, mas 

nem todos os símbolos são signos. Pode-se perceber que o signo tem um elo com os 

demais signos, fazendo com que um dê significado para o outro.  

Para Bakthin (2006) compreender o signo: 

 

[...] consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos já 

conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma resposta a um signo por 

meio de signos. E essa cadeia de criatividade e de compreensão ideológicas, 

deslocando-se de signo em signo para um novo signo, é única e contínua: de 

um elo de natureza semiótica (e, portanto, também de natureza material) 

passamos sem interrupção para outro elo de natureza estritamente idêntica. 

Em nenhum ponto a cadeia se quebra, em nenhum ponto ela penetra a 

existência interior, de natureza não material e não corporificada em signos 

(BAKTHIN, 2006, p. 33). 

 

Pode-se, então, considerar que todo signo é ideológico, e, por sua vez, a 

ideologia faz parte dos arranjos sociais. Segundo Bakthin (2006), o signo tem por 

característica, na sua natureza, ser vivo e móvel, podendo qualquer objeto tornar-se 

signo para representação ideológica.  

Portanto, cada signo pode ser considerado um fragmento da realidade que 

representa. Além disso, os signos são: 

 

[...] os alimentos da consciência individual, a matéria de seu 

desenvolvimento, e esta reflete sua lógica e suas leis. A lógica da consciência 

é a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo 

social. Se privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, 

não sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto significante, etc. constituem 

seu único abrigo. Fora desse material, há apenas o simples ato fisiológico, 

não esclarecido pela consciência, desprovido do sentido que os signos lhe 

conferem (BAKTHIN, 2006, p. 34). 

 

A existência do signo está em materializar a forma que a linguagem utiliza para 

a comunicação; e definir se torna a função do signo. Ele pode ser considerado material 

após concretizar os pensamentos, pois a significação é parte da essência deste signo, 

sendo que o pensamento do ser humano pode ser explicado, entendido e representado a 

partir do signo linguístico. Este constitui uma forma de expressão e transmissão do que 

ocorre para que as ideias sejam transmitidas de forma coerente e inteligível para o 

receptor. É necessário notar que os pensamentos humanos são expressos para o exterior 

do ser humano com a atividade do signo, representando as expressões. 

Para se entender a função de signo, é necessário ressaltar também o significado 

de expressão. Expressão é tudo aquilo que, tendo se formado e determinado de alguma 
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maneira no psiquismo do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para outrem com a 

ajuda de algum código de signos exteriores. 

O signo, quando se torna objeto de comunicação, torna-se símbolo; e quando 

tem intuito de comunicação entre emissor e receptor se torna elemento simbólico que 

representa o que está sendo transmitido. E a linguagem pode exprimir, através do 

emprego de signos, os pensamentos e desejos de comunicação. Já a cartografia entra 

como elemento que se utiliza deste sistema para comunicar e transmitir suas 

representações. 

 

1.7 Semiologia  

 

A semiologia como um todo é de grande importância para os estudos em 

cartografia, principalmente, considerando a existência da semiologia gráfica, que para 

Santos (2011, p.38) visa “definir e formular as regras racionais do emprego dos signos 

da linguagem gráfica”. Portanto, sua essência se demonstra através da composição 

visual, pré-estabelecida, visando gerar organização para essa linguagem. 

Joly (2010) explica que a semiologia, quando aplicada à cartografia, permite 

avaliar as simbologias que são empregadas na linguagem cartográfica, estabelecendo, 

assim, as principais regras de formulação básica que a linguagem cartográfica utiliza. 

Noth (1995) por sua vez, descreve que alguns autores fazem uma diferenciação entre 

semiótica e semiologia destacando que a primeira tem a designação de uma ciência mais 

geral dos signos, que inclui os signos animais e da natureza; enquanto a segunda se 

refere apenas à teoria dos signos humanos, culturais e, especialmente, textuais. 

Noth (1995) distingue ambas por meio dos estudos de Hjelmslev e Greimas, que 

acreditam que semiótica é um sistema de signos com estruturas hierárquicas análogas à 

linguagem, como uma língua, um código de trânsito, arte, música, literatura e outros 

códigos. E a semiologia é a teoria geral, a metassemiótica desses sistemas. E trata os 

aspectos semióticos comuns a todos os sistemas semióticos. 

A respeito dos termos semiótica e semiologia, percebe-se que: 

 

[...] a rivalidade entre esses dois termos foi oficialmente encerrada pela 

Associação Internacional de Semiótica que, em 1969, por iniciativa de 

Roman Jakobson, decidiu adotar semiótica como termo geral do território de 

investigação nas tradições da semiologia e da semiótica geral (NOTH, 1995. 

p. 24). 
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Para Saussure (1974), a semiologia é uma ciência que se constitui através do 

conhecimento do sistema de signos. E, em sua teoria sobre a semiologia, ele afirma que: 

 

[...] pode-se, então, conceber uma ciência que estude a vida dos signos no 

seio da vida social; ela constituiria uma parte da Psicologia Social e, por 

conseguinte, da Psicologia Geral; chamá-la-emos de Semiologia. Ela nos 

ensinará em que consistem os signos, que leis os regem. Como tal ciência não 

existe ainda, não se pode dizer o que será; ela tem direito, porém, à 

existência; seu lugar está determinado de antemão. A Linguística não é senão 

uma parte dessa ciência geral; as leis que a Semiologia descobrir são 

aplicáveis à Linguística e esta se achará dessarte vinculada a um domínio 

bem definido no conjunto dos fatos humanos (SAUSSURE, 1974, p. 24). 

 

Portanto, a Semiologia, para Saussure (1974), é como um projeto em 

desenvolvimento, em que foram indicados pontos fundamentais para que este pudesse 

acontecer.  

Umberto Eco (1991), outro autor que discute sobre o termo semiótica, traz para 

o leitor uma distinção entre semiótica específica e semiótica geral. A semiótica 

específica, conforme Eco é uma gramática de um determinado sistema de signos; 

enquanto a semiótica geral é de natureza filosófica, porque não estuda um determinado 

sistema, mas estabelece categorias gerais.  

Para uma semiótica geral, o discurso filosófico é constitutivo, e a tarefa dela é: 

 

[...] a de localizar (como estamos fazendo aqui) uma estrutura formal única 

subjacente a todos estes fenômenos, isto é, a da implicação, geradora da 

interpretação. A tarefa das semióticas específicas, ao contrário, dependendo 

do sistema de signos estudado será a de estabelecer regras de maior ou menor 

necessidade semiótica das implicações (regras de institucionalidade) (ECO, 

1991, p. 60). 

 

A semiótica geral, para Eco (1991), tem o dever de construir um objeto teórico; 

e semióticas específicas estudam as diferentes maneiras como as classes das expressões 

se unem à classe dos conteúdos.  

Nesse sentido, Fiorin (2003) afirma que, 

 

Greimas (1979 e 1990), no âmbito da teoria semiótica, aponta à necessidade 

de situar a comunicação no quadro mais amplo das atividades humanas. As 

atividades humanas desenvolvem-se segundo dois eixos principais: o eixo da 

produção ou da ação do homem sobre as coisas, por meio da qual o homem 

transforma a natureza; o eixo da comunicação ou da ação do homem sobre 

outros homens, criadora das relações intersubjetivas, fundadoras, por sua vez, 

da sociedade. Segundo Greimas, ainda, a tradição antropológica francesa 

(Marcel Mauss e Lévi-Strauss) interpreta as atividades de comunicação como 

transferência de objetos de valor e como comunicação entre sujeitos, ou, 

especificando mais, como troca de mulheres (que correspondem às estruturas 

de parentesco), como trocas de bens e de serviços (que equivalem às 
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estruturas econômicas) e como trocas de mensagens (que correspondem às 

estruturas linguístico-discursivas) (FIORIN, 2003, p. 58). 

 

A partir das afirmações estudadas sobre a semiologia, pode-se inferir que ela 

consiste no estudo dos fenômenos de significação dos signos linguísticos, tendo por 

objetivo estudar os diferentes tipos de signos. Desde os primórdios, a semiologia 

idealiza uma hipótese para análise do conteúdo humano, que pode estar em diferentes 

formas, pois a semiologia é passível de descrição. Desse modo, a semiótica se entrava 

em assegurar a comunicação de uma mensagem. 

Para tratar da linguagem cartográfica, na sequência deste trabalho, é imperioso 

ressaltar que a semiologia tem fundamental importância neste estudo, para entender os 

diferentes tipos de signos e suas representações, e entender os significados, o que 

contribui expressivamente para que se possam estudar os signos na linguagem 

cartográfica posteriormente. Sabe-se que a semiologia se preocupa com toda forma de 

comunicação, eixo fundamental que dá abrangência a este trabalho. 

Entrelaçando o tema, linguagem cartográfica, ao estudo realizado, o próximo 

item de estudo destaca a mesma, ressaltando ponto de partida, percepção e 

comunicação.  

 

1.8 Linguagem Cartográfica: ponto de partida, percepção e comunicação 

 

A descrição do espaço a partir de nomeações de pontos de referências é 

reconhecida como Geografia Vernacular, pois tem, na linguagem falada, no vernáculo, a 

forma de construção das toponímias para caracterizar os lugares no espaço geográfico. 

Pode analisar que nas culturas vernaculares “o trabalho de exploração e de aprendizado 

dos meios aos quais se dedicavam as pessoas, permitia-lhes acumular conhecimentos 

frequentemente ricos e matizados, sobre os diversos lugares ou territórios que 

compunham o espaço frequentado” (CLAVAL, 2011. p. 36). 

A Geografia Vernacular estabelece um entendimento do espaço a partir da fala 

que é utilizada pelos povos. Vários grupos sociais baseados na oralidade usam a 

nomeação de pontos geográficos, como: rios (Claro, Vermelho, Verde, Grande, etc.), 

acidentes geográficos (Morro dos Ventos Uivantes, Morro da Mesa, Serra Grande, 

Portão do Inferno), vegetação (cerrado, capão redondo), para construir uma rede de 

informações espaciais, utilizada para a mobilidade pelo grupo e seus descendentes.  
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Ainda hoje a toponímia estabelecida pelos indígenas está presente no território 

brasileiro, como se vê, por exemplo, em Caraguatatuba, Inhumas, Tucuruvi; ou nos 

topônimos de referências religiosas dos colonizadores portugueses, por exemplo: Ilha de 

Vera Cruz, Ilha de São Sebastião. Portanto, a toponímia transmitida através da fala se 

transforma em comunicação, oferecendo denominações das rotas e referências espaciais 

criadas dentro do grupo, embasadas em observações e detalhes do território em que esse 

grupo está inserido.  

Nessa perspectiva, afirma Santos (2002, p.27), que “ir e vir são o ato primário da 

construção do registro toponímico e cartográfico e tais registros vão expressar, a cada 

momento histórico, a forma mesma em que se realiza esse movimento”. 

É inegável que o conhecimento de diversos lugares de um determinado povo ou 

grupo pode permanecer, durante muito tempo, tendo a palavra falada como instrumento 

de comunicação e transmissão das características destes lugares, caracterizando-se na 

Geografia Vernacular. Cada grupo tem uma forma de avaliar e compreender as 

distâncias e características de cada lugar, estabelecendo assim pontos de referência 

ligados à observação e memorização, passados posteriormente através da fala. 

Sendo assim, os itinerários, 

 

[...] são memorizados graças à observação contínua dos traços da topografia 

próxima e longínqua, à memorização da vegetação no verão e das nuances da 

cobertura nevada e glacial no inverno, às marcas da incidência do vento sobre 

as placas de neve, etc. Nenhuma toponímia é necessária para conter essas 

notações. O que conta é reter as sequências do meio e o tempo utilizado na 

travessia de cada um deles (CLAVAL, 2011, p. 25). 

 

Percebe-se o valor da fala para que se cumpram itinerários de acordo com os 

objetivos; assim, os saberes são passados por palavras e imitação. A imitação dos gestos 

toda vez que se percorre o caminho faz com que o indivíduo tenha conhecimento. A 

repetição desta etapa é fundamental para que os jovens aprendam e possam seguir 

sozinhos quando necessário, criando uma forma de representação espacial em que a fala 

se transfigura em formas; e as formas são apresentadas em significados concretos para a 

comunicação do grupo. Portanto, por meio de observações, obtêm-se conhecimentos 

necessários para orientação e localização, que são registrados no corpo e memória de 

quem vive estas etapas.  

Claval (2011) enfatiza que se pode perceber o quanto os saberes geográficos 

tradicionais podem ser ricos e o quanto sua transmissão é, às vezes, difícil: baseia-se 

mais nas experiências partilhadas do que nos discursos. Desta forma, descreve que: 
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[...] os povos que dispõem apenas de saberes geográficos vernaculares não 

ignoram as vantagens da representação cartográfica, mas eles não podem 

sistematizar seu uso e transformá-la em memória objetiva, por não dispor de 

suportes leves e resistentes e por não dominar a escrita (CLAVAL, 2011, p. 

32). 

 

É nas culturas caracterizadas pela geografia vernacular que o homem tem uma 

relação com o território e o meio em que está inserido, sendo que há a necessidade de 

interação com o meio para que o homem, por meio da fala, crie toponímias e passe as 

informações necessárias. A relação do homem com a natureza para se localizar e se 

locomover para determinados lugares, é totalmente ligada à fala. O homem acumula, 

assim, várias informações geográficas e aprende a se orientar em seu meio, sem saber 

diretamente da cartografia, tendo assim uma comunicação oral e expressiva dos lugares. 

 De acordo com Claval (2011), os sistemas de informação geográfica que são 

acessíveis a todos os membros dessas sociedades não reagrupam a totalidade dos 

saberes que foram acumulados: eles enumeram lugares, falam das imagens que lhes 

estão associadas, dos mitos dos quais são portadores. Assim, o saber geográfico destes 

territórios é cumulativo, sendo memorizado por astros e toponímias, passando-se para 

os jovens tais características. 

A geografia vernacular ajuda a compreender o início da linguagem cartográfica, 

merecendo ênfase a presença da linguagem cartográfica e constituindo-se a linguagem 

vernacular como referência essencial para a construção de uma cartografia que se baseie 

na oralidade, citando como exemplo a toponímia. Englobando, portanto, o que foi 

analisado pode-se considerar que a linguagem vernacular se relaciona diretamente a este 

trabalho. 

 

1.9 A linguagem cartográfica como meio de comunicação 

 

Em um retrospecto histórico sobre a cartografia, pode-se destacar Cláudio 

Ptolomeu, grego, como o primeiro cartógrafo do mundo ocidental e sua influência 

permaneceu por quatorze séculos. As primeiras representações de cartografia se 

encontram na obra “Geografia”, de Ptolomeu, como se pode analisar em Anderson 

(1982, p. 19), que destaca: 

 

[...] todo o conhecimento geográfico e cartográfico da Grécia Antiga está 

idealizado na obra “Geografia” do astrônomo, geógrafo e cartógrafo grego 

Cláudio Ptolomeu de Alexandria (90-168 d.C.). Sua extraordinária obra, em 

oito volumes, ensina os princípios da Cartografia Matemática, das projeções 

e os métodos de observação astronômica. Essa monumental contribuição da 
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Grécia Antiga à ciência cartográfica foi, no entanto, ignorada durante toda a 

Idade Média, somente aparecendo no século XV, quando então exerceu 

grande influência sobre o pensamento geográfico da época, com o chamado 

Renascimento de Ptolomeu. 

 

Ptolomeu sintetizou todo o conhecimento cartográfico e geográfico do mundo 

antigo, inventando a primeira cartografia científica, criando representações de 

superfícies curvas em mapas planos. Também são atribuídos a ele o início da cartografia 

e a criação do sistema de coordenadas geográfico.  

Existem várias formas de se representar a realidade cartograficamente, sendo as 

mais utilizadas: croquis, maquetes, plantas e mapas. Numa breve definição de cada um, 

pode-se dizer que: 

 Os croquis são desenhos simplificados, sem grande preocupação com a 

escala, não trazendo precisão totalmente correta sobre a realidade, eles 

conseguem fazer entender o que está sendo representado. São usados 

normalmente no dia a dia, a fim de explicar localizações menos 

detalhadas como, por exemplo, orientação de um percurso solicitada por 

alguém. 

 As maquetes, por sua vez, são representações cartográficas 

tridimensionais. Os elementos contidos na maquete têm que ser 

reduzidos de acordo com a realidade e têm que ser dispostos de acordo 

com o real; em outras palavras, maquete é uma representação 

tridimensional de um espaço escolhido.  

 Plantas são parecidas com mapas, diferenciando-se pela escala. Elas 

conseguem mostrar mais detalhes do que um mapa e são utilizadas para 

representar espaços menores, por exemplo, uma casa, um apartamento, 

uma rua, etc. 

 O mapa, através de símbolos, é uma mensagem que transmite 

informações sobre objetos, formas, fatos e relações contidas no espaço 

estudado, vinculando-se, assim, à linguagem, que possibilita a 

transmissão de pensamento e a comunicação com o externo. 

Destes elementos, o mapa é o mais representativo, quando se fala em linguagem 

cartográfica. De acordo com Moreira (2007), Ptolomeu olhava a paisagem com o 

propósito de ver o mundo pelo seu significado; o olhar geográfico de Ptolomeu é o da 

verticalidade. Ptolomeu tinha por propósito as bases de estudo de conhecimento da 

Terra e de sua representação cartográfica. 
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A Figura 4 mostra um mapa referente à representação de mundo do geografo 

Claudius Ptolomeu (90 a 168 d.C), que mostra o mundo conhecido na sua época, com 

forma esférica, representado por águas e terras, bem próximo dos mapas atuais. 

 

Figura 4: Representação de mundo de Ptolomeu 

 

Fonte: Disponível em: http://www.mapas-historicos.com/mundo-ptolomeu.htm 

 

Pode-se destacar também que Ptolomeu foi o autor do primeiro Atlas universal 

que se tem notícia na história da Geografia. Os mapas no geral foram aperfeiçoados, 

com as descobertas das navegações e conhecimentos referentes aos estudos geográficos 

a partir destas. 

Outro ponto de partida para exemplificar o início da construção dos mapas é o 

mapa em T-O (Figura 5), que faz a representação do mundo em três grandes partes: 

Europa, África e Ásia. Este mapa apresenta uma grande simbologia do cristianismo na 

época, porém significa uma grande revolução para a cartografia da Idade Média. 
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Figura 5: Representação em T-O – Mapa-múndi TO, Século XII. 

 

 
Fonte: Disponível em: http://www.mapas-historicos.com 

 

 

De acordo com Santos (2002), o mapa compreende um legado que é verificado 

nos seguintes itens: 

 Uma despreocupação quase que absoluta em relação a qualquer 

referência escalar; 

 Um pretenso desconhecimento dos recortes em relação ao Mediterrâneo. 

As penínsulas, simplesmente, desapareceram; 

 Um amplo conjunto de indicações toponímicas cuja referência histórica é 

desconhecida: a presença do paraíso no extremo leste do mapa é pura 

conjectura; 

 O relevo, relativamente bem conhecido na época, especialmente no que 

se refere aos Alpes, está representado como pura alegoria; 

 A presença de mares no extremo sul é desconhecida. Ao que parece, tal 

indicação tem por fundamento a ideia de que as terras emersas seriam 

completamente cercadas por águas; 
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 Por fim, a representação em T-O só tem sentido se considerarmos que o 

cartógrafo pressupunha ser a Terra plana e, portanto, desconsiderava o 

legado da tradição grega. 

Pode-se considerar como linguagem o meio de estabelecer os atos de 

comunicação, o que abarca sinais, gestos, linguagem escrita, entre outros símbolos; em 

outras palavras, trata-se de qualquer sistema de sinais que uma pessoa possa utilizar 

para se comunicar. A sociedade é marcada por grande movimento de tecnologias e 

informações, adentrando, assim, no assunto sobre a linguagem cartográfica, que está 

presente em diversos momentos, desde os primórdios até os dias atuais. 

Conhecer e representar a Terra foram os primeiros objetivos que o homem 

traçou em relação à cartografia. De acordo com Joly (1990), os primeiros esboços 

cartográficos apareceram no Egito, Assíria, Fenícia e China. Assim, a linguagem 

cartográfica está presente desde os tempos mais antigos, fazendo parte de diferentes 

culturas e povos, sendo que cada qual apresentava sua forma de colocar e representar a 

cartografia, de acordo com suas necessidades sociais e espaciais. 

É inegável que o ato de construir mapas consiste em representar as ideias e 

pensamentos que se tem sobre o espaço geográfico, constituindo-se numa necessidade 

de acumular e armazenar as toponímias. E essa característica remonta às antigas 

civilizações e tem como objetivo registar, de alguma forma, o conhecimento dos lugares 

em que o homem está inserido. 

De acordo com a definição do “Dicionário Cartográfico”, o mapa é a: 

 

[...] representação gráfica, em geral numa superfície plana e numa 

determinada escala, com a representação de acidentes físicos e culturais da 

superfície da Terra, ou de um planeta ou satélite. As posições dos acidentes 

devem ser precisas, de acordo, geralmente, com um sistema de coordenadas. 

Serve igualmente para denominar parte ou toda a superfície da esfera celeste 

(OLIVEIRA, 1983, p. 233). 

 

Pode-se assim afirmar que o uso da cartografia para imprimir conhecimento 

remonta às mais antigas sociedades humanas e se constitui num dos meios mais 

tradicionais da comunicação humana. A cartografia, de acordo com Joly (1990), é a arte 

de conceber, levantar, redigir e divulgar os mapas, por isso ela deve ser vista como 

sendo muito rica, envolvente e capaz de ampliar a visão de uma pessoa sobre um 

determinado local no espaço.  

Os mapas têm sua origem há muito tempo e estão inseridos na história da 

cartografia e da geografia desde que existe vida humana. 
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Além disso, o mapa pode ser entendido como meio de comunicação, inserido: 

 

[...] em um processo cartográfico que começa com a realidade (o espaço 

geográfico) e passa por várias etapas: transformação (de tri para 

bidimensional, de superfície esférica para plana através das projeções), 

redução (escala) e generalização, codificação (linguagem gráfica e 

cartográfica), construção e reprodução. Como resultado, chega-se ao mapa 

que vai ser utilizado por um usuário, que passa pelas fases de percepção, 

leitura, análise e interpretação da representação gráfica (ALMEIDA, 2007, p. 

122). 

 

Assim, a cartografia pode ser considerada como uma linguagem. Essa linguagem 

cartográfica, que também utiliza uma vasta representação em símbolos, sofreu uma série 

de modificações e, nos dias atuais, pode ser inserida em diversos métodos da tecnologia. 

A grande vantagem do mapa, de acordo com Joly (1990, p. 14) é “permitir 

representar num plano os objetos observados sobre a superfície terrestre, ao mesmo 

tempo na sua posição absoluta e nas suas relações em distâncias em diferentes direções” 

(JOLY, 1990, p. 14). Portanto, pode-se dizer que o mapa dá uma visão global e 

localizada dos fenômenos, sendo um elemento importante para o ensino da Geografia, 

mas principalmente, para a orientação humana. 

O mapa é um conjunto de sinais e cores que representa a mensagem que o autor 

nos apresenta e transmite por meio desta linguagem. Os elementos cartográficos estão 

inseridos diretamente em simbologias que têm o resultado no mapa, transformando, 

assim, uma imagem no meio de comunicação e transmissão dos pensamentos expostos. 

A comunicação entre os seres humanos consiste em estes compartilharem ideias 

e informações entre si, transmitindo seu pensamento através de expressões, valendo-se 

de palavras, imagens, figuras, gestos e outros símbolos. Nessas diferentes formas de 

comunicação, o ser humano deve ter aptidão e conhecimento para articular, de 

diferentes formas, a fim de transmitir e compreender a linguagem, nas mais diversas 

áreas. Na cartografia, por exemplo, o ser humano tem a necessidade de compreender as 

imagens representadas com suas semiologias. 

Assim, a linguagem cartográfica é compreendida pela união de símbolos e 

regras, como orientação, legenda, cores, dentre outros elementos, que permitem a 

elaboração e leitura do mapa. Portanto, para ler e interpretar um mapa, é necessário que 

o leitor conheça ou saiba interpretar o conjunto de tais símbolos e as regras que fazem 

parte da linguagem cartográfica.  
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De acordo com Oliveira (2013), para o entendimento do mapa e compreensão da 

linguagem cartográfica, por exemplo, o título é a porta de entrada, é a indicação de que 

o mapa pretende representar e ele deve: 

 

[...] expressar, com clareza e objetividade, qual o recorte temático do mapa 

em relação à realidade, ou seja, tema que será representado. O uso da terra, a 

distribuição da população e das temperaturas, e as formas do relevo são 

exemplos de recortes temáticos. O título, por se tratar de uma representação 

geográfica, deve, obrigatoriamente, informar também o recorte espacial, isto 

é, o lugar, o município, o estado, a região ou o país retratado no mapa. Além 

disso, dependendo do tema, é importante que o título traga também o recorte 

temporal, caso de temas ligados às atividades humanas, as quais representam 

mudanças relativamente rápidas, como o uso da terra, a estrutura fundiária, e 

as redes urbanas de infraestrutura. Portanto, os mapas que esses recortes 

retratam precisam enfatizar sua temporalidade, para não induzirem o leitor a 

análise anacrônicas e equivocadas (OLIVEIRA, 2013, p.24). 

 

Pode-se, compreender que para entender este mapa, é importante compreender 

cada um de seus elementos. O título é a porta de entrada, mas ainda, são necessários 

para seu entendimento: orientação, legenda, fonte e escala.  

O uso de mapas explicita o conhecimento sobre o mundo em que vive, não 

apenas na sociedade moderna, e que esse uso é tradicional em sua existência, sendo um 

dos meios de comunicação humana desde as sociedades antigas. 

A representação por meio do uso de mapas permite armazenar o conhecimento 

sobre uma determinada realidade. Joly (1990) afirma, assim, que “o mapa não é neutro. 

Ele transmite certa visão do planeta, inscreve-se num certo sistema de conhecimento e 

propõe certa imagem do mundo”, portanto o mapa é tido como uma representação 

geométrica da superfície, de acordo com uma escala, e permite representar determinado 

lugar.  

O mapa simplifica a visão de um determinado espaço geográfico de acordo com 

seus interesses convencionais, dando uma visão de um todo, representado por uma 

imagem. Historicamente, ele sempre: 

 

[...] foi um instrumento usado pelos homens para se orientarem, se 

localizarem, se informarem, enfim, para se comunicarem. O mapa é usado 

pelo cientista e pelo leigo, tanto em atividades profissionais como sociais, 

culturais e turísticas. O mapa é empregado pelo administrador, pelo 

planejador, pelo viajante e pelo professor. Todos, de alguma maneira, em 

algum momento, com maior ou menor frequência, com as mais variadas 

finalidades, recorrem ao mapa para se expressarem espacialmente 

(OLIVEIRA, 2010, p. 16 apud PEREIRA, 2015, p.66). 
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Do primeiro mapa até os dos dias atuais, há uma evolução na confecção e nos 

métodos através dos quais eles são produzidos, havendo inovações e diferentes técnicas 

para elaborá-los, de acordo com as mais diversas tecnologias. 

Do ponto de vista cartográfico, o que pode servir de referência fundamental: 

 

[...] é que todos os mapas conhecidos, em todos os momentos da história, 

representam de uma maneira ou de outra, a leitura do mundo da sociedade 

que os constitui (e, ainda, constrói) e são, portanto, potencialmente capazes 

de nos oferecer elementos de leitura da cosmologia subjacente a seus autores. 

Vale lembrar que os mapas possuem, genericamente, uma aparência 

meramente descritiva - quase invocando para si certo caráter de neutralidade, 

tão caro a certas tradições positivistas -, o que nos obrigará a um esforço 

contínuo de comparação e identificação (releituras, portanto), sem o qual 

tenderemos a permanecer na superficialidade - certo “congelamento” do 

fenômeno – que a linguagem cartográfica geralmente nos indica (SANTOS, 

2002, p. 22). 

 

 

Por fim, pode-se dizer que o papel do mapa é fundamental ao longo da história 

do homem e que representa e armazena diversas questões ao longo dos anos, 

amparando, assim, diversas atividades humanas. 

De acordo com Fonseca e Oliveira (2013), os mapas amparam, principalmente, 

atividades humanas com forte componente espacial, tais como a exploração, guerra, 

controle estatal, decisões econômicas, além de diversas atividades individuais. 

De acordo com Castrogiovanni e Costella (2006) algumas operações 

cartográficas devem ser vencidas para facilitar a interpretação dos mapas. Entre os 

principais desafios estão os elementos que compõem o mapa, fazendo parte inerente de 

sua interpretação que são: convenções cartográficas, legenda e escalas. Explicadas no 

item a seguir. 

 

1.10 Operações cartográficas: Convenções cartográficas, Legenda e Escalas  

 

Com finalidade de facilitar a representação cartográfica, foi criado um sistema 

de símbolos que é conhecido como convenções cartográficas. E, de acordo com IBGE 

(2006), os símbolos foram escolhidos de forma a conter certo grau de compreensão e 

intuição de seu significado, possibilitando a leitura e interpretação da informação 

contida no mapa por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, o que faz da 

linguagem cartográfica uma linguagem universal - que todos compreendem de acordo 

com sua convenção simbólica. 
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Um mapa pode ser compreendido independentemente do lugar de sua produção, 

pois suas convenções são aceitas em qualquer lugar. Alguns exemplos dessas 

convenções são estes: figuras, cores, linhas, desenhos, que representam as rodovias, 

rios, lagos, aeroportos, florestas e localidades. Essas convenções podem ser separadas 

por pontuais, zonais e lineares (Figura 6). 

 

Figura 6: Convenções cartográficas: pontuais, lineares e zonais 

 

 

Fonte: Montagem feita pela Autora (2016) de imagens do Google. 

 

A simbologia das convenções pontuais pode ser, por exemplo, ponto de ônibus, 

aeroportos, restaurantes, usinas. Os símbolos lineares são utilizados para representar 

elementos de largura pequena e com grande extensão, sendo as principais 

representações desses símbolos: rodovias, rios e ferrovias. Quanto aos símbolos zonais, 

estes são empregados para representar objetos ou áreas com grande extensão. São 

exemplos desses símbolos: reservas florestais, espaço urbano, relevo.  

A estas convenções, podem-se também aplicar cores, texturas, tamanhos e 

direções, como mostra a Figura 7, que traz alguns signos cartográficos, que representam 

modelos de símbolos pontual, linear e zonal, distinguidos de acordo com sua forma, 

tamanho, orientação, cor, valor, granulação, formando assim a simbologia existente na 

linguagem cartográfica. 
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Figura 7: Signos Cartográficos 

 

 
Fonte: Joly (1990, p. 15). 

 

Distinguir as informações em que se baseiam os modelos de comunicação 

existentes nas legendas cartográficas se torna importante para a melhor compreensão do 

local que estão representando, facilitando assim a leitura e entendimento da 

representação. A figura sete apresenta alguns signos cartográficos.  

Na cartografia dimensional representa o espaço sugerido apenas com duas 

dimensões, sendo largura e comprimento, que estão vinculadas a mapas, plantas, 

croquis. A forma mais comum de apresentação de um mapa é a representação 

bidimensional, que se apresenta em duas dimensões e é também conhecida como 2D. 

Considerando-se largura, altura e comprimento do objeto a ser representado, a 

representação 2D compreende duas dimensões espaciais - largura e comprimento. 

A cartografia tridimensional tenta representar o mundo como ele é visto pelo ser 

humano, em diferentes escalas. Essa representação é proposta para que o usuário tenha 

uma visão mais detalhada sobre o mundo. A cartografia tridimensional consiste em 

representar de acordo com as seguintes dimensões: largura, comprimento e altura, tendo 
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como princípio representar a superfície terrestre em 3D, utilizando esses três elementos 

como os principais para representação no espaço. 

O segundo elemento das operações cartográficas é a legenda, que “deve 

possibilitar aos leitores a interpretação e o conhecimento do espaço geográfico e/ ou 

fenômeno manifestado no corpo do mapa” (SILVA, 2013, p.57). 

A legenda explica o significado dos símbolos e das cores de um mapa. Os 

símbolos são elementos gráficos utilizados para representar de forma simplificada 

objetos, pessoas, ambientes e fenômenos. Todo mapa vem acompanhado de uma 

legenda, ou seja, de uma explicação (FLORENZANO, 2011). 

A Figura 8 traz um exemplo de legenda, onde se observa um mapa do 

planisfério, em continentes, sendo circulada a legenda, que especifica por cores os 

continentes do mapa. 

 

Figura 8: Mapa do Planisfério – Continentes – destaque legenda 

 

 

Fonte: Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-p9gD-xwBHgo/VITjCZW.../planisferio.png 

 

Silva (2013) explica que analisando o elemento legenda, um mapa “poluído”, 

com muitas informações, repleto de figuras, cores inapropriadas e formas diversas, a 

legenda, que deveria ser esclarecedora, e fazer referência ao mapa principal, tem seu 
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entendimento comprometido. Portanto, ela deve ser feita com a maior transparência 

possível evitando-se dúvidas que possam comprometer suas informações. 

O terceiro elemento das operações cartográficas é a escala. Pode-se dizer que a 

cartografia trabalha com uma visão reduzida do território e tem a necessidade de indicar 

a proporção entre a superfície terrestre e a representação no papel. Começa, a partir 

deste momento, a inclusão da escala, em diferentes projeções, sendo meio de 

representação do espaço proporcionalmente no papel, de acordo com o interesse a ser 

representado. 

De certa forma, a escala cartográfica: 

 

[...] corresponde à relação entre as medicas lineares do mapa e suas 

correspondentes verdadeiras na superfície real. A numérica é geralmente 

apresentada em forma de fração, já que se trata de uma correspondência 

matemática. A medida 1/10.000, por exemplo, indica que uma unidade no 

mapa corresponde a 10.000 unidades no terreno ou que a medida verdadeira 

foi reduzida 10.000 vezes ao mapa (OLIVEIRA; ROMÃO, 2013, p.41). 

 

A escala pode ser definida de acordo com o que há de ser representado no mapa, 

podendo ser maior ou menor, também de acordo com a necessidade de representação. A 

escala cartográfica é um dos principais elementos existentes no mapa, fundamental para 

saber o parâmetro estabelecido entre o tamanho real e o tamanho representado. Indica, 

portanto, a quantidade de vezes que o lugar foi reduzido para ser representado 

cartograficamente, existindo duas: numérica e a gráfica. 

A escala de um mapa “é a relação constante que existe entre as distâncias 

lineares medidas sobre o mapa e as distâncias lineares correspondentes, medidas sobre o 

terreno” (JOLY, 2010, p. 18). Ela tem por finalidade reduzir proporcionalmente os 

locais que estão sendo representados, a fim de tornar uma representação proporcional. 

Portanto, escala vem a ser a relação entre medida de um objeto ou lugar representado e 

sua medida real.   

É necessário destacar que determinados lugares não toleram uma redução 

acentuada, tornando-se imperceptíveis de acordo com determinadas escalas, mas são 

itens que devem ser representados nos documentos cartográficos. Assim como os 

símbolos cartográficos, a escala pode ser representada numérica ou graficamente 

(Figura 9). 
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Figura 9: Exemplos de Escalas Numérica e Gráfica 

 

 
Fonte: Ocampo e Céspedes (2005, p.19). 

 

Cada unidade no mapa equivale a 100 000 unidades na superfície que é 

representada, na Figura 9, pela escala numérica. 1 cm equivale a1 km na sua 

representação original (segunda coluna). Na terceira coluna, tem-se o exemplo da escola 

gráfica, cada intervalo da escala do mapa é equivalente a 50km na superfície 

representada. 

Diferentes podem ser as escalas, conforme a representação do mapa. Na Figura 

10, observa-se o mapa do Brasil em diferentes escalas, auxiliando a demonstração de 

que como determinado local pode ser representado.  

 

Figura 10: Representação do Brasil em diferentes escalas 

 

 
Fonte: http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_3_geoprocessamento_e... 
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De acordo com Oliveira e Romão (2013), a escala pode ser referenciada como 

grandes, médias ou pequenas, dependendo da redução que a dimensão exata sofreu para 

ser representada no mapa.  

A imagem ajuda na percepção de que quanto menor o denominador da escala, 

mais detalhada é a representação do lugar, e menor a área representada e quanto maior o 

denominador a escala, menor é a riqueza de detalhes e maior é a área representada.  

De um modo específico a escala:  

 

[...] também interfere no processo de comunicação cartográfica. A escolha de 

um trabalho com escalas pequenas, médias ou grandes irá definir, em parte, o 

que poderá ser representado no mapa. Dependendo das pretensões de quem o 

constrói, será preciso trabalhar com múltiplas escalas. Em alguns momentos, 

ampliando para escalas grandes, como um zoom, alguns locais que se queira 

detalhar, o que geralmente é feito em mapas turísticos de regiões centrais de 

certas cidades. Em outras ocasiões, reduzindo para escalas pequenas com 

intuito de contextualizar a área principal que está sendo retratada, 

demonstrando como ela se insere numa região maior (município, estado ou 

mesmo no planeta) (OLIVEIRA, 2013, p.42). 

 

A partir da escala, pode-se ter noção da verdadeira dimensão do lugar que está 

sendo representado, sendo ela item fundamental para a representação dos mapas.  

No entendimento dos mapas muitos outros termos são utilizados para melhor 

compreensão por parte do leitor. No item a seguir, são abordados estes termos. 

 

1.11 Termos cartográficos encontrados nos mapas 

 

O termo cartográfico no mapa é uma forma de entender todas as informações 

que são passadas para o leitor. Tornam-se os termos, de modo geral, elementos de 

comunicação da linguagem cartográfica, sendo fundamentais para a leitura do mapa e 

suas particularidades. 

Sendo muitos os termos cartográficos encontrados nos mapas, nesta parte do 

estudo, buscou-se destacá-los de acordo com Simielli (1995), que explica os detalhes 

que podem ser encontrados nos mapas. Para melhor compreender e interpretar a 

linguagem cartográfica é necessário conhecer alguns desses itens presentes em 

representações espaciais (Quadro 1). 
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Quadro 1: Explicação dos termos cartográficos de acordo com Simielli (1995) 

 

Termo Cartográfico Definição 

Altitude Altura de um ponto ou lugar em relação ao nível do mar. 

Esboço Representação em que são selecionadas e organizadas as informações 

mais importantes de um determinado lugar. 

Escala Proporção entre o tamanho de um objeto ou de um lugar representado 

e o seu tamanho na realidade. Por exemplo: uma casa tem tamanhos 

diferentes, mas a mesma proporção. 

Globo terrestre Representação da superfície terrestre que reproduz o formato da 

Terra. 

Índice analítico Lista, em ordem alfabética, de todos os nomes de lugares que 

aparecem em um mapa e sua posição em relação aos meridianos e 

paralelos. 

Legenda Parte de uma representação que explica o uso das cores, das linhas e 

dos pontos para representar os objetos, lugares, fenômenos, etc. 

Mapa Representação, numa superfície plana, do todo ou de parte da 

superfície terrestre, de forma reduzida e selecionada.  

Mapa físico Mapa que representa a hidrografia e as altitudes do relevo através de 

curvas de nível. 

Mapa político Mapa que representa os limites administrativos entre continentes, 

países, Estados, municípios, etc.  

Maquete Construção em miniatura, usada para representar objetos ou 

elementos de um lugar. As maquetes são representações 

tridimensionais. 

Meridianos Linhas imaginárias traçadas sobre a esfera terrestre, de norte a sul, 

passando pelos polos. 

Paralelos Linhas imaginárias traçadas sobre a esfera terrestre, paralelas à linha 

do Equador. 

Planisfério Representação em uma superfície plana, por exemplo, numa folha de 

papel, de toda a esfera terrestre. 

Planta Representação detalhada de um lugar – cidade, bairro, sala de aula, 

etc. – em escala grande. 

Pontos cardeais Pontos imaginários que determinam as principais direções na 

superfície da Terra: norte, sul, leste e oeste. 

Pontos colaterais Pontos imaginários que determinam direções intermediárias entre os 

pontos cardeais. Os pontos colaterais são: nordeste (entre norte e 

leste), sudeste (entre sul e leste), noroeste (entre norte e oeste), 

sudoeste (entre sul e oeste).  

Relevo Conjunto das formas da superfície terrestre. Os principais tipos de 

relevo são: montanhas, planaltos, planícies e depressões. 

Rosa-dos-ventos Símbolo que indica os pontos cardeais e colaterais de um espaço 

representado em um plano ou mapa. 

Satélite artificial Veículo colocado em órbita em torno da Terra, destinado a obter 

informações através de fotografias. 

Visão oblíqua Visão que temos de um objeto ou de um lugar quando olhamos de 

cima e um pouco de lado. Por exemplo: quando olhamos da janela de 

um avião para uma cidade. 

Visão vertical Visão que temos de um objeto ou lugar quando olhamos do alto, 

exatamente de cima para baixo. Por exemplo: olhando um copo 

exatamente de cima para baixo, vemos a forma redonda. 
Fonte: Adaptado de Simielli (1995) pela Autora (2016). 
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Os mapas existem desde a antiguidade dos mais diversos povos, sendo meio de 

comunicação e representação do espaço onde o homem está inserido. Cada povo, com 

sua cultura, apresenta uma forma diferente de se comunicar em diferentes épocas. E, nos 

dias atuais, se registra a chegada da cartografia tecnológica, com os diferentes meios de 

representação e linguagem cartográfica. Esta é entendida como: 

 

[...] o conjunto de conhecimento envolvido na produção de mapas é 

denominado cartografia. Tecnicamente, os mapas são reconhecidos como 

representações da superfície terrestre, tanto em seu todo quanto em apenas 

parte dela, projetadas em um plano, como uma folha de papel, ou tela, ou 

computador. Portanto, o trabalho envolve a problemática de transpor uma 

superfície esférica, tridimensional, para uma plana e bidimensional 

(OLIVEIRA, 2010, p. 13). 

 

Os mapas, ao longo dos anos, foram evoluindo (o que acontece até os dias 

atuais) e impondo-se como um meio de comunicação, ou seja, o mapa é uma forma que 

o ser humano cria para se comunicar. O próximo item de estudo, neste aspecto, faz 

menção a cartografia, que consiste numa linguagem que usa de diferentes meios para se 

comunicar, valendo-se da linguagem verbal, escrita, gráfica, utilizando diversos signos e 

fazendo uso da semiologia para se comunicar e transformar. 

 

1.12 Cartografia 

 

Ao abordar o processo histórico em que se insere a cartografia, é necessário se 

ter em conta que ela está presente na sociedade humana desde os tempos mais antigos. 

Sabe-se que o mapa sempre foi instrumento de localização e orientação usado pelos 

homens, tendo sua origem como registro de atividades para demarcar território e 

registrar acontecimentos. 

Os primeiros acontecimentos cartográficos consistiam numa representação do 

território de forma que fosse útil para a sobrevivência dos que viviam ali, com 

armazenamento e coleta dos dados que faziam parte daquele território, também sendo 

instrumento de comunicação entre os povos. 

Para que o ser humano possa se localizar e se locomover sobre a terra, é preciso 

que ele tenha conhecimento sobre ela. Essa necessidade suscitou o início da confecção 

de mapas e armazenamento das toponímias. Sendo que posicionamento, orientação e 

representação são itens fundamentais para o surgimento e construção do saber 

cartográfico. 
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A cartografia pode ser definida como: 

 
[...] a ciência da representação e do estudo da distribuição espacial dos 

fenômenos naturais e sociais, suas relações e suas transformações ao longo 

do tempo, por meio de representações cartográficas – modelos icônicos – que 

reproduzem este ou aquele aspecto da realidade de forma gráfica e 

generalizada (SALICHTCHEV, 1973 apud MARTINELLI, 2010, p. 196). 

 

Além da forma técnica a que a linguagem cartográfica diz respeito, ela se 

vincula a questões que abordam temas abrangentes tanto naturais quanto sociais, 

reproduzindo cada momento da humanidade, seja em termos sociais, seja em termos 

espaciais, captando, assim, fenômenos naturais e sociais durante o tempo e os 

transformando em linguagem. Neste aspecto a carta: 

 

[...] não é somente feita de uma coleção de pontos cientificamente 

referenciados numa grade de meridianos e de paralelos devidamente 

reportados sobre um plano: ela apresenta as linhas da margem, os cursos de 

água, os lugares habitados, os limites administrativos, e em outros domínios e 

em outras escalas, os bosques, as sebes, os muros, etc. Ela fornece 

informações sobre a superfície da Terra que são resultado necessariamente da 

confrontação com a paisagem. É necessário também apresentar o relevo. 

Após referenciar as coordenadas, acrescenta-se, pois, necessariamente, o 

levantamento do terreno: todos os pontos vêm assim se inserir num sistema 

científico de localizações; é necessário dispor de algumas coordenadas 

astronômicas corretamente medidas e de uma triangulação sistemática do 

território para determinar passo a passo a posição de todos os pontos da carta 

(CLAVAL. 2011. p. 58). 

 

A popularização dos mapas se deu, assim, com a necessidade das grandes 

navegações, popularizando-se e criando vida mais tarde, pois a necessidade de 

comunicação para rotas se tornara a cada dia mais premente em diversas épocas da 

humanidade. E com novos meios de comunicação e transmissão, os mapas se tomaram 

cada vez mais elaborados. O conhecimento do território é essencial para o 

aprimoramento e acúmulo de informações necessárias para aperfeiçoamento dos mapas, 

cada vez mais utilizado como instrumento técnico de várias ciências.  

De acordo com Santos (2013), era fundamental, para a navegação, saber a 

orientação das correntes e dos ventos e poder calculá-los, bem como conhecer a 

localização precisa dos portos.  Essas necessidades fizerem com que a cartografia se 

desenvolvesse e popularizasse as cartas e atlas. 

No entanto, a evolução, ou seja, o avanço da cartografia deu-se na Europa: 

 
[...] relacionado ao Renascimento, nos séculos XIV a XVI, e à intensificação 

do comércio entre Oriente e Ocidente – exigido pelo desenvolvimento da 

navegação, pela necessidade de mapas como meios para a respectiva 

orientação. Os principais fatores que fomentaram o desenvolvimento da 

Cartografia foram: a) a invenção da imprensa, como marco cultural do século 
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XV, possibilitou a reprodução de mapas; b) os grandes descobrimentos, nos 

séculos XV e XVI, a expansão do mercantilismo europeu, que engendrou 

uma revolução espacial e as novas rotas marítimas, que acabaram integrando 

as várias partes do mundo; c) o início da ciência cartográfica moderna, no 

século XVIII, com grandes invenções, com a contribuição do astrônomo 

francês César-François Cassini de Thury, que elaborou a primeira série 

sistemática de mapas topográficos para a França; d) o avanço do 

imperialismo, no fim do século XIX, que trouxe a necessidade do inventário 

cartográfico (FRANCISCHETT, 2010, p. 22). 

 

De acordo com Francischett (2010), a cartografia enfrentou várias questões para 

se transformar no que é atualmente, contribuindo com questões espaciais em todo o 

mundo, e se popularizando de acordo com as etapas e necessidades humanas de 

representações espaciais. Enfim, a cartografia pode ser um caminho para entender a 

questão espacial e representá-la graficamente de acordo com as necessidades de cada 

época da humanidade. 

Na Geografia a cartografia tem uma linguagem própria chamada de linguagem 

cartográfica, esta é um importante elemento para o entendimento da Geografia 

Cartográfica. Portanto, será foco de estudo do próximo tema em discussão. 

 

1.13 A linguagem cartográfica no ensino/aprendizagem de Geografia 

 

O ser humano se questiona diariamente sobre sua posição na superfície terrestre. 

A curiosidade por saber onde se encontra é interminavelmente crescente. Dúvidas 

como: “De onde viemos?”; “Onde estou?”, entre outras indagações do ser humano para 

se identificar e se localizar na terra. Sem dúvida, a localização dos objetos e fenômenos 

espaciais é crucial para se entender a espacialidade. Tais questões são inerentes ao 

homem para que ele tenha meios de localizar e entender questões cartográficas. 

A linguagem cartográfica é um recurso necessário para o ensino dos conteúdos 

geográficos. Porém, enquanto alguns professores usam adequadamente essa linguagem, 

outros têm dificuldade em compreendê-la e usá-la. De acordo com Almeida e Passini 

(2002), é necessário “ler mapas” e dominar sua codificação, sua semiologia e saber 

interpretar a linguagem cartográfica. Portanto pode-se afirmar: 

  

 

[...] ler mapas está inserido em várias etapas, podendo destacar que para 

compreender a representação de um mapa é necessário: Iniciar-se uma leitura 

pela observação do título. Temos que saber qual o espaço representado, seus 

limites, suas informações. Depois é preciso observar a legenda ou a 

decodificação propriamente dita, relacionando os significantes e o significado 
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dos signos relacionados à legenda. É preciso também se fazer uma leitura dos 

significantes/significados espalhados no mapa e procurar refletir sobre aquela 

distribuição/organização. Observar também a escala gráfica ou numérica 

acusada no mapa para posterior cálculo das distâncias a fim de se 

estabelecerem comparações ou interpretações (ALMEIDA, PASSINI, 2002, 

p. 17). 

  

O mapa é uma representação da realidade, por isso tem-se a necessidade de 

descobrir e saber ler e interpretar seus dados precisamente; só assim será possível ter 

uma resposta mais objetiva sobre a realidade que está sendo visualizada em uma 

representação cartográfica. A compreensão da linguagem cartográfica e a leitura dos 

mapas permitem que o leitor tenha informações geográficas de determinadas realidades 

impostas por tal objeto de estudo. 

A geografia e a cartografia são distintas entre si, porém a geografia utiliza dos 

mapas propostos na cartografia para que possa, dessa maneira, transmitir a informação 

mais precisa, podendo utilizar das representações cartográficas para estreitar o 

conhecimento em alguns conteúdos. 

 Segundo Mafalda Francischett (2010), a cartografia na pré-história era usada 

para delimitar território de caça e pesca. A linguagem cartográfica vem a ser utilizada 

desde as iniciais descobertas, sendo fonte de localização, uma forma de demarcar o 

território. O avanço da cartografia se deu com o aumento do comércio entre Oriente e 

Ocidente, com as grandes navegações e o surgimento dos mapas. 

Neste aspecto, a importância de estudar: 

 
[...] Geografia e, paralelamente, os mapas deu-se, segundo Capel (1981), de 

forma acelerada após 1870, quando os franceses, após serem derrotados pelos 

alemães, sentiram falta do conhecimento geográfico e promoveram reformas 

no ensino, principalmente no Ensino Primário, com a obrigatoriedade de se 

realizar excursões geográficas, estudando-se previamente os mapas e 

realizando croquis. (FRANCISCHETT, 2010, p. 63). 

 

Os mapas, a partir desse momento, começam a ser vistos como meio de 

comunicação, sendo usados em momentos estratégicos e melhor estudados e 

compreendidos e tornando-se o principal meio de orientação. O estudo dos mapas no 

ensino continuou e chegou aos dias atuais. Hoje, esse estudo acontece nas escolas, nas 

aulas da disciplina de Geografia, em que o mapa é colocado como imagem.  

Por isso, é necessário dizer que é importante estudar Geografia, pois é uma 

forma: 

[...] de compreender o mundo em que vivemos. Por meio desse estudo, 

podemos entender melhor tanto o local em que moramos – seja uma cidade 

ou área rural – quanto o nosso país, assim como os demais países da 

superfície terrestre (VESENTINI, 1996, p.8). 
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A Geografia como ensino tem suas particularidades e relevância, apresentando 

ao aluno uma visão esclarecida do mundo que o rodeia e, tanto dos detalhes quanto de 

grandes extensões. Ensinar Geografia requer grande didática e interação dos professores 

envolvidos. O professor deve ter em mente questões que o motivem a ensinar em sala 

de aula. Esse ensino é fundamental para que os alunos compreendam a transformação 

do mundo em que vivem e o interpretem de acordo com seus novos conhecimentos. 

A Geografia está presente em todos os segmentos e, junto a ela, a linguagem 

cartográfica é a base e início de um marco para a sociedade, pois tudo começa com o 

estudo de mapas e o conhecimento que se tem deles. Ela, quando presente no ensino-

aprendizagem, promove o conhecimento de conceitos que, associados a outros, 

desenvolverão competências necessárias para esta mesma disciplina, oferecendo ao 

aluno a oportunidade de ele desenvolver conceitos básicos e elaborados sobre espaço. 

Segundo Francischett (2010), toda representação gráfica implica uma forma de 

ver e conceber a realidade, a qual é tratada cientificamente pela opção pessoal de 

determinados pressupostos teóricos e metodológicos. Essas representações são a forma 

de ver e perceber a verdade posta em forma de meios diversos, que é a linguagem 

cartográfica transpassada por esse meio de comunicação. O interesse em se inserir o uso 

de linguagem cartográfica no ensino está na dimensão da realidade que ela proporciona, 

sendo a interligação entre a realidade e o meio de projeção utilizado em sala de aula. 

Por meio do ensino ministrado pelos professores que se pode aprender a 

interpretar e analisar essas imagens e a ver o mundo por meio de projeções. A educação 

é uma grande transformadora no que diz respeito ao meio, então cabe a ela garantir não 

apenas um ensino de qualidade, mas estimular o aluno para que ele atue ativamente no 

lugar onde vive, principalmente, estimulando a formação da cidadania. 

Pois,  

 

[...] um dos grandes objetivos da educação é a busca da cidadania. Dentro 

dessa cidadania, um dos pontos é o despertar da responsabilidade individual e 

social do ser humano pela qualidade de seu ambiente de vida, pois só existe 

exercício de cidadania se existe uma vida em sociedade e uma vida com 

qualidade (FERREIRA, 2008, p. 112). 

Educar é estimular o aluno a ser pensante, a questionar e indagar, exercendo seus 

direitos sobre o meio em que vive, e se comunicar com a sociedade que o cerca. 

Portanto,  nada mais correto que o ensino esteja presente em todas as suas realidades 

sociais e culturais. Ensinar Geografia envolve um todo. Cabe ao professor dar a 
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conhecer ao aluno os detalhes existentes na sociedade, levando esses detalhes para a 

sala de aula, onde poderá ser utilizada uma diversidade de eixos que compõem este 

ensino. 

A inserção da linguagem cartográfica no ensino de Geografia tem suas 

particularidades, pois uma simples representação pode ser o ponto de partida para 

grandes especulações em sala, possibilitando estimular o aluno a pensar de acordo com 

o que lhe é mostrado. Sabe-se que maneiras diversificadas de colocar o conteúdo são 

essenciais para que o aluno tenha interesse e para a facilitação da aprendizagem. 

As representações cartográficas são o modelo de comunicação visual. Segundo 

Passini (2008), ler mapas é um processo que começa com decodificação, envolvendo 

algumas etapas metodológicas, as quais devem ser respeitadas, para que a leitura seja 

eficaz. Essa intepretação deve ser observada para que as diversas informações sejam 

entendidas claramente. 

A inserção do uso da linguagem cartográfica nas aulas de Geografia faz com que 

o aluno fique mais pensante sobre o lugar onde vive e o meio que o cerca. É necessário 

fazer com que o aluno pense e se desenvolva quando se tem a linguagem cartográfica 

presente no ensino. E é preciso que a prática cartográfica aconteça em anexo ao ensino 

de Geografia.  

Passani (2008) explica que o espaço vivido diz respeito ao espaço físico, 

vivenciado através do movimento e do deslocamento, e é apreendido pela criança 

através de brincadeiras ou de outras formas de percorrê-lo, delimitá-lo, ou organizá-lo 

segundo os interesses dela. Seguindo este pressuposto, percebe-se a importância de se 

inserirem recursos práticos nas aulas de Geografia/cartografia para estimular a criança a 

pensar. 

É na transição do ensino básico para o fundamental que a criança começa a 

entender as noções da linguagem cartográfica e do espaço em que está inserida, daí a 

importância de se ter a cartografia presente no ensino de Geografia nas séries iniciais do 

ensino fundamental, cabendo ao professor estimular o aluno para essa nova etapa de 

aprendizagem. 

Portanto, aprender Geografia é algo: 

 
[...] que envolve muito mais que exercitar a cópia de mapas, o preenchimento 

de cruzadinhas, a construção de maquetes e roteiros de casa à escola, entre 

outras atividades tão recomendadas nos manuais de Geografia desde as séries 

iniciais. Aprender significa estabelecer um diálogo com o conhecimento, isto 

é, pensar sobre aquilo que está sendo produzido, questionando as diferentes 
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etapas e estabelecendo conexões com conceitos já construídos, tanto em 

Geografia como em outras áreas do conhecimento (TONINI, 2011, p. 21). 

 

Aprender Geografia é facilitar a leitura do mundo, dialogando com o que há no 

espaço, pois ela tem suas particularidades e importância como disciplina, 

proporcionando ao aluno também a possibilidade de conhecer a primeira identidade 

com o lugar onde vive. Além disso, Geografia no Ensino Fundamental é a base para se 

aprender sobre o espaço, devendo o aluno contextualizar o que tem em seu momento de 

estudo, com seu cotidiano. 

Segundo Lesann (2009), a linguagem cartográfica e seus métodos são como 

instrumentos privilegiados para associar todas as informações em contexto e em 

conjunto. A representação gráfica, em seu significado e aplicações mais abrangentes, 

utiliza métodos que possibilitam o entendimento de relações mútuas e as influências 

recíprocas entre partes e todo, num mundo complexo.  

É necessário que o professor tenha entendimento do que irá passar ao aluno. 

Sendo, o professor, o primeiro em interesse pelo conteúdo e sabendo do que se trata, é 

possível ter maior facilidade para o entendimento e desenvolvimento das aulas. Sabe-se 

que o ensino de Geografia envolve, inclusive, o ensino de cartografia, que é abrangente 

e significativo em relação ao conteúdo e expressões, marcando não somente as aulas de 

Geografia, mas estimulando o aluno para os demais conteúdos. 

Segundo Fonseca e Oliveira (2010), entender o espaço geográfico como 

elemento constitutivo das sociedades abre uma via de compreensão da realidade que é 

extremamente rica, além de indispensável. Afinal, ele é um conjunto que nos oferece 

uma diversidade de elementos constitutivos, ou seja, que fazem parte dele, que são 

constituintes do meio. 

O ensino/aprendizagem da linguagem cartográfica na disciplina de Geografia 

envolve a comunicação que o professor deve estabelecer em sala de aula com o aluno, 

sendo necessário que este consiga compreender os signos e significados da linguagem 

cartográfica desde as primeiras séries do ensino. Para que o aluno seja um leitor do 

espaço geográfico por meio da linguagem cartográfica, é necessário que tenha em seu 

entedimento dimensional a compreensão e domínio dos signos. 

A figura cartográfica, por sua vez, pode ser vista como sendo a: 

 

[...] a representação simbólica de um espaço concreto, que emprega a 

linguagem semiótica complexa: signos, projeções e escala. O próprio mapa 

compreende um signo. O mapa é um símbolo que representa o espaço 
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geográfico de forma bidimensional reduzida. A elaboração de um mapa 

envolve o conhecimento do espaço geográfico, e sua codificação é que traduz 

em imagem o significado, o conteúdo (CASTROGIOVANI; CALLAI; 

NESTOR, 2000, p. 37). 

 

É importante que, no ensino de Geografia, o aluno domine fazer uma leitura 

crítica da representação cartográfica, decodificando seus signos e os transpondo para 

sua realidade. Neste aspecto, formaliza e constrói a linguagem cartográfica, que traz 

consigo um sistema de signos que inclui: coordenada, escala, projeções, símbolos, 

legendas dentre outros aspectos, que necessitam ser representados espacialmente de 

forma coerente para que se possa ter o ensino-aprendizagem.  

De acordo com Passini (2012), há a necessidade de dar significado aos 

significantes que envolvem os signos, pois a habilidade de ler: 

 

[...] um mapa e um gráfico, decodificar os símbolos e a competência para 

extrair as informações neles contidas são imprescindíveis para a conquista da 

autonomia. A capacidade de visualizar a organização espacial é um 

conhecimento significativo para a participação responsável e consciente na 

resolução de problemas do sujeito pensante. Aquele que observa o espaço 

apresenta-o e tem capacidade para ler as representações em diferentes escalas 

geográficas e será um sujeito cognoscitivo, que dará contribuições 

significativas na tomada de decisões (PASSINI, 2012, p. 39). 

 

A alfabetização cartográfica tem como proposta metodológica fundamental a 

formação do sujeito: de produtor de mapas e gráficos a leitor eficiente dessas 

representações, daí a necessidade do entendimento da linguagem, que melhora o fluxo 

de comunicação para o ensino/aprendizagem da própria linguagem cartográfica 

(PASSINI, 2012). 

O ensino e a aprendizagem estão sempre ligados, um necessita do outro para se 

concretizar, podendo-se dizer que os dois existem juntos, mesmo na linguagem 

cartográfica. A representação espacial no ensino de Geografia é abrangente, 

compreendendo diversos objetivos e destacando-se, dessa forma, na alfabetização.  

Neste aspecto,  

 

[...] enquanto a alfabetização sempre foi um problema que chamou a atenção 

dos educadores, não se inclui nela o problema da leitura e escrita da 

linguagem gráfica, particularmente o mapa: os professores não são 

preparados para “alfabetizar” as crianças no que se refere ao mapeamento. O 

que queremos dizer é que não há uma metodologia do mapa, que não tem 

sido aproveitado como um modo de expressão e comunicação, como poderia 

e mesmo deveria ser (OLIVEIRA, 2010, p. 16 apud PEREIRA, 2015, p.65). 
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Nota-se a menção aos professores despreparados para a alfabetização de mapas, 

ou seja, para ensinar a leitura de mapas nas aulas de Geografia. O fato é preocupante, 

uma vez que este item é fundamental para que a criança possa conseguir fazer 

posteriormente a leitura da linguagem cartográfica. Não havendo uma alfabetização 

concreta e coerente para leitura de mapas, o ensino da linguagem cartográfica sofrerá 

danos no ensino/aprendizagem. 

É necessário que a linguagem cartográfica como meio de comunicação seja 

abordada de modo que possibilite ao aluno a percepção da representação do espaço 

geográfico que o mapa apresenta. Afinal ele é um conjunto de informações e 

representações que o aluno deve compreender para saber o que a linguagem cartográfica 

representa. 

Cabe ao professor procurar saber se um aluno conhece a linguagem cartográfica 

e consegue ler um mapa sem nenhum texto ou informação além de sua representação 

para explicá-lo. Pois ao utilizar os mapas de forma correta,  

 

[...] pressupõe o domínio de conhecimentos básicos sobre a Cartografia 

Sistemática, como as noções de escala, de coordenadas geográficas, de 

projeções, de articulação de cartas. Também sobre a Cartografia Temática, 

como as escalas de mensuração dos dados, a análise e tratamento das 

informações, as regras da Semiologia Gráfica. E, cada vez mais, também os 

conhecimentos acerca da Cartografia em meio digital, como o uso das 

geotecnologias, que envolvem os sistemas de informações geográficas (SIG), 

de produtos de sensoriamento remoto (como imagens orbitais), sistemas de 

posicionamento global (GPS), entre outros exemplos (OLIVEIRA. 2010, p. 

127 apud PEREIRA, 2015, p.66). 

 

O entendimento de mapas, conforme se lê, depende da formação do aluno para 

que este os possa ler e interpretar com precisão, havendo necessidade de que aprenda 

em séries iniciais a leitura de signos e de que faça a leitura semiológica, a fim de que 

possa começar a interpretar os mapas, o que possibilitará a aprendizagem da linguagem 

cartográfica que envolve diversos signos linguísticos de representação. 

Sendo assim, o aluno mapeador, passa:  

 

[...] de codificador a decodificador e, em suas ações, constrói e ressignifica 

suas habilidades e noções. As vivências das funções de cartógrafo abrem 

possibilidades para a aprendizagem de conceitos e noções para entender o 

que são os objetos presentes no espaço, provocando o desenvolvimento das 

habilidades e o conhecimento em potencial de ler e entender o mundo 

(PASSINI, 2012, p. 29). 

 

A linguagem (como o signo) como forma de transmitir ideias e pensamentos, 

está presente na imagem concomitantemente à cartografia, possibilitando ao aluno a 
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leitura e interpretação dos dados que estão no mapa. Ressalta-se, assim, a importância 

de se estudar a linguagem e os signos antes de chegar ao tema principal do estudo, que é 

a cartografia no ensino-aprendizagem. A linguagem, portanto, é o principal produto do 

progresso do homem e também o principal instrumento para a transmissão de 

pensamentos. 

Por este motivo, visando o aprendizado do aluno, pode-se ressaltar que o 

processo ensino-aprendizagem consolida-se de forma gradativa. Além disso,  

  

[...] o processo ensino-aprendizagem do mapa e pelo mapa, entretanto, exige 

ainda que o professor saiba explorar as representações cartográficas para 

fazer ponte com os conhecimentos abordados, levantar hipótese, elaborar 

análises, correlações e sínteses, tecer raciocínios espaciais, enfim, promover a 

construção de conhecimento a partir dos mapas. No dizer de Wurman (1991), 

trata-se de transformar informação em compreensão (OLIVEIRA, 2010, p.  

128 apud PEREIRA, 2015, p.66). 

 

O processo de alfabetização da linguagem cartográfica se encaixa no viver da 

rotina do aluno. A partir desse processo, o conhecimento da criança começa a ser 

destacado em seu lado empírico, nos seus afazeres diários, em suas rotinas. Partindo de 

um estudo mais sistematizado com mapas, o aluno aprende, valendo-se de 

representações simbólicas, a fazer uma leitura de seu espaço.  

De acordo com Passini (2012), o sujeito que passa por essa aprendizagem 

significativa desenvolve estruturas lógico-matemáticas. Estas, por meio da leitura das 

relações e função simbólica e pela necessidade de relacionar o espaço que observa aos 

códigos, articulando significado e significante. 

Finalizando, este capítulo buscou fazer um percurso pela linguagem, incluindo a 

linguagem cartográfica, e pelo trajeto da cartografia até os dias atuais, abordando 

também o ensino de Geografia juntamente com a linguagem cartográfica no ensino-

aprendizagem. As abordagens até este ponto buscam tecer embasamento teórico para os 

próximos capítulos e serão de fundamental importância para a continuidade do 

entendimento deste trabalho. 

No próximo capítulo, traz a linguagem cartográfica no contexto escolar, fazendo 

uma abordagem de como ela é apresentada aos alunos por meio do livro didático. O 

objetivo deste capítulo é apresentar como os livros didáticos têm abordado o tema 

cartografia e, se eles conseguem ir além das convenções teóricas instigando os alunos a 

investigarem o seu próprio espaço, construindo seus saberes sobre a Geografia 

Cartográfica. 
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CAPÍTULO II 

 

2 REPRESENTAÇÃO DA LINGUAGEM CARTOGRÁFIA EM LIVROS 

DIDÁTICOS 

 

 

As observações dos conteúdos da linguagem cartográfica são muito importantes 

para desvelar da pesquisa, pois há possibilidades de melhor entender o que vem sendo 

trabalho, principalmente, nos livros didáticos. A partir do conteúdo programático 

trabalhados nestes livros, conseguiu-se uma visão melhor para a realização de um 

/questionário de perguntas e respostas (semiestruturado) que foi aplicado em três 

escolas municipais localizadas no município de Jataí, Goiás, com professores e alunos 

do 2º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental. 

Este capítulo, portanto, traz algumas observações a respeito da linguagem 

cartográfica, com a proposta de analisar itens abordados nas escolas, fazendo uma 

análise geral nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e, posteriormente, uma 

discussão voltada aos livros didáticos utilizados nas escolas municipais de Jataí, Goiás.  

  

2.1 Para entender a linguagem cartográfica no ensino de Geografia: Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN’s 

 

Para compreender a linguagem cartográfica no ensino-aprendizagem de 

Geografia, é necessário, primeiramente, perceber como ela é inserida nas escolas de 

acordo com os PCN’s. Neste caso, ao consultar os conteúdos dos planos de ensino do 

primeiro ao quinto ano do ensino básico, pode-se perceber uma diversidade de saberes 

que está contida neles.  

De acordo com os PCN’s, a Geografia “propõe um trabalho pedagógico que visa 

à ampliação das capacidades dos alunos do ensino fundamental de observar, conhecer, 

explicar, comparar e representar as características do lugar em que vivem e de diferentes 

paisagens e espaços geográficos” (BRASIL, 1998, p.15). Por este motivo deve a mesma 

ser vista como sendo uma relação eminente com a vida do aluno, levando-o a 
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compreender melhor seu espaço, paisagens que existem nele, e até mesmo definir como 

se enquadra neste espaço. 

Dentre eles, inicia-se pela exemplificação com o conteúdo do primeiro ano do 

ensino básico, referente aos conteúdos que estão nos planos de ensino e o que deve o 

aluno compreender ao findar o ano letivo. Até o quinto ano os temas são separados por 

eixos, mas do sexto ano adiante, os conteúdos das matrizes curriculares de Geografia 

não são separados por temas dentro da disciplina, mas apenas em expectativas de acordo 

com cada bimestre correspondido.  

De acordo com os processos avaliados nos livros didáticos, é necessário fazer 

menção aos PCN’s da área de Geografia, que incluem a disciplina de Geografia e fazem 

citação ao ensino de Cartografia. Portanto, é necessário dizer, que de acordo com os 

PCN’s, a Geografia tem por objetivo estudar as relações entre o processo histórico na 

formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza por meio da leitura do 

lugar, do território, a partir de sua paisagem. Tendo a  Geografia como foco em diversos 

aspectos, ligados a territórios, localidades, e como importante componente para aspectos 

sociais. Sendo também o aluno como integrante e pessoa ativa do meio em que vive 

(BRASIL, 1998). 

De modo geral, os objetivos que os PCNs citam a respeito da Geografia são: 

 

Conhecer o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão, de 

como as paisagens, os lugares e os territórios, se constroem; 

Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas consequências 

em diferentes espaços e tempos, de modo que construa referenciais que 

possibilitem uma participação propositiva e reativa nas questões 

socioambientais locais; 

Conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas Relações, de modo 

que compreenda o papel das sociedades na Construção do território, da 

paisagem e do lugar; 

Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos 

estudados em suas dinâmicas e interações; 

Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os 

avanços tecnológicos e as transformações socioculturais são conquistas ainda 

não usufruídas por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, 

empenhar-se em democratizá-las; 

Conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia para 

compreender a paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, 

identificando suas relações, problemas e contradições; orientá-los a 

compreender a importância das diferentes linguagens na leitura da paisagem, 

desde as imagens, música e literatura de dados e de documentos de diferentes 

fontes de informação, de modo que interprete, analise e relacione 

informações sobre o espaço; 

Saber utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a 

espacialidade dos fenômenos geográficos; 

Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sociodiversidade, 

reconhecendo-os como direitos dos povos e indivíduos e elementos de 

fortalecimento da democracia (BRASIL, 1998, p.35). 
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De acordo com os PCNs, ao término do ciclo acadêmico do Ensino 

Fundamental, os alunos necessitarão compreender e desenvolver todos os itens citados, 

pois deverão, na escola, com a ajuda dos professores, realizarem e se conscientizarem 

destes aspectos.  

A Geografia trabalha com o meio, e este envolve diversos aspectos que se 

relacionam entre si. A sociedade e o todo em que se vive é o ponto fundamental para 

que se tenham novas e abrangentes percepções sobre a Geografia, colocando estes itens 

como fundamentais para o estudo e capacitação do aluno. 

É importante lembrar de que a Geografia trabalha com a formação ética dos 

alunos, aspecto fundamental para desenvolvimento da construção cultural e conceitual 

dos pensamentos deles, inclusive, eixo importante para a formação cidadã, que é um dos 

objetivos da educação de um modo particular e do sistema de ensino, de um modo geral. 

Neste aspecto, pode-se destacar que a “Geografia abrange as preocupações 

fundamentais apresentadas nos temas transversais, identificando-se, portanto, com 

aquele corpo de conhecimentos considerados como questões emergenciais para a 

conquista da cidadania” (BRASIL, 1998, p.26). Afinal, a formação do aluno no 

contexto escolar é algo que a escola deve ter como ponto de partida para a educação. 

Principalmente, porque a prioridade maior hoje do ensino é preparar o aluno para o 

exercício de sua cidadania. Ser cidadão autêntico e compromissado é o que a educação 

brasileira tem objetivado ao longo dos anos. 

Moço, Santomauro e Vichessi (2008) fazem um estudo sobre a formação do 

aluno, e preconizam que o educador deve ter em mente um conhecimento maior sobre a 

situação social, política, educacional e econômica de seu país, para que realmente possa 

estar preparado para falar, para questionar, ou mesmo para construir a plena cidadania.  

Caso contrário, o discurso de formação um cidadão para o exercício da cidadania, será 

apenas mais um fetiche da educação. 

Nos PCNs, a Geografia envolve também a linguagem cartográfica, tendo-a como 

um estudo necessário para conhecimento do meio e uma nova linguagem para trabalhar 

com os alunos. Os parâmetros deixam claro que:  

 

[...] a cartografia torna-se recurso fundamental para o ensino e a pesquisa. Ela 

possibilita ter em mãos representações dos diferentes recortes desse espaço e 

na escala que interessa para o ensino e pesquisa. Para a Geografia, além das 

informações e análises que se podem obter por meio dos textos em que se usa 

a linguagem verbal, escrita ou oral, torna-se necessário, também, que essas 

informações se apresentem especializadas com localizações e extensões 
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precisas e que possam ser feitas por meio da linguagem gráfica/cartográfica. 

É fundamental, sob o prisma metodológico, que se estabeleçam as relações 

entre os fenômenos, sejam eles naturais ou sociais, com suas espacialidades 

definidas (BRASIL,1998, p.76). 

 

 

De acordo com os PCNs, a alfabetização cartográfica dá continuidade aos 

elementos de representação gráfica, iniciada nas primeiras séries do ensino, que são 

fundamentais para que seja trabalhada posteriormente a linguagem cartográfica. E, de 

acordo com tais fundamentos, a Figura 11, traz um esquema representativo sobre aa 

alfabetização da linguagem cartográfica. 

 

Figura 11: Esquema da Alfabetização da linguagem cartográfica de acordo com o PCN 

 
Fonte: Brasil (1998, p.78). 
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Os alunos devem ter a percepção da linguagem cartográfica no ensino de 

Geografia, tornando-se elemento fundamental a cartografia. Esta possibilita ter 

representações dos diferentes recortes do espaço e escalas e informações por diferentes 

meios. A Geografia necessita, assim, da linguagem gráfica ou cartográfica, para 

estabelecer relações entre o meio.  

Portanto, sendo a Cartografia um recurso essencial para à Geografia, ela 

consegue trazer novas visões que são relacionadas ao mundo e espaço, tudo de forma 

dinamizada e com uma linguagem lógica, destacando conhecimentos sobre o mundo, 

colocando-as em escalas menores, com linguagens gráficas e mapas.  

Diante desta realidade, o principal desafio para a linguagem Cartográfica em 

relação à formação de professores é o estabelecimento de um diálogo entre a sociedade 

e o mundo dos mapas. Ou seja, o ensino-aprendizagem que vinculado ao estudo da 

linguagem cartográfica, principalmente, considerando os livros didáticos. 

O próximo tema em discussão, portanto, são os livros didáticos, visando 

compreender como estes trabalham ou apresentam os conteúdos de Geografia 

(cartografia – linguagem cartográfica).  

 

2.2 Livros didáticos e o ensino da Geografia 

 

Nos anos de 1990, surge o livro didático propriamente dito, ou seja, o que é 

considerado hoje como o livro utilizado nas escolas. Estes primeiros, com até hoje, 

tomaram como base os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). 

De acordo com Shoko (2010), muito embora a linha de abordagem geográfica 

já não seja a mesma dos tempos do governo militar, boa parte desses livros continua 

seguindo a trilha didática percorrida nos anos 1970, com desenvolvimento discursivo 

coloquial entremeado de atividades, estas também não mais as mesmas, aparentando 

uma modernidade mais condizente com os novos tempos tecnológicos.  

O livro didático, de um modo específico deve se adequar de acordo com o 

tempo vivido pelo aluno, o local onde está inserido, inclusive verificar até questões 

cultuais. Tudo isso para que ele possa chamar a atenção do aluno e se adequar ao 

momento histórico em que ele vive e se situa. Atualmente, tem-se a influência 

demasiada das mídias para chamar a atenção do aluno para outros meios de 
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comunicação e interação, por este motivo o livro didático deve ser mais estimulante e 

atrativo para o aluno, podendo captar mais sua atenção.  

O livro didático está presente na maior parte das aulas, tanto de Geografia, 

como nas outras disciplinas, sendo um material de apoio para os professores 

transmitirem seus conteúdos. No vocabulário voltado para a educação, podem-se 

encontrar diversas “denominações pelas quais se identifica e denomina o Livro 

Didático, dentre elas: compêndio, compêndio escolar, manual, manual escolar, livro 

escolar, livro de classe e livro de texto, cartilhas, apostila e outras” (FRANCISCHETT 

2010, p. 103).  

Nos dias atuais, o livro didático é visto como uma obra escrita por um ou 

vários autores e organizado por uma editora, com a finalidade de atender as 

necessidades dos alunos, de acordo com os objetivos propostos pela disciplina e 

conforme a faixa etária a qual o livro é destinado. Os livros didáticos são, normalmente, 

separados por matérias ou conteúdos afins, agrupados em capítulos, trabalhando temas 

que em geral, são direcionadas pelas Diretrizes Curriculares brasileiras. 

Para ser considerado didático, um livro precisa ser usado de forma sistemática 

no ensino-aprendizagem de um determinado objeto do conhecimento humano, 

geralmente, consolidado como disciplina escolar. Além disso, o livro didático 

caracteriza-se, ainda, por ser passível de uso em situação específica de escola, isto é, de 

aprendizado coletivo e orientado por um professor, pois e o único disponibilizado pelas 

políticas públicas e de acesso gratuito (FRANCISCHETT, 2010).  

No Brasil, os livros didáticos distribuídos na Educação pública, passam por 

inspeção e aprovação do MEC – Ministério da Educação e Cultura. Além disso, pelo 

PNDL – Plano Nacional do Livro Didático, esses livros passam por um processo 

democrático de escolha, antes de serem reproduzidos. 

De um modo geral, o livro didático intervém na aprendizagem do aluno, 

podendo ser favorável e estimulante, desde que contenha linguagens adequadas e 

características de acordo com a realidade e vivência dos alunos, ressaltando assim itens 

importantes como experiências sociais, culturais e outras.  

É necessário que os livros apresentem fundamentos essenciais para suprir as 

necessidades dos alunos, ressaltando que ele é um acessório que pode ser incluído nas 

salas de aulas e não é o educador. O livro é apenas um instrumento para auxiliar nas 

aulas e orientar melhor os alunos, uma vez que as escolas públicas do Brasil não têm 

recursos suficientes, além dos livros didáticos disponibilizados.  
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Segundo Franscischet (2010), o livro didático de Geografia tornou-se um 

material descartável tanto da escola quanto das bibliotecas públicas, a justificativa é que 

ele precisa ser atualizado. Este é um problema sério que tem feito parte não só da 

história dessa disciplina como de muitas outras. Por este motivo, políticas públicas com 

o PNLD devem estar mais compromissadas com este tipo de realidade. 

Tendo como análise o livro didático e as implicações que o envolvem, procura-

se realizar uma investigação nos livros didáticos do 2º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, divididos em duas fases: 1ª destacam-se os do 2º ao 5º ano que formam as 

séries iniciais do ensino fundamental; a 2ª fase tem-se os do 6º ao 9º ano que pertencem 

as séries finais do ensino fundamental. O propósito deste item é fazer uma análise sobre 

os conteúdos da linguagem cartográfica nos livros de geografia utilizados na rede 

escolar (municipal e estadual) da cidade de Jataí-GO.  

 

2.3 Análise dos livros didáticos do 2° ao 5° ano do Ensino Básico  

 

A escolha dos livros se deu a partir das séries iniciais, pois se entende que é 

nesse momento que comparecem os primeiros conteúdos da alfabetização cartográfica. 

Assim, conforme os objetivos dessa pesquisa se pretende identificar o nível da 

linguagem cartográfica e o seu processo ensino-aprendizagem.   

O livro adotado nas séries iniciais - 2°, 3°, 4° e 5° ano, foi “Porta aberta: 

Geografia”, publicado em 2011, da autora Mirna Lima, formada em História e mestre 

em História Social, também professora do ensino fundamental nas redes pública e 

privada do estado de São Paulo. Também tem atuação em Teoria e Prática de Ensino de 

História e Geografia de universidades privadas do estado de São Paulo.  

A análise observa a sequência das séries, ou seja, iniciando com os conteúdos da 

2ª série até os conteúdos do 5º ano. O objetivo inicial foi identificar nas os conteúdos de 

natureza cartográfica e verificar como se dá a sua articulação na alfabetização 

cartográfica.  

Referente ao livro didático do 2º ano do Ensino Fundamental, observa-se os 

aspectos que envolvem a linguagem, bem como o seu ensino e aprendizagem, nas séries 

iniciais e percebe-se que a linguagem cartográfica é o meio de intervenção pelo qual o 

aluno começa a apreender e a se situar perante o espaço percebido para o espaço vivido. 

Pode-se destacar, também, a transição que o livro traz da Geografia para a linguagem 

cartográfica.  
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O livro faz uma abordagem geral, que traz como elementos da aprendizagem da 

linguagem cartográfica exemplos de lateralidade, onde apresenta o lado esquerdo e o 

lado direito da criança. Apresentada assim, a lógica de localização a partir do corpo, ou 

seja, está localizada à direita ou à esquerda do próprio referencial que é a criança. 

Conteúdo (lateralidade) representado na Figura 12, retirado do livro didático do 2º ano 

do Ensino Fundamental. 

 

 

Figura 12: Representação da lateralidade a partir do corpo 

 

 
 Fonte: Lima (2011, p.12). 

 

A representação da lateralidade se dá na escala do corpo, do espaço vivido, na 

qual se busca uma orientação geográfica de posição/localização. Nesse caso, o conteúdo 

é geográfico e passa a cartográfico quando assume a características de representação 

espacial.  
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Dessa forma, quando o aluno apreende as lógicas de lateralidade, através da 

posição e localização, poderá compreender essas mesmas variáveis quando passar do 

espaço vivido para o espaço concebido, ou seja, quando as observações passam para as 

escalas local/regional, nacional e global, observando a posição e a localização pelas 

coordenadas geográficas.  

Quando o professor iniciar o trabalho com os conteúdos astronômicos, por 

exemplo, na perspectiva da cartografia ptolomaica, poderá se orientar pelas latitudes e 

longitudes. Tendo o Equador como referência e não mais o corpo, o aluno poderá 

localizar pontos espaciais ao norte e sul (frente e atrás), e tendo o Meridiano de 

Greenwich como referência, poderá observar pontos espaciais à direita e à esquerda 

(leste e oeste).  

Assim, da lateralidade do corpo, no espaço vivido, o aluno passará de uma 

informação geográfica para uma informação cartográfica, através da representação 

espacial, tendo a escala como elemento central.   

 

 

Figura 13: Posição/ localização 
 

 
  Fonte: Disponível em: http://geographyworldonline.com/tutorial/instructions.html. 
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Nessa perspectiva, é preciso que o professor domine minimamente as categorias 

posição/localização e faça com que o aluno perceba que o seu corpo é um referencial 

espacial. Logo, os seus colegas ou objetos que estão à sua direita, à sua esquerda, à sua 

frente e atrás, se constituem em referenciais em uma dada disposição espacial. Claro 

que é preciso levar em conta o nível de informação, conforme o processo cognitivo do 

estudante.   

De acordo com Dolfuss (1973), localizar consiste em indicar as coordenadas 

geodésicas, mas consiste também em definir o sítio e a posição. “O sítio representa o 

receptáculo territorial de um elemento do espaço. A posição depende do sistema de 

relação que o elemento mantém com outros, estejam estes próximos ou distantes” 

(DOLFUSS, 1973, p. 18). 

Os princípios de localização, distribuição, extensão, distância, posição e escala, 

formam a base dos princípios lógicos demonstrados no decorrer dos conteúdos traçado 

de Geografia Cartográfica. Segundo Moreira (2007, p.116) os antigos: 

 

 

[...] compreendiam a importância preliminar central desses princípios na 

formação da personalidade e do discurso da representação geográfica. 

Organizar e estruturar geograficamente significava, simultaneamente, para 

eles, localizar, distribuir, conectar, distar, delimitar e escalarizar as relações 

na paisagem e transportá-las para o mapa. Só então podia-se analisar a 

relação homem-meio/homem-espaço em sua dimensão geográfica 

(MOREIRA, 2007, p.116).  

 

De acordo com Almeida e Passini (2011), ao destacarem o tema espaço, 

abordam-no de três formas: espaço vivido; percebido e concebido. O primeiro, espaço 

vivido, refere-se ao espaço físico, que é vivenciado através do movimento e do 

deslocamento. O segundo, espaço percebido, não precisa mais ser experimentado 

fisicamente, do percurso de um lugar a outro, a criança pode distinguir a distância de 

localização de objetos. Por fim, o terceiro, espaço concebido, é aquele no qual a criança 

pode começar a estabelecer relações espaciais entre elementos apenas através de suas 

representações, começando assim a fazer a leitura da linguagem cartográfica a partir de 

mapas, podendo reconhecer lugares a partir de representação especificas.  

Almeida e Passini (2011), também afirmam que é desde os primeiros meses de 

vida do ser humano que a criança tem as percepções e as impressões referentes ao 

domínio espacial, que são desenvolvidas através de sua interação com o meio. No 

entanto, é na escola que começa a ter a percepção espacial, a aprender como a sociedade 

é voltada e se organiza no espaço em que está inserida. 
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Esta percepção começa a ser compreendida a partir do momento em que a 

geografia é representada (ALMEIDA; PASSINI, 2011). O trabalho de orientação, 

localização e representação deve partir do espaço próximo para o distante, dando início 

a transição espacial, que se dá a partir dos aspectos observados geográficos para a 

representação do espaço.  

Por meio da Figura 14, o aluno pode ter a percepção de vários ângulos diferentes 

de um determinado objeto: de frente, de lado e de cima para baixo, essa percepção 

começa a dar noção ao aluno sobre a categoria de localização espacial, começando a 

situar os objetos para, posteriormente, começar a situar seu corpo no espaço. Observa-se 

que a criança começa a ter percepção para criar a imagem do tridimensional para o 

bidimensional. A relação que ela cria com o objeto faz com que possa criar uma 

representação bidimensional. 

 

Figura 14: Representação bidimensional 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.15). 
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Na Figura 14, são vistas relações topológicas, consideradas a partir da criança, 

do seu corpo, para seu entorno, envolvendo, assim, a sua casa como elemento de partida 

para fazer a relação. As relações espaciais topológicas podem ser estabelecidas em um 

espaço próximo ao corpo da criança, podendo-se usar como pontos, dentro, fora, ao 

lado, frente, perto e longe. Portanto, este exemplo deixa evidente que para trabalhar a 

questão espacial, podem ser utilizados elementos que estão envolvidos no cotidiano do 

aluno (neste caso, a casa) associando o espaço vivido, começando pelo seu próprio 

corpo.   

 

Figura 15: Espaço vivido – relações espaciais 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.39). 

 

As relações topológicas acompanham as crianças desde o nascimento, sendo 

base para relações espaciais futuras, começando, assim, a estabelecer relações 

geográficas com o mundo a partir de seu corpo e outros objetos. De certa forma, as 

primeiras relações espaciais que: 

 

 

[...] a criança estabelece são as chamadas relações espaciais topológicas 

elementares que são construídas na seguinte: a) vizinhança, correspondente 

ao nível onde as figuras (elementos) são percebidas – o que está ao lado; b) 

Separação, corresponde a fronteiras e limites; c) Ordem, antes? Depois; d) 

Envolvimento, o espaço que está em torno de; e) Continuidade, recorte do 

espaço do qual a área em questão corresponde (ALMEIDA; PASSINI, 2011, 

p.31). 

 

Outro exemplo, que Lima (2011) traz refere-se aos diferentes atividades de 

espacialização e de localização referentes ao local em que a criança está situada, ainda 
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tendo como referência a lateralidade (esquerdo e direito, frente e atrás, perto e longe, 

cima e embaixo) trazendo também mais um exemplo (Figura 16). 

 

Figura 16:  Espacialização e localização 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.82). 

 

Ao abordar este conteúdo, Lima (2011) traz este elemento para entendimento da 

representação. Aparentemente, busca trazer a compreensão da visão em perspectiva a 

partir da visão frontal, oblíqua e vertical, sendo um princípio para dar início ao 

desenvolvimento da criança em relação às representações, como determinado objeto 

pode ser apresentado em diferentes posições.  

Esse princípio pode ser utilizado para transformar o entendimento da criança do 

bidimensional para o tridimensional.  Essa noção espacial refere-se, também, ao espaço 

externo do corpo, estando envolvida com a lateralidade: direita, esquerda, dentro, fora, 

em cima, em baixo.  

Na Figura 17 tem-se um exemplo que a autora Simielli (1996), traz dessa 

transição do tridimensional para o bidimensional na forma de representação com as 

simbologias que são utilizadas na linguagem cartográfica.  
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Figura 17: Do bidimensional para o tridimensional 

 

 

Fonte: Simielli (1996, p.23). 

 

A percepção que se pode ter a partir da Figura 16, são exemplos de como o 

tridimensional se torna bidimensional, destacando a simbologia para representar os 

elementos, tornando as imagens em representação cartográfica codificada. Os símbolos 

são assim represenados por cores e formas, a partir da legenda que é inserida na 

imagem, ressaltando que   “a representação do espaço através de mapas permite ao 

aluno atingir uma nova organização estrutural de sua atividade prática e da concepção 

do espaço” (ALMEIDA; PASSINI, 2011, p.13). 

A Figura 18, também representada por Simielli (1996), traz uma planta com a 

decodificação da imagem. É uma representação bidimensional, com a legenda que 

apresenta os detalhes contidos na imagem.  

 

 



77 
 

 

Figura 18: Planta cartográfica 

 
 

 
Fonte: Simielli (1996, p.27). 

 

Voltando a análise do livro didático, após ter melhor destacado a representação 

bidimensional e tridimensional e ainda, ter mostrado as formas de legendar as imagens. 

Na Figura 19, observa-se como Lima (2011) trabalha a representação espacial, indo de 

acordo com referências conhecida pelo aluno. Para ir da escola até sua casa, o ônibus 

segue por vários pontos até chegar ao destino, lugares fixos que o aluno memoriza 

quando percorre com o ônibus escolar. 
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Figura 19: Representação espacial com referências 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.106). 

 

Este tipo de representação que o aluno vai construindo no trajeto até a escola, 

pode-se abordar questões espaciais como ponto de referência, que está inserido a partir 

do espaço vivido para o espaço percebido. Estes,  

 

[...] não precisa ser experimentado fisicamente. Assim, a criança da escola 

primária é capaz de lembrar-se do percurso de sua casa à escola, o que não se 

dava antes, pois era necessário percorrê-lo para identificar os edifícios, 

logradouros e ruas. Ao observar uma foto, nessa fase, a criança já é capaz de 

distinguir as distâncias e a localização dos objetos. Antes só era capaz de 

perceber o “aqui”, depois atinge também o “acolá”. Deu-se nessa passagem, 

tanto a ampliação do campo empírico da criança quando a análise do espaço 

que passa a ser feita através da observação (ALMEIDA; PASSINI, 2011, 

p.26). 
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É necessário ressaltar que o primeiro livro analisado (2º Ano do Ensino 

Fundamental) traz como principal abordagem a espacialidade geográfica que, ao 

decorrer do mesmo, pode ir se transformando na linguagem cartográfica, podendo-se 

perceber, assim, essa transição do ensino da Geografia para o ensino da linguagem 

cartográfica através da espacialidade contida nas imagens e na discussão que Lima 

(2011) vai destacando em suas explicações e atividades contidas no livro.  

O próximo livro analisado foi o do 3° ano do Ensino Fundamental, também da 

coletânea “Porta aberta: Geografia”, também fazendo várias representações de lugares 

em que os alunos estão inseridos, podendo-se verificar, a percepção da representação 

espacial que as crianças poderão ter, de acordo com o lugar em que vivem.  

O livro traz, também, como o aluno pode se orientar em determinados lugares, 

citando assim referências de orientação, posição do corpo no espaço. Outra atividade 

que o livro apresenta são os mapas mentais, que, por sua vez, são imagens espaciais que 

as pessoas têm de lugares conhecidos, representações que podem ser do espaço vivido, 

construído, localidades espaciais, ou também pode ser elaborado a partir de 

acontecimentos sociais, históricos, culturais.  

Na Figura 20, Lima (2011) apresenta a experiência de alunos com os lugares, 

dando-lhes como sugestão fazer a representação do espaço em que estão inseridos. A 

partir daí a criança cria a representação do seu lugar em forma de desenho, 

referenciando principais pontos que ela conhece e vai mapeando o seu lugar de acordo 

com o entendimento e conhecimento de onde está inserida.  

Percebe-se, no entanto, que a criança ainda não tem domínio para distinguir o 

bidimensional e o tridimensional, contendo a imagem alguns aspectos que, também, não 

representam qualquer tipo de escala ou legenda. 

O livro, portanto, deixa  a desejar no quesito da linguagem cartográfica, pois a 

criança deveria, ter noção espacial para representar o objeto em forma tridimensional e 

bidimensional, de acordo com a série anterior em que, aparentemente, Lima (2011) traz 

subsídio para que esta questão seja solucionada.  
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Figura 20:  Representação do espaço em que está inserido: Desenhos dos alunos 

 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.106). 

 

 

Um exemplo mais evidente de transição do desenho para representação 

cartográfica é encontrado no material didático específico da linguagem cartográfica de 

Simielli (1996). Este o traz de forma didática e comunicativa como a geografia faz a 

transição para a cartografia.  

Sendo, assim o autor traz uma imagem feita por uma criança de 9 anos a partir 

de uma representação aérea de um determinado lugar. O tracejado do aluno faz sua 

representação de acordo com a imagem e com as convenções cartográficas que são 

percebidas na legenda, separadas por cores, para especificar o lugar que o aluno está a 

representar (Figura 21). 
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Figura 21: Representação do espaço - com legenda 

 

 
Fonte: Simielli (1996, p.32). 

 

A legenda, no desenho realizado pela criança de Denise de 9 anos, pode ser 

considerada a alma do mapa. A afirmação é pertinente, porque “o processo de 

comunicação cartográfica passa, necessariamente, pela concepção da simbologia 

lançada no mapa e pela sua correspondente significação, expressa na legenda” 

(OLIVEIRA; ROMÃO, 2013, p.27). Percebe-se a importância da legenda nos mapas, 

porém Simielli (1996) não trata esse tema como central da discussão do estudo dado.  

Lima (211) apresenta um mapa mental que uma criança traçou no papel, uma 

forma de representação do lugar, que pode ser feita a partir de pontos de referências 

gravados na memória (Figura 22). Tais pontos de referências podem ser percebidos não 

só pela visão, mas também pela audição e pelo olfato, podendo ser uma loja de música 

como ponto de referência sonora, uma padaria ou restaurante como referência de olfato, 

cheiro, dando assim pontos de referências pra cada situação e lugares.  



82 
 

 

Figura 22: Representação de mapa mental 

 

 

Fonte: Lima (2011, p. 29). 

 

Da mesma forma, do que o livro didático do 2º Ano, o do 3º Ano também 

apresenta o corpo como referência espacial, citando a percepção de que o modo mais 

fácil de localizar os lugares é usando o corpo. Com ele, pode-se mudar de posição, ir de 

um lugar para outro. Sendo o mesmo ponto de referência, pois a partir dele pode-se 

saber a posição e a localização do que está na frente, atrás, à direita, à esquerda, em 

cima, em baixo, perto ou longe.   

Outro tema importante, que aparece na primeira unidade do livro, refere-se às 

coordenadas geográficas. Lima (2011) destaca os elementos dos pontos cardeais e 

algumas atividades para que o aluno desenvolva a localização de acordo com norte, sul, 

leste e oeste.  

A Figura 23, presente nesta unidade, refere-se a visões: frontal, oblíqua e a 

vertical, destacando como elemento sinalizador e orientador o sol. Este ajuda a crianca a 

encontar as direções norte, sul, leste ou oeste, que são referenciais usadas por todas as 
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pessoas, em toda parte do mundo. Tais referenciais são denominados de pontos 

cardeais. Pode-se ressaltar que, onde o sol pode ser visto no horizonte, de manhã,  é a 

direção leste, em que o sol nasce. A direção onde o sol pode ser visto no final da tarde é 

a direção  oeste, onde o sol se põe.  

 

Figura 23: Localização de acordo com o sol 

 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.31). 

 

 

O que pode ser visto são os referênciais de localização. De acordo com Oliveira 

e Romão (2013), os referênciais de lozalização se confundem com os de orientação, 

suas origens vêm da observação astronômica dos movimentos realizados pela Terra, e 

dos deslocamentos de estrelas e plantas que são vistos da Terra. As coordenadas 

geográficas são o principal referencial de localização em mapas.  
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Após o entendimento sobre lateralidade, (direita e esquerda), o aluno pode, 

assim, apontar o braço direito (Figura 24) para onde o sol nasce: este ponto é o leste; 

consequentemente, o braço esquedo aponta para o oeste, e sua frente está para o norte, 

atrás está o sul. Os pontos norte, sul, leste e oeste são, assim, denominados pontos 

cardeais.  

 

Figura 24: Pontos cardeais 

 
 

 
Fonte: Simielli (1996, p.19). 

 

 

Os pontos cardeais aparecem assim concebidos na Rosa dos Ventos, sendo o 

norte reprsentado no alto; o sul, a baixo; o leste à direita; e o oeste,  à esquerda. De 

acordo com Oliveira e Romão (2013), o referencial de orientação em uma mapa é 
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exposto pela presença de uma Rosa dos Ventos (Figura 25), que indica a posição das 

direções cardeais e “determina a orientação dos mapas pelo posicinamento do norte na 

parte superior e do sul na parte inferior da representação. O leste fica à direita e o oeste 

à esquerda, do ponto de vista do leitor” (OLIVEIRA; ROMÃO, 2013, p.47).  

 

Figura 25:  Rosa dos ventos – Pontos cardeais 

 
 

 
Fonte: Disponível em:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_dos_ventos 

 

 

As coordenadas geográficas são referenciais universais, no sentido de que 

servem para localizar qualquer ponto do planteta com valores únicos (OLIVEIRA; 

ROMÃO, 2013).  

Dependendo da posição em que se está situado a determinado objeto (uma casa, 

rua, construção e outros), podem-se ter visões diferentes a ele. Tendo, assim, a visão 

frontal, Figura 26 1, conseguindo ver assim a fachada das casas, dos prédios, plantas, 

detalhes da calçada. Na Figura 26 2, pode-se perceber que se tem  uma visão a partir de 

em um lugar mais alto, sendo essa a oblíquia, pois todos os elementos são vistos do lado 

e do alto. Na Figura 26 3, pode-se ter uma visão de cima para baixo, vertical, não sendo 

possivel ver sua lateral nem sua frente, apenas o lado superior de cada objeto.   
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Figura 26: Visão Frontal (1), oblíqua (2) e vertical (3) 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.38). 

 

 

O ensino de Geografia utiliza a linguagem cartográfica para representar o mundo 

e elementos que estão inseridos nele, fazendo o uso de cartas, plantas, maquetes, para 

cometer a leitura do espaço geográfico. Portanto, esses elementos podem ser 

constituintes de forma bidimensional, que representa com o comprimento e largura, que 

é visto por cima e chamado de visão vertical (Figura 26 3).  

Também na perspectiva da representação bidimensional há a visão frontal, 

quando os objetos podem ser vistos de frente (Figura 26 1). As representações 

tridimensionais mostram a largura, o comprimento e a altura do objeto, podendo ser 

percebidas como imitações da realidade que está sendo representada. Estas 

representações podem ser chamadas de visão oblíqua (Figura 26 2). 
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De acordo com Archela e Gomes (2010), a simbologia que é formada pelos 

signos e cores. É o que dá vida à representação, que transforma o que é representado em 

linguagem cartográfica, meio de comunicação do espaço.  

A Figura 27 traz exemplos de duas representações de um mesmo lugar na área 

urbana: Figura 27 1 mostra um desenho; a Figura 27 2 traz um croqui, ou seja, uma 

representação simples de um lugar (um desenho rápido, não muito preciso) que 

apresenta apenas os principais traços de uma imagem.   

 

Figura 27: Representação de área urbana 

 

 
Fonte: Lima (2011. p.11). 
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A Figura 28, procura trazer a representação do estado e município, observando, 

assim, que Lima (2011) coloca a imagem de um estado (Minas Gerais) e várias figuras 

dentro dela delineado que, aparentemente, define os municípos. Neste caso a pretensão 

é utilizar a linguagem cartográfica para transimitir informaçãoes sobre o tema que está 

sendo tratado.  

 

Figura 28: Representação de municípios no Estado (Minas Gerais)  

 

 
Fonte: Lima (2011, p.120). 

 

 

Mas seria essa a forma correta de representação da linguagem cartográfica para 

este elemento que Lima (2011) está concebendo? Vale lembrar que a reprodução da 

linguagem cartográfica não pode dar-se apenas através de um simples desenho, sem 

escala, sem legenda, sem simbologias. Cabe à linguagem cartográfica fazer um 
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representação do espaço real, com suas convenções, formatos, cores, tracejados, com o 

intuito de representar de forma coerente, para que o leitor possa entender seus 

significados.  

Para confrontar e ao mesmo tempo mostrar a forma correta de exemplificar a 

linguagem cartográfica, utilizando-se do mesmo mapa Minas Gerais, destaca-se a 

representação dos municípios, em quantidade, de acordo com o IBGE de municípios 

(853 municípios), Figura 29. Este é o Estado com maior quantidade de municípios no 

país, distorcendo a informação que Lima (2011) do livro didático do 3º Ano traz para 

passar aos alunos. 

 

Figura 29: Representação de município de Minas Gerais – IBGE 

 

 
 Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang&coduf=31&search=minas-gerais 

 

 

O próximo livro analisado foi o do 4º Ano do Ensino Fundamental, composto de 

quatro unidades. São elas: Os lugares e suas paisagens; A cidade: paisagens e modos de 

vida; O campo: paisagens e modos de vida; Os municípios brasileiros. Para análise 

foram selecionados alguns aspectos da linguagem cartográfica, para serem discutidos. 
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Na Figura 30, Lima (2011) traz a representação de uma cidade, em duas visões: 

na primeira trata-se de uma imagem área de um bairro da cidade de São Paulo, 

fotografada; a segunda é um croqui da aérea do mesmo bairro. 

 

Figura 30: Representação da uma cidade 

 

 
 Fonte: Lima (2011, p.63). 

 

 

A Figura 31 faz referência também a um bairro, com base em uma planta de um 

quarteirão, representada a patir de uma imagem original, tendo uma legenda dos 

detalhes existentes no quarteirão. Os elementos da imagem foram destacados de forma 

vertical (como se esitivessem sendo vistos do alto, de cima para baixo). Para saber quais 
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são os elementos presentes na imagem, é necessária a presença da legenda, com a 

indicação de cada símbolo que ela está representando. Portanto, somente no Livro 

didático do 4º ano que Lima (2011) começa a trazer para a leitura da linguagem 

cartográfica a legenda. Que como foi visto até o momento ela é fundamental para 

entendimento e compreensão das representações.  

 

Figura 31: Representação de um bairro, destaque para a legenda 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.65). 

 

 

O próximo livro analisado, que fecha inclusive os das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, foi o do 5º ano, formado de quatro unidades: O Brasil, nosso país; 

Retratos do povo brasileiro; As paisagens que a natureza construiu e as pessoas 

modificam; As regiões brasileiras.  

A primeira unidade, “O Brasil, nosso país”, traz, primeiramente, a representação 

do território brasileiro e atividades para que o aluno desenvolva sobre o mapa e o que 

ele está significando. Apresentando, logo em seguida, os significados de: mapa e 
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cartografia, escala, legenda, rosa dos ventos. Inclusive, propõe para o aluno desenvolver 

cada tema. 

Na Figura 32, Lima (2011) destaca o significado de escala e como deve ser 

utilizada, ensinando a seguir alguns exercícios para que o aluno possa compreender 

melhor a escala.  

 

Figura 32: Representação de escala 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.19). 

 

A escala no mapa é algo indispensável, sendo a referência para as medidas a 

serem realizadas e para compreensão do quanto foi reduzida a dimensão verdadeira. A 

partir dela que tem a percepção da dimensão real do objeto que está sendo representado.  

A Figura 33 faz referência à escala com redução das medidas em relação à 

proporção.  
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Figura 33: Representação de escala com redução 

 

 
Fonte: Oliveira e Romão (2013, p.44). 

 

 

A Figura 34 faz referência a legenda, é onde Lima (2011) coloca que o aluno 

deve aprender o significado da legenda e como interpretá-la, pois ela é necessaria para 

representar elementos reais que são tranformados em símbolos nas representações 

cartográficas.  

 

Figura 34: Definição de legenda 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.19). 

 

A legenda ajuda a interpretação dos mapas, sem ela esta pode ficar destorcida do 

verdadeiro significado que o mesmo quer transmitir. É a partir da legenda que se pode 

interpretar e entender o real sentido que o mapa apresenta e suas simbologias. Ela: 
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[...] apresenta, portanto, a codificação expressa no mapa, indicando os signos 

que compõe a imagem e a relação ente os diferentes significantes (cores, 

formas, texturas, etc.) e seus respectivos significados (o que eles 

representam). Nela há uma união dos sistemas de comunicação visual e 

sonora (OLIVEIRA; ROMÃO, 2013, p.29). 

 

A legenda provoca o entendimento dos mapas, pois é construída a partir de 

símbolos cartográficos, servindo para decodificar elementos existentes, ou seja, os que 

nela são trazidos. Além disso, segue um padrão para que não haja desvios nas 

interpretações, que o mapa deseja transmitir. 

Pode-se perceber que as representações a partir deste livro são mais diretas e 

relacionadas à representação da linguagem cartográfica. Como se pode ver na primeira 

imagem, a autora traz já um mapa da divisão política do Brasil. Entende-se que, a partir 

desta série, o aluno já sabe fazer interpretação da linguagem cartográfica e ler os mapas.  

A Figura 35 é uma representação do território brasileiro, mostrando seus estados, 

e dando ênfase à capital, trazendo infrmorçãoes do que está sendo representado.  

 

Figura 35: Representação do Território Brasileiro 

 

 
Fonte: Lima (2011). 
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A Figura 36 mostra a representação do Brasil no mapa-múndi, sendo a Terra 

como um globo aberto, dividido ao meio, com todas suas partes nos hemisférios oriental 

e ocidental. Um exemplo de que o ensino da linguagem cartográfica, nas séries 

anteriores, traz elementos cartográficos para que os alunos possam interpretar as 

representações de acordo com o que foi apreendido. 

 

Figura 36: Representação do Brasil no mapa-mundi 

 

 
Fonte: Lima (2011, p.24). 

 

 

Deste ponto adiante do livro didático, Lima (2011) traz representações em 

mapas, que saíram do tridimensional para o bidimensioanl, que faz uso das linguagens 

visual e verbal para  representar o espaço real, podendo entender que o mapa tem sua 

função como representação do espaço. Portanto, ele deve ser: 

 

[...] entendido como uma forma de comunicação, a cartografia precisa ser 

considerada uma linguagem. Trata-se de um tipo especial de linguagem, a 

qual conjuga propriedades tanto da linguagem visual (gráfica) quanto da 

linguagem verbal (textual). Nos mapas, a primeira é expressa na imagem 

formada pelo arranjo de tamanhos, tonalidades, cores, formas e texturas, 

enquanto a segunda está presente no título, na legenda, na toponímia, em 

nomes de lugares ou objetos, e em outras partes (OLIVEIRA; ROMÃO, 

2013, p.11).  
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Como meio de comunicação a linguagem cartográfica está presente a partir de 

mapas nos próximos capítulos do livro. O mapa torna-se um intrumento que ajuda a 

compreender e explicar determinadas situações do espaço, expressando coerentemente o 

espaço real a partir de uma imagem.  

Ao fazer a análise dos livros do ensino básico do 2° ao 5° ano, pode-se perceber 

que existem elementos da linguagem cartográfica na maior parte das unidades, como 

visto nos exemplos colocados no decorrer do texto. Porém, percebe-se que os livros 

trazem em si alguns conceitos que podem ser considerados errados nas representações, 

podendo deixar o aluno confuso em suas colocações, cabendo, neste momento, a 

intervenção do professor para que a linguagem seja ensinada de forma correta.  

Lima (2011) não traz algumas definições e representações coerentes da 

linguagem cartográfica, podendo dificultar assim o ensino do professor e aprendizagem 

do aluno. Cabe saber se o professor utiliza de outros meios didáticos para ensinar o 

aluno a compreender a linguagem cartográfica. As definições são elementos 

fundamentais para o ensino-aprendizagem da linguagem cartográfica. 

Dando-se ênfase para a linguagem cartográfica, que é o tema que a pesquisa 

foca, Pontuschka (2009) diz que cada linguagem possui seus códigos e seus artifícios de 

representação, que precisam ser conhecidos por professores e alunos para maior 

compreensão dos conteúdos geográficos.  Partindo deste pensamento, serão observados 

os códigos da representação da linguagem cartográfica que estão inseridos nos livros 

didáticos de Geografia.  

A apresentação da linguagem cartográfica na Geografia se encontra presente 

também nas próximas séries do ensino, para dar continuidade ao estudo da mesma nos 

livros didáticos, será tratada a partir da análise dos livros do 6º Ano ao 9º ano do Ensino 

Fundamental.  

 

2.4 Análise dos livros didáticos do 6° ao 5° ano do Ensino Fundamental  

 

Os livros trabalhados no Ensino Fundamental do sexto ao nono fazem parte da 

coletânea: “Para viver juntos: Geografia: Ensino Fundamental”, ano de 2012, do autor 

Fernando dos Santos Sampaio. Este é bacharel em Geografia e Doutor em Geografia 

Humana pela Universidade de São Paulo (USP) e professor de Geografia em escolas da 

rede pública e particular e na Universidade Estadual do Oeste do Paraná.  
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O primeiro livro desta coleção a ser analisado é o do 6° ano, que traz em seu 

sumário um total de nove capítulos, sendo eles: Paisagem e lugar; Orientação e 

localização; Interpretação Cartográfica; O planeta Terra; A crosta terrestre; Formação e 

modelagem do relevo terrestre; a hidrosfera terrestre; A atmosfera terrestre; A biosfera.  

Um dos exemplos abordados neste livro reforça que o aluno aprenda a paisagem 

e seus elementos, as transformações da paisagem, os lugares do espaço vivido e as 

relações entre os lugares e as pessoas. Na Figura 37, tem-se o exemplo de um croqui 

(desenho que pode ser realizado a mão livre) cujo objetivo é fazer uma representação 

simples do espaço geográfico. Ao manter elementos essenciais, como localização, 

trajetos e legenda com símbolos utilizados na representação, o croqui torna-se um 

recurso prático e de fácil interpretação (SAMPAIO, 2012). 

 

Figura 37: Representação de croqui 

 

 
Fonte:Sampaio (2012, p.22). 
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 Na imagem 38, há uma fotografia aérea retrata os elementos que constituem o 

espaço representado, não apresentando legenda ou outros recursos e simbologias que 

facilitam a leitura da imagem. 

 

Figura 38: Representação aérea – casa de Leonardo – Fotografia de satélite 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.22). 

 

Sampaio (2012) traz uma abordagem para que o aluno possa compreender a 

necessidade de orientação no espaço geográfico ao longo do tempo, a rosa dos ventos e 

os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, o sistema de coordenadas geográficas e as 

linhas imaginárias.  

Na Figura 39 tem-se o exemplo dos pontos cardeais, esclarecendo como 

reconhecê-los de acordo com a posição, percebe-se que, nesta série, há uma revisão de 

posição e localização.  
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Figura 39: Representação com pontos cardeais 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.29). 

 

A Figura 40 refere-se à outra representação cartográfica, que é o sistema de 

coordenadas, que ajuda a definir a orientação e a localização de acordo com as 

coordenadas geográficas.  

 

Figura 40: Representação e definição de orientação e localização 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.34). 
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De acordo com Pena (2015) as coordenadas geográficas são são sistemas de 

linhas imaginárias sobre o globo terrestre ou um mapa, traçadas entre si nos sentidos 

norte-sul e Leste-Oeste e medidas em graus, formando os paralelos e meridianos (Figura 

41). 

 

Figura 41: Coordenadas geográficas no mapa-múndi 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.36). 

 

 

O livro reforça aos alunos sobre a importância dos mapas, a origem, as 

convenções cartográficas, os elementos de um mapa, as principais representações 

cartográficas, trazendo uma breve origem da história da cartografia. Enfim, levando-os a 

compreendê-lo na sua plenitude. Afinal eles são como: 

 

[...] simplificações da realidade, já que não tem o intuito de retratar tudo o 

que é visível. Isso os diferencia, sobremaneira, de uma fotografia aérea ou de 

uma imagem de satélite, por exemplo. Muitas vezes, os mapas demonstram 

justamente o que não é visível ou palpável no espaço geográfico, como o 

clima, as religiões etc. (OLIVEIRA; ROMÃO, 2013, p.8). 
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Entender e compreender os mapas se tornam elementos importantes para uma 

leitura do espaço geográfico, podendo retratar uma localização, uma determinada 

situação. Os mapas não são apenas meios de localização, mas podem representar 

determinados fenômenos que ocorrem na superfície terrestre, de acordo com o interesse 

de representação.  

Outro exemplo importante que o livro traz são os elementos presentes em mapas, 

destacando que os elementos mais importantes e que devem sempre estar presentes nas 

representações são: título, orientação, legenda, fonte e escala. Cada um destes auxilia o 

leitor a compreender o que está sendo representado.  

 O título por sua vez, faz um recorte em relação a representação do mapa, 

do que será representado, destacando a localidade que o fenômeno 

ocorre, trazendo para o leitor uma breve descrição do que o mapa 

pretende representar.  

 A legenda, por sua vez, traz a parte da simbologia, do significado, a 

representação do mapa. Sem ela a leitura do mapa pode ficar confusa ou 

mesmo sem significado. É nela que as informações contidas no mapa são 

representas e significadas de modo que o leitor possa compreender o que 

está sendo representado.  

 O referencial de orientação em um mapa é exposto pela presença de uma 

rosa dos ventos, que está indicando a posição das direções cardeais.  

 Quanto a indicação da escala no mapa, ela é a referência para as medidas 

a serem realizadas e para compreensão da dimensão verdadeira da 

representação.  

 Enquanto a fonte é a responsável por indicar onde e quem criou o mapa, 

sua organização, etc. Indica o local de onde foram retirados tais dados ou 

a entidade responsável (OLIVEIRA; ROMÃO, 2013).  

A partir desses elementos, será feita a observação nas próximas representações, 

destacando se eles encontram-se presentes nos mapas trabalhados por Sampaio (2012) 

no livro didático. Na Figura 42 podem-se observar todos estes elementos e a definição 

destes. Sendo todos apontados no livro didático com a preocupação de conceituá-los e 

situá-los dentro do mapa. 
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Figura 42: Representação de elementos em mapas 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.48). 

 

As representações cartográficas são recursos que registram e transmitem 

informações sobre diversos lugares da superfície terrestre, podendo revelar vários itens 

de acordo com o interesse que é proposto.  

Essas representações fazem uso de símbolos para reproduzir o que há no 

território representado, pode, por exemplo, representar montanha, estradas, cidade, 

distribuição da população e outras diversidades de elementos. Desta forma, a 

simbologia torna-se importante para decodificar o que está sendo representado em um 

mapa. 
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A Figura 43 mostra como Sampaio (2012) expõe a representação de símbolos no 

mapa, tendo como exemplo, os recursos minerais e combustíveis fósseis. Pode-se 

perceber que as jazidas de diamantes são representadas por um símbolo, as de cobre são 

representadas por outro, fosfato, ferro, por outro e assim por diante. Cada elemento é 

representado por um símbolo que o distingue do outro, dando assim significado à 

representação e para sua transmissão de informação.  

 

 

Figura 43: Representação Recursos mineirais 
 

 
  Fonte: Sampaio (2012, p.53). 

 

 

A Figura 44 faz uma representação de maquetes, elas são representações 

cartográficas tridimensionais, com altura, largura e profundidade. Os elementos que 
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estão nelas devem ser reduzidos de acordo com o tamanho original e representados na 

mesma disposição.  

 

Figura 44: Representação de maquete 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.55). 

 

 

Percebe-se no livro didático que Sampaio (2012) faz uma breve explicação sobre 

os elementos presentes na linguagem cartográfica e, a partir desse momento, o tema é 

tratado com menos ênfase nos detalhes que são referentes à alfabetização da linguagem 

cartográfica. 

A presença dos símbolos tem a finalidade de indicar a localização de ocorrências 

de determinados fenômenos e diferenciá-los. Toma-se como exemplo a Figura 45, um 

mapa de jazidas minerais, onde cada elemento é representado por uma barra de cor 

diferente: o ouro é de amarela; o alumínio de cinza; o manganês de verde; o ferro cinza 

claro; o estanho de vermelho. Os símbolos ajudam a esclarecer a ideia que o mapa tenta 

traçar, visualizando recursos minerais que existem no Brasil. 

 



105 
 

Figura 45: Representação de jazidas de minerais metálicos 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.106). 

 

Outro exemplo que pode ser destacado neste livro didático é um mapa-mundi 

físico (Figura 46), que representa as diferentes altitudes, mostrando áreas mais elevadas 

e áreas mais baixas e planas,  cada área segue de uma tonalidade. Exemplo pode ser 

visto na cordilheira do Himaláia, com tonalidades de marrom, esta área é elevada, de 

acordo com a legenda. As áreas de cor verde são as mais baixas. 
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Figura 46: Representação Mapa-múndi físico 

 

 
      Fonte: Sampaio (2012, p.133). 

  

Na Figura 47 percebe-se o uso de símbolos no mapa e na legenda para 

apresentar como está a previsão do tempo do Brasil em determinado dia. 

 

Figura 47: Representação previsão do tempo 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.174). 
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O próximo livro didático, analisado, foi o do 7º ano do Ensino Fundamental, que 

é composto por nove capítulos, sendo: O território brasileiro; A população brasileira; 

trabalho, consumo e sociedade; Brasil rural; Indústria; A urbanização brasileira; As 

regiões Sudeste e Sul; As regiões Norte e Centro-Oeste; Região Nordeste.  

A partir deste ano, pode-se perceber que os mapas têm como função representar 

determinadas áreas, de acordo com o interesse do autor, e seguido de textos para 

explicá-los. Neste livro didático, podem perceber alguns exemplos, como, o mapa de 

estabelecimentos agrícolas destinados à pecuária de 2009 (Figura 48). Este apresenta, a 

divisão dos municípios e o número desses estabelecimentos em cada município 

representado por cor e destacado na legenda.  

 

Figura 48: Representação de estabelecimentos agrícolas destinados à pecuária (2009) 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.105). 
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Outro exemplo de representação é o crescimento da população das capitais, de 

1920 a 2010 (Figura 49), onde o mapa apresenta a evolução da população das capitais, 

seu crescimento em determinado tempo. Encontra-se, ainda, a legenda de cores, 

variando do branco ao vermelho escuro, que representam as datas mais antigas e os 

períodos mais recentes. E, também, círculos que representam os habitantes, onde quanto 

maior o círculo no mapa, maior é o número de habitantes daquela área.  

 

Figura 49: Representação do crescimento da população 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.117). 

 

 

A Figura 50, traz a representação de um mapa político, destacando as fronteiras 

ou divisões político-administrativas entre países, estados, municípios, etc. No mapa, 

pode-se perceber que as fronteiras são representadas por linhas, as unidades polítio-

administrativas são identificadas pelo nome ou sigla e são preenchidas por cores, para 
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facilitar a vizualizçaõ. Pode-se, também, localizar os países da América do Sul, não 

sendo representada a divisão política interna de cada país, identificando apenas as 

capitais. 

 

Figura 50: Representação América do Sul – mapa político 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.208). 

 

 

O próximo livro didático, a ser destacado é o do 8º ano do Ensino Fundamental, 

que como os demais possuem nove capítulos, sendo eles: Mundo atual, população e 
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meio ambiente; Mundo atual: um mundo de diferenças; Mundo atual: globalização; 

América: aspectos gerais; América do Norte; América do Sul e América Central; 

África: um continente de contrastes; África: desenvolvimento econômico; África: 

população e urbanização.  

Na Figura 51, tem-se um mapa da população por estados referente ao ano de 

1920, que permite verificar a quantidade de pessoas em determinados estados, atentando 

à legenda e à divisão política. Como foi dito anteriormente, o tamanho dos círculos 

reflete a quantidade de pessoas que moram nos municípios, portanto, quanto maior o 

círculo, maior a quantidade de pessoas e, quanto menor o círculo, menor a quantidade. 

A data define a época em que a população estava nessa situação que apresenta o mapa.  

 

Figura 51: Representação da população por estados 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.33). 
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A Figura 52 refere-se a um mapa de fluxo, que busca mostrar uma visão de 

movimento de algum acontecimento sobre o espaço, podendo representar, a circulação 

de mercadorias, migração, rotas marítimas, bem como a direção quanto à dimensão do 

fenômeno.  

O exemplo representa o comércio mundial de mercadorias em 2007, onde as 

setas indicam a direção dos fluxos de mercadorias e os círculos indicam o comércio 

inter-regional.  

 

Figura 52: Representação mundial de mercadorias 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.132). 

 

A Figura 53 representa um mapa dos Estados Unidos e os principais produtos 

agrícolas. Pode-se perceber que o mapa traz uma redundância em relação a sua legenda, 

quando coloca cereais com um símbolo específico e, logo em seguida, traz outros 

símbolos para representar milho, arroz, soja, que também são cereais. O mapa tenta 
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trazer na representação os produtos agrícolas, porém, deixando o leitor confuso com a 

legenda.  

 

Figura 53: Representação de produtos agrícolas – Estados Unidos 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.154). 

 

O próximo e, último livro didático analisado, foi do 9º Ano do Ensino 

Fundamental, formado por nove capítulos, sendo eles: Europa: aspectos físicos e 

naturais; Formação territorial, população e urbanização europeia; Europa Ocidental; 

Rússia e Europa Oriental; Ásia: aspectos gerais; o leste e o Sudeste Asiáticos; Ásia 

Central e Meridional; Oriente Médio; Oceania e regiões polares. 

A Figura 54 apresenta um mapa físico da Europa, sendo possível notar áreas 

com maior e menor altitude, e, com a ajuda da legenda, dá para observar a altitude e a 

profundidade medida em metros, de acordo com as respectivas cores. 
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Figura 54: Representação mapa físico- Europa 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.28) 

 

A Figura 55 é de um mapa de Portugal, dos lugares onde se fala Mirandês. Pode-

se perceber que o mapa traz representação dos locais, porém não se encontram legendas 

nos mesmos, deixando a desejar, de acordo com o que o conteúdo. Apesar de poder 

compreender o mapa, é necessário ressaltar que é essencial a legenda nos mapas. 
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Figura 55: Representação de Portugal – lugares onde se fala Mirandês 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.53). 

 

 

A Figura 56 apresenta a associação de mapas com gráficos, que representam a 

localização determinado lugar e a quantidade ou a intensidade do fenômeno (gráficos). 

Neste mapa, podem-se perceber algumas barras na vertical com diferentes tamanhos, ao 

lado do mapa, há uma escala indicando os valores, que são representados pelas barras 

em trilhões de metros cúbicos. Ao associar as barras com os mapas, pode-se ter a 

dimensão do fenômeno representado.  
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Figura 56: Representação de mapa com barras – reservas de gás natural (2010) 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p. 200). 

 

A Figura 57 traz um mapa da economia da Austrália, o que chama a atenção é a 

simbologia utilizada. A representação está na legenda e no mapa, apresentando o tema: 

pecuária e região industrial. 

  

Figura 57: Representação da economia – Austrália com símbolos 

 

 
Fonte: Sampaio (2012, p.247). 
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Os livros do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental trazem uma abordagem 

maior sobre o tema cartografia, tentando transmitir a linguagem cartográfica na maioria 

das vezes no final do capítulo, porém sendo opcional ao professor adentrar aquele tema 

ou não, deixa este tema vago, trazendo apenas as representações prontas e acabadas.  

Apenas no livro do sexto ano tem uma abrangência maior com dois capítulos 

mais voltados a linguagem cartográfica, mas também não adentrando muito ao assunto, 

trazendo poucas atividades e leituras sobre o tema. O que dificulta o trabalho do 

professor para desenvolver temas relacionados a essa linguagem. 

De um modo geral, pode-se destacar a preocupação da pesquisadora com o ano 

dos livros (ou seja, das coletâneas) tanto dos anos iniciais quanto finais (2011) do 

Ensino Fundamental (2012), até os mapas mostrados tem uma data muito antiga, como 

se pode perceber nos exemplos dados. O que passa informação aos alunos que já não 

condizem com a realidade. Tem mapa datado de 1920, outros mais recentes 2007, 2009 

e 2010. No entanto, o que se pode perceber é que os livros didáticos estão em seus 

prazos de validade, pois o PNLD deveria ter entregado em 2014 para estas escolas 

outros livros. No entanto, ainda, estão sendo trabalhados livros ultrapassados, além de 

não estarem em bom estado. A troca do livro didático deve ocorrer nas escolas públicas 

de três em três anos.  

Para 2017 as escolas públicas, contam com livros didáticos digitais, o que irá 

melhorar muito a qualidade do ensino. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) comprou a versão em PDF de 230 títulos do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), por R$ 20 milhões. E, estará disponibilizando-os para todas as 

escolas públicas brasileiras (AGENCIA BRASIL, 2014). Nas contas, percebe-se que se 

em 2014 estes livros tivessem sido entregues nas escolas, teriam vida útil até 2017, 

momento em que seriam substituídos pelos digitais.  

O próximo capítulo, tendo em vista o conhecimento adquirido sobre o que cada 

livro didático tem trabalhado na linguagem cartográfica com os alunos de escolas 

municipais de Jataí, Goiás, foi aplicado um questionário em três escolas, com o objetivo 

de analisar o nível de conhecimento dos alunos, se eles conseguiram assimilar os 

conteúdos programáticos para a Geografia, conforme as séries que se encontram 

matriculados. Também, será mostrado o resultado de um questionário aplicado aos 

professores, que trabalham com a Geografia, destas escolas, para averiguar se eles 

encontram dificuldades em trabalhar a linguagem cartográfica e se tiveram algum apoio, 

ou conhecimento no decorrer de sua graduação.  
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CAPÍTULO III 

 

 

3 ABORAGENS E DISCUSSÕES: A LINGUAGEM CARTOGRÁFICA NO 

ENSINO APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA 

 

No trabalho científico a análise dos dados se torna ponto fundamental para que 

fatos, conhecimentos e aprendizagens possam ser identificados e aprimorados em uma 

visão empírica e científica visando aprimoramento acadêmico. Neste parâmetro, este 

capítulo tem por finalidade analisar os dados da amostragem empírica, coletados junto 

às escolas, professores e alunos que fizeram parte do universo da pesquisa. 

Os dados encontrados foram todos tabulados em gráficos e tabelas, a partir das 

questões propostas aos entrevistados, tendo como diferencial a amostragem da realidade 

dos escolares. Na análise procura-se articular os dados empíricos com a discussão 

teórica, buscando assim, uma interação entre a realidade observada e as interpretações 

dos estudiosos da temática, para finalmente, alcançar os objetivos propostos. 

 

3.1 Resultados da pesquisa 

 

A pesquisa realizada com escolares de três escolas do município goiano de 

Jataí baseia-se nos seguintes critérios de inclusão: o interesse da escola em participar da 

pesquisa; escolas serem situadas na cidade de Jataí; o público formado por alunos 

dessas escolas, não tendo um nenhum bairro ou pessoas específicas. No entanto, devido 

ao grande número de alunos, foi realizado um sorteio através da lista de presença, 

tentando padronizar em metade alunos do sexo feminino e metade do sexo masculino, 

totalizando 10 alunos, em cada ano do Ensino Fundamental, ou seja, do 2º ao 9º ano.  

Na pesquisa, foram aplicados 240 questionários semi-estruturados para os alunos 

a respeito do tema: Linguagem Cartográfica (ANEXO A). Com elementos cartográficos 

nos questionários desafiando-os a responderem questões e fazerem exercícios práticos 

sobre cada tema trabalhos nos respectivos anos do ensino fundamental.  
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Também foram aplicados questionários aos professores que trabalham no Ensino 

Fundamental (2º ao 9º ano), sendo que, no primeiro ciclo, as séries são conduzidas por 

um único professor, predominando os com formação em pedagogia: 1 professor para 

cada sala em cada escola, totalizando 12 professores do 2º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. No segundo ciclo, os professores entrevistados foram os que trabalham 

com os conteúdos de geografia, sendo um professor para cada ano do 6º ao 9º ano, 

portanto, um entrevistado em cada escola, totalizando 3 professores. No entanto, um 

professor não respondeu a pesquisa, o que totaliza 14 professores entrevistados. 

Dos 255 sujeitos, pela não resposta de um dos professores ao questionário, a 

pesquisa comportou um total de 254 (duzentos e cinquenta e cinco sujeitos) divididos 

entre professores (14) e alunos (240), que integram três escolas da rede pública 

municipal de Jataí, GO, variando do 2º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental (Quadro 

2). 

Quadro 2: Sujeitos da Pesquisa 

 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL – ENSINO FUNDAMENTAL - PESQUISADOS 

 

E. M. Antônio Tosta de Carvalho 

2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano Total 

P A P A P A P A P A P A P A P A P A 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 - 10 - 10 - 10 5 80 

 

E. M. João Justino de Oliveira CAIC 

2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano Total 

P A P A P A P A P A P A P A P A P A 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 - 10 - 10 - 10 5 80 

 

E. M.  Professora Isabel Franco de Moraes e Silva 

2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano Total 

P A P A P A P A P A P A P A P A P A 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 - 10 - 10 - 10 5 80 

Total de Pesquisados: 15 240 

Legenda:  A – Alunos P – Professor 

Fonte: Autora (2016). 
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Três foram os grupos de análise que serviram para a concentração, coleta e 

análise dos dados. As duas primeiras referem-se às respostas dos alunos: Grupo 1 - Fase 

de alfabetização cartográfica (compreende do 2º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental) 

e o grupo 2 - Domínio dos princípios básicos da linguagem cartográfica (compreende do 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental). Nestes dois ciclos desenvolve-se o processo de 

ensino-aprendizagem da linguagem e os seus conceitos e, portanto, é nesse período que 

o aluno apreende os conteúdos, possibilitando-o poder aplicá-los aos estudos de temas 

espaciais e outros que precisem da linguagem cartográfica como instrumento 

interpretativo e/ou analítico. Grupo 3 – Respostas dos educadores às questões 

realizadas. Portanto, a apresentação dos dados se fará baseada nesta linha divisória tanto 

para a apresentação como para o cruzamento das informações coletadas. 

Neste aspecto, os dois primeiros grupos referem-se ao nível de conhecimento 

dos alunos sobre os temas abordados, enquanto o terceiro refere-se à formação do 

professor e sua atuação frente ao ensino da cartografia, visando analisar o nível de 

conhecimento dos educadores em relação a sua prática pedagógica. 

   

3.1.1 Grupo 1 - Fase de alfabetização cartográfica -  2º ano ao 5º ano do Ensino 

Fundamental 

 

O primeiro grupo direciona-se aos alunos do primeiro ciclo (ou anos iniciais) 

do Ensino Fundamental, que compreende do 2º ano ao 5º ano. Realizando-se perguntas 

que os alunos deveriam compreender, conforme o ano em que se encontram 

matriculados, cujos temas foram: 2º ano – Lateralidade; 3º ano Linguagem cartográfica 

– símbolos e significados; 4º ano – Pontos Cardeais; e, 5º ano – Tema do mapa. Sendo 

os dados organizados em gráficos e analisados a partir dos resultados encontrados.   

A questão inicial foi sobre a lateralidade, na qual o aluno deveria indicar os 

lados a partir da Figura 58, aplicada para o 2º Ano do Ensino Fundamental.  
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Figura 58: Atividade 1 – Lateralidade 

 

 

                    Fonte: Questionário (2016). 

 

O percentual de acertos foi positivo para as três escolas pesquisadas, pois dos 30 

(trinta) alunos apenas 1 (3,33%)  aluno, da Escola Municipal Professora Isabel F. de M. 

Silva, não obteve acerto (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1: Conhecimento dos alunos sobre lateralidade 

 
              

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Os alunos entrevistados demonstraram significativo conhecimento de 

lateralidade. Mesmo o aluno que ainda não conseguiu responder corretamente, pode 

estar perto de dominá-la. Pois diversos estudos destacam que a “dominância lateral 
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surge na criança, por volta dos 2 a 3 anos, reconhece entre 5 ou 6 anos, mas só aos 6 ou 

7 anos, a dominância lateral está praticamente definida (KOGA, p.5 2011). No entanto, 

o domínio de fato pode ocorrer entre os 7 a 8 anos, reconhecendo com precisão direita e 

esquerda do corpo (SANTOS, 2009).  A atividade seguinte, direcionada para os alunos 

do 3º Ano do Ensino Fundamental, foi relacionar aos símbolos e aos significados 

(linguagem) com o intuído de avaliar o conhecimento dos alunos com símbolos 

cartográficos (Figura 59).  

 

Figura 59: Atividade 2 - Reconhecimento de símbolos cartográficos 

 

 
        Fonte: Questionário (2016). 
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Nessa fase do ensino as crianças estão sendo alfabetizadas, não tendo aulas 

específicas de linguagem cartográfica. No entanto realizaram a atividade por 

correspondências, somente fazendo o uso de conhecimentos que lhes foi ensinado com a 

atividade. Teoricamente, os alunos já são capazes de identificar e correlacionar os 

símbolos e os seus respectivos significados, conforme mostra o Gráfico 2 das respostas 

referentes a E. M. Antônio T. Carvalho. 

      

 Gráfico 2: Conhecimento dos alunos E. M. Antônio T. Carvalho - linguagem cartográfica 

 
          Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

De modo geral, a partir dos dados pode-se inferir que os alunos da E. M. 

Antônio T. Carvalho, são capazes, na sua maioria, de correlacionar os símbolos aos seus 

respectivos significados. Assim, uma possibilidade de interpretação é que ao olharem os 

símbolos, que representam informações específicas, expressas na sua forma, os alunos 

distinguiram os seus significados.  

O Gráfico 3 mostra a realidade da E. M. João J. de O. CAIC, revelando 

menores índices de erros, maior de acertos. Sendo que a igreja (9) e o aeroporto (9) com 

maiores números de acertos, seguidos de Ferrovia (8), porto (6) e Indústria (5). 
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 Gráfico 3: Conhecimento dos alunos E. M. João J. de O. CAIC - linguagem cartográfica 

 
              Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Nesta atividade os alunos teriam que fazer a ligação entre a palavra e o objeto 

significado e, em um contexto geral, obtiveram mais acertos que erros. No entanto, eles, 

ao observar os símbolos, deveriam relacioná-los com suas palavras (descritivas) ao 

significado. Apesar da quantidade de acertos, há vários alunos que não conseguiram 

fazer a relação corretamente. No entanto, como os alunos da E. M. Antônio T. Carvalho, 

os da E. M. E. M. João J. A. CAIC tiveram o maior número de acertos com a igreja e 

aeroporto.  

Na terceira escola E. M. Profa. Isabel F. de M. e Silva, com a turma do 3º Ano 

do Ensino Fundamental, o resultado da atividade foi bem mais significativo do que nas 

outras duas escolas analisadas anteriormente. O número de acertos, Gráfico 4 foi 

relativamente superior em todos os símbolos, chamando a atenção para os acertos com a 

indústria (8), que nas outras escolas foi bem menor (4 a 5).  Os símbolos: igreja (8) e 

aeroporto (8) corresponderam aos resultados das escolas anteriores; Cemitério (7) e 

ferrovia (7) foram acertos mais significativos; e o porto (5) foi o que obteve menos 

respostas assertivas, fato similar ocorrido nas outras escolas pesquisadas.  
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Gráfico 4: Conhecimento dos alunos E. M. Profa. Isabel F. de M. e Silva - linguagem 

cartográfica 

 
              Fonte: Pesquisa (2016). 

 

Os resultados dessa atividade, aplicados aos alunos dos 3º Anos do Ensino 

Fundamental, demonstra que o símbolo como representação, dá mais materialidade do 

que os signos. Nessa perspectiva é importante que, no processo de ensino 

aprendizagem, o professor dê a devida ênfase aos signos, pois eles carecem de um nível 

de abstração diferente dos símbolos, nas convenções da linguagem semiológica.   

Não se pode perder de vista que, apesar do símbolo ser representado por sua 

forma, ele pode, também, ter significado de grandeza e, portanto, além de identificar um 

determinado fenômeno/objeto, ele pode trazer em si a deste como, por exemplo, um 

aeroporto, que dependendo do símbolo, representa tamanho do aeroporto – aeroporto 

local, regional, nacional e internacional. Nesse caso, a dimensão do aeroporto é 

representada pelo tipo da aeronave.      

No 4º Ano do Ensino Fundamental, foi avaliado o conhecimento dos alunos 

sobre os pontos cardeais: N – Norte; S – Sul; L – Leste; O – Oeste. Propositadamente, 

na figura 60, foi deixado acima da cabeça do menino o N de Norte, para avaliar a 

percepção dos alunos frente ao que lhes foi perguntado, também verificar atenção e 

percepção frente ao que lhes foi solicitado. A proposta desta atividade é verificar o nível 

de conhecimento sobre a percepção de orientação dos alunos. 
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Figura 60: Atividade 3 – Alunos 4º Ano do Ensino Fundamental – Pontos Cardeais 

 

 

                        Fonte: Questionário (2016). 

O 4º Ano do Ensino Fundamental da E. M. Antônio T. Carvalho demonstrou um 

número de erros superior ao de acertos em relação às direções: Norte (9), Sul (8), Leste 

(7) e Oeste (7), ou seja, apenas 10% souberam identificar o norte, 20% de alunos 

identificaram o sul, 30% de alunos identificaram leste e 30% de alunos oeste (Gráfico 

5). 

 

Gráfico 5: Orientação – Pontos Cardeais – E. E. Antônio T. Carvalho 

 

    Fonte: Pesquisa (2016). 

 

Na E. M. João A. CAIC também observou maior número de erros do que de 

acertos. O ponto Norte teve 7 (70%) de erros; Sul 8 (80%); Leste 6 (60%) e Oeste 7 

(70%) conforme observa-se no Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Orientação – Pontos Cardeais – E. E. João J. de O. CAIC 

 
              Fonte: Pesquisa (2016). 

 

Na E. M. Professora Isabel F. de M. Silva, os resultados da atividade aplicada 

para o 4º Ano do Ensino Fundamental mostrou um nível de acertos melhor, em relação 

às outras duas escolas acima. No Gráfico 7 os anos do 4º ano do Ensino Fundamental 

tiveram maior acerto no ponto Norte (8), seguido por 7 acertos nos pontos Sul e Oeste e 

5 no ponto Leste.  

 

Gráfico 7: Orientação – Pontos Cardeais – E. E. Profa. Isabel F. de M. Silva 

 
      Fonte: Pesquisa (2016). 

 

Os pontos cardeais são de fundamental importância para entendimento de um 

mapa, para a localização de um determinado lugar ou para se localizar na superfície 

terrestre. Percebe-se que os alunos (com maior número de erros) ainda não fazem a 

ligação entre a lateralidade e os pontos cardeais, demonstraram que ainda não 

compreendem como fazer a localização dos pontos: norte, sul, leste e oeste. Pressupõe-
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se que houve falta de entendimento do conteúdo, que é programado para o 4º Ano do 

Ensino Fundamental.  

De acordo, com Marques et al. (2013) nesse período da aprendizagem, 

conforme o programa curricular, os alunos deveriam saber referenciar os pontos 

cardeais. No entanto, o erro pode ser compreendido, devido ainda que  muitos alunos 

têm ainda dificuldades em diferenciar orientação e pontos cardeais, o que vai ser melhor 

definido no próximo ano.  

Na perspectiva do conhecimento adquirido no processo ensino-aprendizagem 

os alunos do quinto ano do Ensino Fundamental espera-se que estes tenham domínio 

sobre as noções básicas da linguagem cartográfica, como a identificação de símbolos, 

posição, localização. Sabendo inclusive, os elementos componentes nos mapas e 

distinguir a sua funcionalidade.  

Sobre o N (norte) deixado, propositalmente, acima da cabeça do menino 

(ilustração), para verificar a percepção dos alunos, notou-se que esta não foi observado 

por todos os alunos, talvez nem pelos que acertaram. Esse aspecto chama atenção, pois 

indica que eles não têm domínio, inclusive, sobre a abreviação dos pontos cardeais.  

Na próxima atividade foi solicitada que os alunos identificassem alguns tipos 

de mapas, pelos seus temas. 

 

Figura 61: Atividade 4 - Mapa para identificação dos alunos 

 

 
            Fonte: Questionário (2016). 

No Gráfico 8, encontram-se a margem de acertos e erros das três escolas, 

verificando que na Escola M. Antônio T. Carvalho o número de acertos foi maior com 
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representação de 70% (7), seguido da E. M. Profa. M. Silva com 50% (5) de acertos. 

Com um percentual de 20% (2) a escola E. M. Joao J. de O. (CAIC) caracterizou um 

índice muito baixo de conhecimento dos alunos sobre a orientação do tema de um mapa.  

Gráfico 8: Orientação sobre o tema do mapa – Escola Municipais Pesquisadas 

 
                     Fonte: Pesquisa (2016). 

 

De um modo geral, os alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental, ano que foi 

aplicada a atividade, deveriam ter conhecimento sobre os componentes de um mapa,  

bem como interpretá-lo de acordo com suas cores, características, símbolos. É 

necessário que os alunos compreendam a funcionalidade de um mapa, assimilando para 

uma leitura. Teoricamente os alunos já saberiam ler e interpretar mapas. 

O resultado apresentado nesta atividade deixa clara a necessidade de os 

professores de Educação Básica, trabalharem a Geografia, de forma mais espontânea, 

atrativa e dinâmica, como por exemplo, trazer para sala de aula diferentes mapas, 

recursos da internet, projeções, aulas práticas e dinâmicas. Muitos até fazem uso de 

metodologias inovadoras, muitas vezes, chegam a utilizar métodos presentes há tempos 

no ensino como os mapas, porém não lhes dão uma nova roupagem, não buscam 

renovar sua prática docente. Isso faz com que o aluno não seja motivado 

comprometendo sua aprendizagem. Por isso, diversos cursos de licenciatura (o que 

muitos professores de escola básica ainda não possuem) têm incentivado o uso de novas 

metodologias para a construção de uma geografia mais significativa e atrativa para os 

alunos de educação básica (ALBUQUERQUE; GOMES; SANTOS, 2013).  

De acordo com Santos e Bandeira (2002), o aluno nas séries iniciais, antes de 

trabalhar com mapas, necessita saber mapear, localizar, criar referências, símbolos e 
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realizar atividades que o levem a construção do conhecimento, porque é fazendo, 

criando e recriando que ele aprenderá os conceitos cartográficos e geográficos.  

A leitura de mapas é algo que não é tão simples e necessita de alguns 

componentes para se concretizar. Portanto de acordo com Katuta (1997), para que se 

possa ler mapas são necessários os seguintes itens:  

 

 Que o aluno tenha construído noções de orientação e localização geográfica 

e as tenha exercitado em diferentes níveis (no mapa, na realidade e na 

realidade com o mapa); 

 Que o professor esclareça, explique e ensino o significado dos conceitos 

geográficos que estão cartografados no mapa, por exemplo: globalização, 

urbanização, favelização, territorialização de movimentos sociais e outros; 

 Que o aluno faça a relação todo/partes a partir de conteúdos geográficos, ou 

em outras palavras, ele deve ser capaz de transitar pelas várias escalas do 

mapa e, portanto, de análise, pois se sabe que muitos fenômenos 

territorializados são expressões de determinações e inter-relações globais 

que se materializam e territorializam localmente;  

 O domínio do alfabeto gráfico e cartográfico (KATUTA, 1997, p.45). 

 

Desta forma, observa-se a necessidade do entendimento da linguagem 

cartográfica para a vida do ser humano e na disciplina de Geografia. Por isso torna-se 

viável analisar cada possibilidade de aprendizagem e direcionar a mesma para o melhor 

entendimento, trazendo sempre para a sala de aula propostas que realmente, mobilizem 

os alunos a aprenderem, de forma gradativa e também, criativa. 

Em suma esta primeira categoria, representada pelos alunos do 2º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental, e na tabulação dos erros e acertos, o Gráfico 9, corresponde a 

quantidade de acertos por questões: 2º Ano: lateralidade foram 10 respostas 

apresentando resultado significativos de acertos em todas as escolas, pois somente um 

erro na E. M. Profa. Silva F. M. Silva; 3º Ano: Símbolos e significados foram 50 

respostas, sendo constatados 35 acertos na E. M. Antônio T. Carvalho; 41 acertos na E. 

M. João J. O. CAIC; 43 acertos para os alunos da E. M. Profa. Isabel F. M. Silva; 4º 

Ano: Pontos cardeais foram 40 respostas, com 9 acertos para os alunos da E. M. 

Antônio T. Carvalho; 11 acertos para os alunos da E. M. João J. O. CAIC; 27 acertos 

para os alunos da E. M. Profa. Isabel F. M. Silva; 5º Ano: Tema do Mapa foram 10 

respostas sendo:  7 acertos para os alunos da E. M. Antônio T. Carvalho; 2 acertos para 

os alunos da E. M. João J. O. CAIC; 5 acertos para os alunos da E. M. Profa. Isabel F. 

M. Silva. 
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Gráfico 9: Número de acertos referentes à primeira Grupo (2º ao 4º Ano) 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2016). 

Conforme os dados do gráfico 9, sobre os acertos do conjunto de alunos 

entrevistadas, verifica-se que o maior número de erros aconteceu no 4º Ano do Ensino 

Fundamental, no tema sobre os pontos cardeais, sendo que o maior número de acertos 

chegou a 67,5% e o maior número de erros chegou a 75,5%, de um total de 40 

entrevistados. Nessa temática específica está havendo uma transição entre o espaço do 

corpo e o saber do concebido, que requer uma maior abstração do aluno. Mesmo que ele 

possa se posicionar tendo como referência o sol e a partir desse ponto estabelecer os 

demais pontos cardeais (isso vale para o nosso hemisfério), ele terá que abstrair os 

outros pontos a partir da noção de lateralidade. Assim, a lateralidade do corpo 

(esquerda, direita, frente e atrás) deve ser projetada no espaço percebido com a 

finalidade de construir uma transição entre os objetos próximos e os distantes, ou seja, 

passar do espaço vivido para o concebido, que evidentemente precisa ser bem 

trabalhado para que o aluno possa fazer essa transição. A partir dos dados obtidos, pode-

se inferir que o tema requer uma ênfase maior para que os alunos possam apreender esse 

conteúdo.   

Alguns itens são fundamentais para aprofundamento do conteúdo, a discussão 

se embasa onde se podem visualizar aspectos intrigantes que foram observados ao 

decorrer da discussão geral dos dados.  Uma das discussões é a quantidade de acertos e 

erros por turma analisada, podendo começar assim por analisar o 2° ano do ensino 

fundamental que teve um número mínimo de erros, mostrando que os alunos conseguem 

assimilar o que é proposto com o que é estudado. Pode ser que os 29 alunos que 
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acertaram a questão, tenham assimilado a visão dos objetos a partir das cores, cores que 

também são trabalhadas no ensino-aprendizagem da linguagem levando-os a conseguir 

decodificar o que a representação. Baseando nestes dados, pode-se dizer que o ensino-

aprendizagem está equivalente nas escolas estudadas.  

Também, considerando os alunos estarem nos anos iniciais (em fase de 

alfabetização na leitura e escrita) percebe-se que eles não aprenderam, diretamente, a 

linguagem cartográfica, mas sim a espacialidade que envolve o conteúdo de cartografia, 

para posteriormente, contemplar os conteúdos cartográficos.  

O próximo ponto de discussão é sobre os alunos do 4º Ano do Ensino 

Fundamental, que obtiveram erros severos com relação aos pontos cardeais.  Dos 30 

pesquisados, 19 erraram o ponto cardeal que indica o sul, consequentemente, erram os 

outros pontos. Notou-se que os alunos sentiram dificuldade para localizar os pontos 

cardeais, não conseguindo encontrar o principal ponto de referência que eles têm que é 

o sol, gerando uma quantidade de erros. Os alunos não conseguiram progredir na 

atividade por falta de entendimento da localização do seu corpo no espaço, não 

conseguindo referenciar situações e objetos que se encontram a sua direita ou a sua 

esquerda.  Afinal,  

 
[...] como parte integrante do espaço real, nós, seres humanos, 

cotidianamente usamos os conceitos de lateralidade para indicar a disposição 

dos elementos. Contudo, a orientação espacial no plano bidimensional exige 

que esses termos sejam substituídos pelos pontos cardeais (PISSINATI; 

ARCHELA, 2007, p. 176). 

 

Para um indivíduo se localizar na superfície terrestre ele faz uso, no cotidiano, 

de diversas informações relacionadas ao senso comum, como por exemplo, a 

localização de um determinado objeto ou lugar. Esta orientação espacial pode ser 

localizada facilmente com a ajuda dos pontos cardeais, Norte, Sul, Leste e Oeste.  

Os erros mais significativos foram os referentes à interpretação do mapa, ou 

seja, o tema correto. Dos 30 alunos das três escolas, apenas 14 conseguiram responder 

corretamente. Pode-se ressaltar que ter uma percepção sobre os mapas e saber distinguir 

a sua funcionalidade no momento de aplicação é imprescindível para a sua leitura. Ler e 

interpretar os mapas estão direcionados, também, em compreender se os mapas são de 

relevo, hidrografia, vegetação, entre outros. Para que o aluno consiga ler o mapa, 

corretamente, é necessário observar todos os seus itens e suas principais características.  
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No Geral, foi feito um cruzamento de dados (respostas certas e erradas) de cada 

escola pesquisada, com o objetivo de compreender qual obteve maior número de erros. 

No Gráfico 10 estão expostos acertos maiores para a E.M. Profa. Izabel F. M. Silva (84) 

e o maior número de erros encontram-se na E.M. Antônio T. Carvalho (59). 

 

Gráfico 10: Acertos e erros das escolas - referentes ao primeiro grupo (2º ao 4º ano)  

 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2016). 

 

De modo geral, os professores das três escolas precisam desenvolver um 

trabalho com maior afinco na linguagem cartográfica, pois conforme os PCNs de 

Geografia (BRASIL, 1998) todos os temas trabalhados em cada ano do Ensino 

Fundamental são habilidades que os alunos já deveriam ter concretizado. Afinal, a 

linguagem cartográfica nas séries iniciais possibilita estabelecer situações, localizações 

e compreender fenômenos que ocorrem na natureza e na sociedade.  

Diante desta realidade percebe-se na pesquisa a falta de habilidade cartográfica 

por parte dos alunos. Esta falta deve ser sanada, pois ela  

 

[...] leva as pessoas a se verem em situações como: ficar girando o mapa da 

cidade até conseguir se localizar na mesma, dizer que o norte fica para cima e 

o sul para baixo, ter dificuldade para entender como pode o rio São Francisco 

nascer em Minas Gerais e “subir” para o Nordeste do país, ou não conseguir 

dimensionar os espaços com base na escala (PISSINATI; ARCHELA, 2007, 

p. 170).  

 

 

É fundamental que o ensino da linguagem cartográfica se dê nas séries iniciais, 

para que o aluno passe para as séries seguintes alfabetizados com esses saberes. A 
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alfabetização na linguagem cartográfica instrumentaliza o aluno para ler a representação 

espacial, e com isso, ele pode compreender melhor o espaço em que vive. 

Diante desta realidade, a representação do espaço geográfico: 

 

[...] pode se dar através de cartas, plantas, croquis, mapas, globos, fotografias, 

imagens de satélites, gráficos, perfis topográficos, maquetes, textos e outros 

meios que utilizam a linguagem cartográfica. A função dessa linguagem é a 

comunicação de informações sobre o espaço, daí a necessidade de haver uma 

situação comunicativa (exposição e divulgação dos trabalhos) para que a 

atividade seja significativa e ocorra aprendizagem e avaliação do processo, 

além de contribuir para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento 

(FRANCISCHETT, 2001, p. 38).  

 

 

Uma linguagem que ao mesmo tempo em que é ilustrativa, informa, descreve e 

direciona o leitor a entender as nuances da cartografia, compreendendo e se inteirando 

sobre suas particularidades, que nada mais é do que comunicar informações sobre um 

determinado espaço. A cartografia se torna um elemento norteador de aprendizagem, 

servindo-se de recursos diversos para levar o aluno a entender a Geografia, mas levando 

para a sua vida real, o entendimento espacial. 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) a cartografia: 

 

[...] torna-se recurso fundamental para o ensino e a pesquisa. Ela possibilita 

ter em mãos representações dos diferentes recortes desse espaço e na escala 

que interessa para o ensino e pesquisa. Para a Geografia, além das 

informações e análises que se podem obter por meio dos textos em que se usa 

a linguagem verbal, escrita ou oral, torna-se necessário, também, que essas 

informações se apresentem especializadas, com localizações e extensões 

precisas, e que possam ser feitas por meio da linguagem gráfica/cartográfica. 

É fundamental, sob o prisma metodológico, que se estabeleçam as relações 

entre os fenômenos, sejam eles naturais ou sociais, com suas espacialidades 

definidas (BRASIL, 1998, p. 76). 

 

Os conceitos referentes à linguagem cartográfica podem ser construídos a partir 

de práticas cotidianas, nas escolas e na vida dos alunos, mas é importante ressaltar que o 

aluno deve investigar e construir um pensamento lógico, que envolve o momento de 

aprendizagem na escola e momentos do cotidiano para compreender a linguagem 

cartográfica. Esta envolve várias situações destinas como, por exemplo: o tema, a 

decodificação de imagens, a leitura de mapas e conceitos, sugerindo interpretação 

coerente sobre o que é transmitido. Realidade que seria muito útil para os alunos 

pesquisados para assimilarem melhor os temas que foram abordados, bem como uma 

dica para os professores que ainda, encontram dificuldades para transmitirem 

conhecimentos aos alunos referentes à cartografia. 
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3.1.2 grupo 2 - Domínio dos princípios básicos da linguagem cartográfica - 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental 

No segundo grupo, direciona-se aos alunos do segundo ciclo (ou anos finais) 

do Ensino Fundamental, que compreende do 6º ano ao 9º ano. A primeira questão foi 

destinada aos alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, cuja atividade correspondente 

relacionou-se ao conhecimento do aluno sobre legenda.  

Conforme proposta curricular para o 6º Ano do Ensino Fundamental, os alunos 

devem chegar a este ano sabendo desenvolver atividades como esta, distinguindo 

através das cores os locais representados na imagem. Portanto, a atividade da Figura 62, 

tem como objetivo medir o nível de conhecimento dos alunos sobre legenda (indicando 

os respectivos nomes de cada lugar, entre eles a escola, casa, lago, árvore, cemitério e 

clube). 

 

Figura 62: Atividade 5: Nível de conhecimento dos alunos sobre Legenda 

 
 

 
  Fonte: Questionário (2016). 
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Nesta atividde, os alunos deveriam observar no mapa e relacionar a sequência 

correta em que os elementos do mapa aparecem conforme a ordem das cores da 

legenda. O resultado, responde a questão de multipla escolha onde o ponto essencial é 

que o aluno acerte os principais elementos de um mapa.  

O Gráfico 11 aponta às respostas dos alunos da E. M. Antônio T. Carvalho, 

mostra que os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental obtiveram significativo acerto, 

contendo erro apenas na identificação da casa (1) e cemitério (4). Considerando a 

resposta à questão obteve-se apenas 2 erros.   

 

Gráfico 11: Conhecimento dos alunos sobre legenda – E. M. Antônio T. Carvalho 

 

    Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

 

No gráfico 12 os dados foram coletados no 6° ano do Ensino Fundamental da E. 

M. João Justino de Oliveira (CAIC), cujas respostas mostram que os acertos foram mais 

ligados aos objetos: casa, lago, árvores, etc. do que das suas respectivas legendas. A 

partir dos resultados fica claro que os alunos não associaram as convenções com os 

respectivos objetos. Por que isso aconteceu? Isso pode ser decorrente de um não 

entendimento, pontual, do exercício ou a falta de conhecimento da linguagem? A forma 

concreta dos objetos, mesmo que em uma visão bidimensional, pode ajudar na 

identificação, enquanto a convenção, a parir das corres, remete para uma compreensão 

abstrata que requer o domínio da linguagem. Assim, pode-se inferir que, ainda, falta a 

concretização dessa formação.  
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Esse exercício de distinção (entre diferentes variáveis – casas, escola, ruas, 

árvores, etc.) requer uma visão de conjunto e, por isso, a legenda, além de especificar 

cada variável, também permite perceber as conexões entre elas e, por consequência, 

aproxima da real condição do espaço. Portanto, a legenda mais do que marcar as 

diferenças, ela é o que possibilita classificar, ordenar os elementos no espaço no seu 

conjunto de totalidade.          

 

Gráfico 12: Conhecimento dos alunos sobre legenda – E. M. João J. de O. (CAIC)  

 
   Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

  

O Gráfico 13, representa o resultado das respostas dos alunos do 6º Ano do 

Ensino Fundamental da E. M. João J. de O. (CAIC), os resultados observados ficaram 

próximos aos da escola anterior e, por tanto, as considerações podem ser as mesmas. 

Fato que não se repete nos dados observados na Escola profa. Isabel M. Silva. A 

questão que ocorre é: por que os alunos de uma das escolas, das três pesquisadas, 

apresentaram conhecimentos diferentes sobre o tema em tela? O que nos ocorre, como 

uma possível explicação, é que nessa escola houve um trabalho no ensino aprendizagem 

com ênfase a temática.  

Nesta perspectiva evidencia-se que quando se trabalha uma temática, os 

resultados se materializam na aprendizagem dos alunos. Não se pode afirmar que, o 

professor é o único responsável pelo ensino-aprendizagem, esse processo é relacional. 

Mas, é inegável que para se conhecer um tema o professor deve apresentá-lo de forma 

didática e estabelecer meios para que os educandos possam apreendê-lo.             
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Gráfico 13: Conhecimento dos alunos sobre legenda – E. M. Profa. Isabel M. Silva 

 
            Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Para identificar cada parte do mapa é necessário que o aluno saiba interpretar a 

legenda corretamente. As diversas informações contidas nos mapas devem ser 

compreendidas de acordo com o real significado, para isso a legenda é importante. Sem 

a correta interpretação da legenda os alunos podem ter uma leitura equivocada em 

relação ao fenômeno representado nos mapas (SANTOS, 2009).  

 Conforme a análise das respostas dos alunos das três escolas percebeu-se que 

uma parte de alunos consegue interpretar a legenda, consegue capturar a mensagem que 

o mapa está transmitindo. 

A atividade proposta para os alunos do 7° ano do Ensino Fundamental sobre o 

tema identificação de tipos de escalas, conforme as ilustrações dadas fazendo-se a 

distinção correta em escala gráfica e numérica (Figura 63), cujo objetivo foi apresentar 

duas atividades distintas para os alunos: na primeira atividade teriam que distinguir a 

escala gráfica da escala numérica e para tanto foi apresentado na imagem das 

respectivas escalas e solicitado que fizessem a correspondência correta; na segunda 

atividade os alunos deveriam responder duas questões de múltipla escolha sobre escala. 
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Figura 63: Atividade 6:  Escalas gráficas e numéricas 

 

 
    Fonte: Questionário (2016). 

 

Este tipo de atividade é importante, pois o aluno do 7º Ano do Ensino 

Fundamental precisa saber interpretar e compreender as escalas de um mapa, para que 

tenha noção da proporção real, sendo capaz de dimensionar sua representação. No 

entanto, é importante salientar que o entendimento sobre o conteúdo da linguagem 

cartográfica vem sendo dando desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, para que o 

aluno chegue a essa série apto para o desenvolvimento das atividades propostas. 

Os resultados dos dados levantados na E.M. Antônio T. Carvalho, mostram que 

o número de acertos atingiu 90% (9) e os de erros 10, no que se refere aos tipos de 

escalas. Quanto à primeira pergunta os resultados chegaram 80% de acertos e 20% de 

erros. Para a segunda o nível de acertos baixou para 60% e os de erros 40%, conforme 

ilustra o gráfico 14.  
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Gráfico 14: Identificação dos tipos de Escalas – E.M. Antônio T. Carvalho 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Na escola E. M. João J. de O. (CAIC), a relação entre acertos erros foi maior, 

sendo que: 70% dos alunos identificaram corretamente os tipos de escalas. No que se 

refere às questões - a primeira teve 50% de acertos e 50% de erros e na segunda o 

número de erros superou os acertos ficando 80% a 20%.   

 

Gráfico 15: Identificação dos tipos de Escalas – E.M. João J. de O. (CAIC) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

 

Mesmo havendo alguns acertos, percebe-se que os alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental têm dificuldades em distinguirem a escala gráfica e numérica.  

Teoricamente deveriam reconhecer e distingui-las, pois são alfabetizados e realizaram 

estudos anteriores, devendo ter conhecimento suficiente para saber qual escala é a 
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gráfica e qual é a numérica, principalmente, no momento de interpretar a leitura 

realizada. 

No Gráfico 16, encontram-se os resultados sobre o conhecimento de escalas 

gráficas e numéricas, sendo que o entendimento de ambas mostra-se significativamente 

positivo, em comparação as outras duas escolas, pois 9 (90%) dos alunos responderam 

corretamente. No entanto, na interpretação os alunos tiveram os mesmos erros que os da 

anterior nas questões de assinalar: a primeira 50% de erros e acertos; a segunda uma 

quantidade significativa de erros 8(80%) destacando que esses alunos tiveram também 

dificuldade na interpretação.   

 

Gráfico 16: Identificação dos tipos de Escalas – E.M. Profa. Isabel F. M. Silva 

 
         Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

De acordo com os PCNs de Geografia, no 6º Ano do Ensino Fundamental, uma 

de suas habilidades até o final do ano, é reconhecer a diferença entre a Escala Gráfica e 

a Escala Numérica (BRASIL, 1998). No entanto, muitos alunos até compreendem a 

diferença, mas não conseguem estabelecer um pensamento lógico, quando elas estão 

implícitas em uma atividade de leitura.  

Para Almeida e Passini (2000) a forma com a qual é realizado o estudo das 

escalas pode comprometer a interpretação dos alunos em um determinado contexto de 

leitura. Portanto, é importante que o professor dê mais atividades contextualizadas em 

textos, elevando as possibilidades de os alunos interpretarem este tipo de conteúdo com 

maior familiaridade. Afinal, muitos reconhecem a diferença de uma escala e outra 

(gráfica e numérica), faltando-lhes apenas relacioná-la a contextos diferentes do que a 

simples distinção entre ambas. 
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A próxima atividade dada para o 8º Ano do Ensino Fundamental, também 

direcionada ao tema escala, buscando-se assimilar o tamanho real do fenômeno com o 

representado no mapa. Desta forma, com algumas representações em diferentes escalas 

os alunos teriam que apontar a menor e a maior escala referente às representações.  

A proposta da atividade é justificada, porque teoricamente os alunos devem 

estar preparados para responder este tipo de questão e ela encontra-se relacionada com 

os PCNs que destacam que os alunos devem saber interpretar nesta série a linguagem 

cartográfica. A atividade 7 tem como proposta analisar o nível de conhecimento dos 

alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental sobre a distinção correta entre escala menor e 

maior (Figura 64). 

 

Figura 64: Atividade 7 – Escala – Menor e Maior 
 

 
                Fonte: Questionário (2016). 
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O Gráfico 17, representa as respostas dos alunos da E.M. Antônio T. Carvalho, 

devendo estes estabelecer as devidas correspondências entre o tamanho real da 

superfície terrestre, visto na escala, e o tamanho representado no mapa. Pode-se 

observar uma quantidade de acertos significativa: a primeira questão com 8 (80%) de 

acertos e 2 (20%) de erros; a segunda questão com 90% de acertos e apenas 10% de 

erro.  

Gráfico 17: Identificação sobre as Escalas Menor e Maior – E.M. Antônio T. Carvalho 

 
             Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

A maioria dos alunos da E.M. Antônio T. Carvalho, teoricamente, reconhece a 

diferença entre a escola gráfica e numérica, como também, os da E. M. João J. de O. 

CAIC (Gráfico 18), que na primeira atividade tiveram 8(80%) de acertos e 2(20%) de 

erros; e na segunda com 9 (90%) acertos e 10% erros.  

 

Gráfico 18: Conhecimento sobre Escalas Menor e Maior – E.M. João J. de O. CAIC 

 
     Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
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Resultados mais positivos foram encontrados na E.M. Profa. Isabel F. M. Silva, 

cujas duas respostas apresentaram 9(90%) de acertos e apenas 1(10%) de erros (Gráfico 

19). 

 

Gráfico 19: Conhecimento sobre Escalas Menor e Maior – E.M. Profa. Isabel F. M. 

Silva 

 
      Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Os alunos das três escolas, de modo geral, compreenderam bem a atividade 

apesentando conhecimento significativo referente à escala cartográfica, identificando 

por meio de uma representação e sua escala qual era a maior e menor proporção. Pode-

se dizer que eles conseguem fazer a interpretação da escala em um mapa, sabendo que 

sua representação está de acordo com a escala correspondente. Portanto, conforme 

aponta o PCN a maioria dos alunos possui a habilidade de interpretar essas duas escalas 

(menor e maior) com propriedade, correspondente ao ano que estão inseridos. 

A última questão feita aos alunos, direcionada ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental foi sobre o tema: latitude e longitude (Figura 65), onde os alunos deveriam 

mostrar na atividade onde estão determinados os pontos respectivos à latitude e 

longitude. Estas fazem parte de um sistema de linhas imaginárias que indicam os 
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da  longitude e a latitude de determinados pontos. 
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Figura 65: Atividade 8 – Idenficação da longitude e latitude 
 

  
Fonte: Questionário (2016). 

 

 

O Gráfico 20, representa as respostas dos alunos do 9° ano da Escola Municipal 

Antônio T. Carvalho. De acordo com os resultados pode-se perceber que apenas um dos 

alunos conseguiu resolver as questões relacionadas à latitude e longitude. Quanto às 

duas questões discursivas sobre escala: a primeira questão teve 5 (50%) de acertos e 

erros; a segunda 2 (20%) de acertos e 8 (80%) de erros.  
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Gráfico 20: Conhecimento sobre Latitude e Longitude – E.M. Antônio T. Carvalho 

 
   Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

 

A partir da quantidade de acertos e erros pode-se notar que os alunos não têm 

entendimento suficiente sobre o tema, que não conseguiram responder a questão. Mas o 

mais agravante é que eles têm dificuldade em saber o posicionamento da latitude e da 

longitude, trocando latitude e longitude de lugar, talvez por falta de atenção.  

O Gráfico 21, representa o 9° ano do Ensino Fundamental 2 da E. M. João J. O., 

onde todos os pontos obtiveram 9 (90%) de erros, como ocorreu na escola anterior E.M. 

Antônio T. Carvalho. Quanto às questões discursivas: na primeira forma 4 (40%) de 

acertos e 6 (60%) de erros; na segunda 3 (30%) de acertos e 7 (70%) de erros.  

Gráfico 21: Conhecimento sobre Latitude e Longitude – E.M. João J. de O. CAIC 

 
     Fonte: Dados da Pesquisa (2016).  
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saber em qual posição se refere cada linha, pois eles fazem uma troca quando se refere 

aos valores de ambas. Eles, de modo geral, fornecem os dados dos pontos com a 

combinação trocada errando assim a atividade. A identificação se torna difícil quando 

os alunos não distinguem a longitude e latitude de um determinado ponto. 

No Gráfico 22 os resultados do 9º Ano do Ensino Fundamental da E.M. Profa. 

Isabel F. M. Silva, mostram que apenas 2 (20%) alunos acertaram cada um dos pontos 

dados (A, B, C, D) e 8 (80%) erraram a atividade. Quanto às questões discursivas: na 

foram 6 (60%) de erros e 4 (40%) de acertos; na segunda foram 8 (80%) de erros e 2 

(20%) de acertos.  

 

Gráfico 22: Conhecimento sobre Latitude e Longitude – E.M. Profa. Isabel F. M. Silva 

 
   Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

É perceptível que a quantidade de erros para esta atividade foi 

significativamente relevante. Katuta (2000) explica que ao trabalhar latitude e longitude 

é importante que o professor trabalhe tarefas operatórias (de classificação, seriação, 

aprendizagem de relações espaciais topológicas tais como em cima, embaixo, atrás, em 

frente, direita, esquerda), que irão preparar o aluno para melhor aprender conhecimentos 

geográficos. Talvez isso auxilie os alunos das três escolas, para minimizar esta 

dificuldade encontrada na assimilação, representação e conhecimento dos alunos sobre 

latitude e longitude. 

Referente, portanto ao segundo grupo (6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental) 

foi feito uma análise sobre o número de acertos representados em cada tema, sendo o 

tema do 6º ano: Legenda, como o maior número de acertos entre os alunos de todas as 

escolas e o tema do 9º ano com o menor número de acertos. 
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Gráfico 23: Resultados dos acertos dos temas do segundo grupo (6º ao 9º ano) 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2016). 

 

A atividade correspondente ao 9º Ano, referente a coordenadas geográficas, 

longitude e latitude, foi a que obteve o menor número de acertos. Tendo-se como 

resultados: na atividade referente ao gráfico, onde se pedia que os alunos encontrassem 

os pontos (longitude e latitude): 5 alunos acertaram todos os pontos e 25 erraram. 

Quanto a questão 1 dos 30 alunos, apenas 14 acertaram e 16 erraram. Na questão 2:  dos 

30 alunos 8 acertaram e os 22 restantes erraram.  

 

Gráfico 24: Erros e Acertos do 9º Ano do Ensino Fundamental 

 

  Fonte: Resultado da pesquisa (2016). 
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Pode-se perceber que os alunos têm a noção que existe longitude e latitude, 

porém não sabem ou confundem as mesmas. O maior erro perceptível nas atividades é a 

troca entre a latitude e longitude, principalmente, analisando a troca da posição entre as 

referências.  

Analisando de um modo geral as escolas, pode-se verificar, considerando a 

soma das questões de cada tema (6º ao 9º ano) que a E. M. Antônio T. Carvalho obteve 

o maior número de acertos (121) e o maior número de erros (90) correspondeu a E. M. 

João J. O. CAIC (gráfico 25). 

 

Gráfico 25: Acertos referentes às escolas do segundo grupo (6º ao 9º ano) 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2016). 
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ensino-aprendizagem. No entanto, dada à importância da temática, não se pode 

restringi-la aos conteúdos programáticos. Os conteúdos trabalhados conforme os anos 

foram se seguindo, aumentou-se o nível de dificuldade dos alunos, fato que pressupõe 
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3.1.3 Grupo 3 – Pesquisa com os professores  

 

No terceiro grupo abordam-se as respostas obtidas nas entrevistas pré-

estruturadas com os 14 professores, que entregaram o questionário. Somente um deles, 

não respondeu (6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental). 

A primeira variável analisada na pesquisa foi sobre a idade dos professores, que 

na maioria (7) está entre 36 a 45 anos (Gráfico 26). 

 

Gráfico 26: Idade dos entrevistados - Professores 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Considerando que são três escolas, os professores entrevistados trabalham em 

séries distintas, os dos anos iniciais do Ensino Fundamental somam 12 (doze) 

professores, sendo três para cada ano (2º ao 5º Ano), todos formados em Pedagogia; os 

dos anos finais do Ensino Fundamental somam 2 (dois) professores que lecionam 

Geografia do 6º ao 9º ano, ambos formados em Geografia, e um deles também em 

História. 

Para melhor entendimento as respostas do questionário, os professores dos anos 

iniciais foram agrupados no conjunto AI, distribuídos de 1 a 12, o que corresponde ao 

número de participantes. Os professores dos anos finais do Ensino Fundamental terão a 

sigla AF, distribuídos entre os números 1 e 2, pois foram apenas dois entrevistados. 
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Os 12 professores (AI) foram enfáticos ao responderem a questão afirmando que 

não tiveram conteúdos geográficos na sua graduação. Os dois professores do grupo AF 

disseram que sim: um professor do grupo AF1, não soube responder como esses 

conteúdos foram tratados, mas disse que foram significativos; o AF 2 disse que foram 

tratados de formas diversas, mas que se lembra mais das teorias e das aulas expositivas, 

o que para ele não foi algo significativo, pois na prática a realidade é outra, pois se não 

trabalhar o conteúdo motivando os alunos eles não se interessam. 

De acordo com Rosa (2008, p.29) um dos problemas mais graves enfrentados 

hoje pelo ensino da Geografia, principalmente, nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

é que os “professores não tiveram uma formação e preparação pedagógica adequada 

para trabalhar esse conteúdo, e sobre o que ensinar e não ter uma metodologia de ensino 

com conhecimentos voltados para o conteúdo cartográfico”. Realidade observada na 

pesquisa mostra que os professores formados em pedagogia não tiveram contato com os 

conteúdos específicos sobre a linguagem cartográfica.  

A preocupação também se volta para os professores licenciados em Geografia, 

principalmente, na fala do AF2 que disse não considerar significativo o que aprendeu, 

pois não receberam uma metodologia apropriada para trabalhar com esses conteúdos 

geográficos e cartográficos. 

A próxima questão: Como você trabalha os conteúdos de Cartografia em sala de 

aula? As respostas foram variadas, com destaque para:   

 

AI1 – Gosto de trabalhar a cartografia com mapas, desenhos, levando os 

alunos a explorarem e desenharem seu espaço. 

 

AI 3 – Forma tradicional, o livro didático, relatando que ensinam a 

linguagem cartográfica quando a mesma aparece nos livros. 

 

AI 8 – Utilizo o livro didático. 

 

A1 10 – Dialogando, utilizando o livro didático, enfim, da forma tradicional. 

 

Dos 12 entrevistados somente, quatro respostas, foram destacadas nesta questão, 

o que reforça que “a linguagem cartográfica é uma necessidade fundamental para os 

professores que ministram aulas nos anos iniciais na disciplina Geografia” (ROSA, 

2008, p.23). Pois como ficou observado na pesquisa, os professores têm dificuldades 

para lidar como a linguagem, apesar das respostas apresentadas: 

 

AF1 – A cartografia é trabalhada em sala de aula utilizando livros didáticos, 

desenhos, imagens, mapas, tudo o que temos em mãos. Até mesmo, jornais, 

revistas, jogos, entre outros. 
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AF 2 – Utilizou o que tenho em mãos para trabalhar a cartografia, mas 

tenho utilizado o computador, vídeos, imagens projetadas, entre outras.  

 

Ambos os professores AI e AF devem se preocupar com a forma que trabalham 

a cartografia na sala de aula, pois segundo os PCNs (BRASIL, 1998) o que estes 

professores não podem perder de vista é a “função social da linguagem cartográfica é de 

comunicação de informações sobre o espaço, ou seja, deve haver situação comunicativa, 

para que a atividade seja significativa e ocorra aprendizagem”. 

A próxima questão: Você considera que o aluno se sente interessado e tem uma 

aprendizagem significativa nesses conteúdos? Como isso acontece? Os professores AI, 

não consideraram os alunos interessados pelo ensino da cartografia, dois (AI 5 e AI9) 

explicaram que acreditam que eles são novos e não conseguem reter o conhecimento de 

forma apropriada.  

Por não terem formação em Geografia, pode-se pressupor que a falta de interesse 

dos alunos possa vir da dificuldade do professor em trabalhar os conteúdos. De acordo 

com Rosa (2008, p. 23) explica que “as práticas realizadas em função da Geografia e 

Cartografia, muitas vezes não tem significado para o estudante devido às dificuldades 

que os professores apresentam em relação à alfabetização cartográfica”. 

A questão seguinte: Qual a reação do aluno quando você ensina Cartografia? 

Dos professores AI apenas 2 (AI 5 e AI7) responderam a questão. No entanto, não 

foram claros, pois para eles os alunos reagem conforme a idade deles, mas não 

entendem muito bem o que está sendo ensinado. Rosa (2008) explica que um dos 

principais fatores que dificultam o trabalho com a cartografia é justamente o professor 

não ter a alfabetização cartográfica para trabalha-la. Realidade observada nas respostas 

dos professores AI. 

O professor AF1 disse que uns gostam outros não, depende de como é 

trabalhada; o AF2 demonstra que os alunos são participativos, principalmente, quando 

faz uso das novas tecnologias, quando vai pra a sala de computação, ou quando traz 

algo novo de casa, como o celular, por exemplo, já realizou atividades com o uso desta 

tecnologia. 

Para os PCNs (BRASIL, 1998) fazer uso das tecnologias para dominar temas de 

estudo, é ampliar o conhecimento do aluno sobre o seu papel na estruturação do espaço, 

do tempo e da sociedade na qual se encontram inseridos. Talvez seja por este motivo 
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que os alunos se interessam mais pela aula e compreendem melhor o conteúdo 

cartográfico. 

A pergunta, seguinte, se refere a dificuldade do professor em entender e ensinar 

a linguagem cartográfica: “Você sente dificuldade em entender e ensinar a cartografia 

em sala? ”. Os professores AI (1, 4, 7, 9 e 10) responderam que: falta de material 

adequado para trabalhar a linguagem cartográfica; e falta do ensino da linguagem 

cartográfica na graduação; Os professores AI (2, 3 e 6) disseram que “Às vezes, pois 

são crianças e o potencial ainda deixa a desejar”. Os professores AI (5, 8, 11 e 12) 

responderam que não têm muita dificuldade em entender e ensinar, mas não se sentem 

preparados. 

De acordo com Rosa (2008) é imprescindível que os estudantes (futuros 

professores) de Pedagogia sejam preparados e entendam as habilidades, noções 

espaciais e conceitos cartográficos para que possam passar para seus alunos, quando 

estiverem atuando em sala de aula. Caso isso não ocorra de forma emergente, realidade 

como as apresentadas nestas três escolas referentes ao trabalho dos professores AI 

continuará ocorrendo. 

Os professores AF (1 e 2) responderam não ter dificuldades em trabalhar a 

linguagem cartográfica, para AF2, o que lhe falta é material apropriado.  

A última questão foi sobre o livro didático: “Você considera o livro didático 

suficiente para trabalhar o ensino de cartografia?”. Todos os professores AI e AF foram 

unanimes e responderam que não é suficiente.  

De modo geral, os professores AI (2° a 5° ano do Ensino Fundamental) 

mostraram uma resistência em colaborar com a pesquisa, pois estavam desconfiados e 

inibidos por não serem habilitados em Geografia. Eles são alfabetizadores e trabalham 

todos os conteúdos com a turma que lhe é designada. Não há um momento certo para 

trabalhar a geografia, muito menos a linguagem cartográfica. Pode-se perceber que em 

sua maior parte a linguagem cartográfica é trabalhada quando é trazida nos livros 

didáticos. Os professores dizem não ter entendimento sobre o tema e sentem dificuldade 

em falar sobre o mesmo, expressando poucas opiniões e dizendo que uma de suas 

maiores dificuldades está em trabalhar a localização da criança no espaço geográfico. 

Muitos, formalmente, relataram que nem mesmo sabem assuntos referentes à linguagem 

cartográfica.  

Percebe-se que os professores têm uma significativa experiência no ensino-

aprendizagem, principalmente, na alfabetização dos alunos, porém, quando se trata de 
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alfabetização da linguagem cartográfica a maior parte tem dificuldade em entender e 

não sabem a melhor forma de ensinar. Quando questionado sobre os métodos de ensino 

os professores optam pela forma tradicional, o livro didático, relatando que ensinam a 

linguagem cartográfica quando a mesma aparece nos livros. Houve também relato que a 

dificuldade em ensinar está na falta de materiais, tendo que a escola não oferece 

recursos para trabalhar com os alunos.  

Dentre as dificuldades em ensinar a linguagem cartográfica identificada pelos 

professores pode-se destacar: A falta de material adequado para trabalhar a linguagem 

cartográfica; A falta do ensino da linguagem cartográfica na graduação.  

Para os professores dos anos finais são mais confiantes quando se fala do ensino-

aprendizagem da linguagem cartográfica, sabem da sua necessidade e dizem se esforçar 

para ajudar os alunos na tarefa de compreensão.  No entanto, acreditam que a busca pelo 

conhecimento é necessária, é cada vez mais importante tanto para eles como para o 

aluno. 

 

3.2 Uma síntese necessária 

 

A alfabetização cartográfica está no processo do ensino-aprendizagem que 

envolve uma linguagem semiológica composta pelas convenções cartográficas. No 

entanto, não basta à criança desvendar o universo simbólico dos mapas, é necessário 

criar condições para que o aluno seja leitor crítico de mapas ou um mapeador consciente 

(PASSINI, 1998). 

Para Simielli (1999) a alfabetização cartográfica tem que ter alguns itens para 

ser desenvolvida, e que o aluno tenha as seguintes noções para devida alfabetização: 

“visão oblíqua e visão vertical; imagem tridimensional, imagem bidimensional; alfabeto 

cartográfico: ponto, linha e área; construção da noção de legenda; proporção e escala; 

lateralidade / referências, orientação” (apud PISSANATI; ARCHELA, 2007, p. 186). 

Através destes itens pode-se ter um ensino-aprendizagem da linguagem 

cartográfica, podendo desenvolver os elementos citados levando o aluno a se tornar um 

apto leitor da linguagem cartográfica. Além disso, a cartografia, enquanto ciência: 

 

[...] utiliza-se de uma linguagem universal porque se vale de um sistema de 

signos compreensíveis por todos, é uma linguagem visual (imagens) 

embasadas na semiologia gráfica. Nesse contexto, deve-se ter claro que a 

Cartografia, quando tratada como meio de comunicação, merece especial 
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atenção principalmente em relação às etapas que envolvem a 

produção/construção como no uso das representações cartográficas. Dessa 

maneira, além da forma gráfica, devem-se considerar também os objetivos a 

que elas se propõem e as habilidades prévias do usuário (FRANCISCHETT, 

2011, p. 26). 

 

Aprender a linguagem cartográfica é muito positivo para a vida da criança, e é 

uma aprendizagem complexa, que exige de um saber específico do professor para 

transmiti-la de forma que o aluno vá captar a mensagem. Afinal, esta é cheia de códigos 

e semiologias sendo necessário que o professor tenha aptidão para ensinar.  

De acordo com Francischett (2011, p.29): 

 

[...] o desafio para os professores de Geografia, especificamente os de 

Cartografia, está na prática, ou seja, ao possibilitar que os conhecimentos 

cartográficos sejam para garantir a aplicação da teoria, sem empobrecer o 

conteúdo, limitando a prática pela prática aplicáveis além da teoria, no 

cotidiano e no social. 

 

Sabe-se também que para que o aprendizado da linguagem cartográfica seja 

concluído é necessário que se tenha de ambas as partes, alunos e professores, interesse  

pela disciplina, desenvolvimento de alguns itens já citados, interação entre professor, 

aluno e disciplina, e também não se pode esquecer que o livro didático é um dos poucos 

materiais utilizados em sala, é necessário que o livro também desenvolva o seu papel, 

transmitindo de forma coerente e eficaz os aspectos da linguagem cartográfica.  

Pode-se dizer que a alfabetização da linguagem cartográfica se dá nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, teoricamente os alunos a partir do 6º Ano do 

Ensino Fundamental (anos finais) já deveriam compreender a linguagem cartográfica, 

sabendo decodificar símbolos, interpretar legendas, localizar no espaço geográfico, 

dentre outras inúmeras atividades que tem a linguagem cartográfica.  

Restam ainda muitas questões sobre o tema a serem desenvolvidas, no entanto, 

pode-se dizer que a partir dos resultados coletados na pesquisa que há uma dificuldade 

em compreender a linguagem cartográfica, os professores têm dúvidas e questões a 

respeito do tema que necessitam serem desenvolvidas e os alunos têm dificuldades em 

compreender alguns itens sobre a linguagem cartográfica, o que repercute no processo 

ensino-aprendizagem desse conteúdo.   

Assim como nos livros didáticos, por vezes, não têm as informações suficientes 

sobre a temática para a concretização do processo ensino-aprendizagem pelos alunos. 

Torna-se necessária uma melhor comunicação a partir desses livros, uma melhor 
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formação para os professores que ensinam esse tema, abrindo assim novas 

possibilidades de compreensão da linguagem cartográfica. 

A cartografia,  

 

[...] é a ciência da representação e do estudo da distribuição espacial dos 

fenômenos naturais e sociais, suas relações e suas transformações ao longo 

do tempo, por meio de representações cartográficas- modelos icônicos -  que 

reproduzem este ou aquele aspecto da realidade de forma gráfica e 

generalizada (SALICHTCHEV, 1973 apud ALMEIDA, 210, p. 196). 

 

Ciência que implica sempre um conhecimento de mundo, a realidade 

perceptível do aluno e o conhecimento que este tem de si mesmo, do espaço e dos 

fenômenos naturais e sociais. Certamente, que a cada momento em que se pensa a 

cartografia como sendo importante para a localização de um dado no espaço, também é 

perceptível que ela faz parte do universo de informação do ser humano. 

Neste aspecto, o professor como um mediador do ensino de Geografia, pode  

 

[...] de acordo com os objetivos que ele tem para o ensino, provoca o aluno 

para que este através da leitura de mapas, textos, realidade, procura entende-

la melhor, desmistificando-a proporcionando um conhecimento mais 

elaborado da sociedade, tornando possível, portanto, a construção da 

autonomia intelectual do aluno, da sua autoestima e contribuindo assim para 

a construção da sua cidadania. (KATUTA, 1997, p. 45). 

 

O professor por sua vez, tem papel fundamental no ensino-aprendizagem do 

aluno, sendo influenciador direto para que o mesmo consiga compreender e apreender a 

necessidade do conhecimento da linguagem cartográfica. Katuta (1997) afirma que é 

necessário que o professor seja “leiturizado” cartograficamente, pois é impossível, se 

for conseguir alfabetizar os alunos. Por este motivo, nas pesquisas realizadas ficou 

evidente a importância do professor ter formação (ou especialização) em Geografia para 

melhor trabalhar a linguagem cartográfica, pois caso contrário, pode comprometer o 

aprendizado dos alunos. 

A partir dos conteúdos cartográficos podem-se investigar conteúdos sociais e 

espaciais, sendo representados em formas de mapas, maquetes, gráficos etc. Hess (2001, 

p. 38, 2001), acredita que: 

 

[...] o mapa não é apenas uma simples figura ilustrativa; mas sim um meio 

racional de armazenar e de tratar dados espaciais que podem levar a rever ou 

a repensar a metodologia empregada na sua construção e a própria forma de 

ver e conceber a realidade ali representada, de maneira que é preciso pensar, 

não apenas na produção da informação, mas também na sua qualidade.  
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Após o resultado das análises feitas anteriormente, pode-se dizer que, diante de 

uma dificuldade de compreensão do mundo, especialmente através da linguagem 

cartográfica, o ensino-aprendizagem é importante, e entender e compreender 

detalhadamente os itens que estão presentes no mapa é importante, compreender a 

leitura cartográfica, o que a linguagem transmite faz parte do ensino-aprendizagem, faz 

parte do todo que envolve a linguagem cartográfica. 

Para a realização deste trabalho, foi utilizado um ponto de partida fundamental 

para o desenvolvimento da pesquisa, que é o ensino-aprendizagem da linguagem 

cartográfica. A principal ideia de pesquisa foi encontrar na linguagem algo que 

complementasse a pesquisa, e o que foi encontrado foi relevante para dar continuidade a 

investigação do conteúdo.  

Dentre tantos elementos da linguagem cartográfica e seus complementos foram 

basais para a pesquisa, a semiologia e o signo. Este por sinal é muitas vezes confundido 

com o símbolo. Sendo possível atribuir a ele dois momentos: significante e o 

significado. “Significado seria o seu complemento, isto é, seria o efeito, o conceito 

produzido pelo signo, formando uma imagem mental no intérprete, de maneira que a 

relação entre ambos é determinada por um consenso social” (HESS, 2001, p.39). 

A pretensão no desenvolver do trabalho, foi adquirir uma metodologia coerente 

com o que foi proposto nos capítulos anteriores, buscando compreender, primeiramente, 

o tema em referências bibliográficas. Para assim, a partir dos resultados das escolas 

pesquisadas (alunos e professores entrevistados) poderem realizar uma análise sobre o 

nível de conhecimento dos alunos sobre a cartografia e dos professores sobre a sua 

formação e prática pedagógica. 

Espera-se que este trabalho tenha uma significativa importância para o estudo 

da linguagem cartográfica, bem como a alfabetização da mesma. Abrindo um espaço 

para reflexão sobre a importância do ensino-aprendizagem deste tipo de linguagem. A 

busca pelo conhecimento e desenvolvimento de professores e alunos e, principalmente, 

do pesquisador que consegue enxergar novos horizontes e reflexões a partir da pesquisa.  

Por fim, direcionando o olhar para a questão norteadora do estudo: Existiu a 

alfabetização da linguagem cartográfica nas séries pesquisadas? Pode-se considerar que 

há sim uma parte dos alunos que conseguem entender o tema. Porém há certa 

deficiência, visível e preocupante, sobre o número existente de alunos que ainda não 

conseguem desenvolver atividades simples e objetivas como as que foram realizadas. 
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Então é necessário dizer que há ainda deficiência no ensino-aprendizagem da 

linguagem cartográfica, que parte da responsabilidade é dos professores que não são 

aptos para transmitir o tema, que não tiveram uma alfabetização da linguagem no seu 

ensino e em outros momentos é do sistema que não oferece material e suporte para o 

ensino adequado.  

Não se pode deixar de citar aqui outro elemento fundamental para a 

alfabetização dos alunos, o livro didático, que também não se mostra suficiente, 

havendo vários itens inadequados que podem confundir o professor e o aluno. De certa 

forma, o livro didático também deveria ser mais rigoroso nas questões da linguagem 

cartográfica, não ficando apenas na superficialidade, adentrando mais sobre o tema.  

De modo geral, é necessário dizer que o ensino-aprendizagem é importante 

para a vida do aluno, e tal aprendizagem vem desde o início das séries, com os 

primeiros professores, mas cabe também aos professores das séries seguintes dar mais 

ênfase para esta disciplina. Também é necessário dizer que a linguagem por si só é meio 

de comunicação e juntamente com a cartografia torna-se linguagem de mapas, de 

comunicação de elementos geográficos e vem se fazendo presente na vida das pessoas 

há várias décadas, como meio de comunicação de ideias e pensamentos.  

A proposta é que através dos resultados obtidos, dos desenvolvimentos e das 

maiores dificuldades observadas, a elaboração de um atlas cartográfico para que alunos 

e professores tenham maior suporte para desenvolver o tema da linguagem cartográfica. 

Seria uma sugestão para o desenvolvimento das habilidades cartográficas de acordo 

com o que está projetado no currículo escolar das respectivas séries. Dando suporte ao 

professor que relata não ter material didático suficiente e praticando o ensino-

aprendizagem dos alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A complexidade humana, que vai do ser em si ao mundo que ele vive, é mediada 

por muitas variáveis, sendo a linguagem, nas suas várias formas, uma das mais 

importantes. Para se expressar consigo, com os seus semelhantes, com o mundo, 

independente das escalas, o ser humano desenvolveu e foi desenvolvido pelos 

significados.  

Por diversos fatores a linguagem foi primordial para este estudo, a observação 

do todo e de seus elementos fez-se necessário para que a compreensão da linguagem 

cartográfica fosse compreendida com mais clareza. É necessário saber a origem, a 

função e os diferentes tipos de linguagem para conhece-la. A teoria é importante para o 

fundamento da pratica aplicada.          

As atividades da pesquisa partiram de atividades simples, do cotidiano do aluno, 

baseadas no ensino, nos planos de aulas e o que os livros propõe para cada ano do 

Ensino Fundamental, adequando o que já tinha sido transmitido pelo aluno de acordo 

com o plano de aula, tentando trazer algo familiar e compreensível de acordo com a 

série e idade. Trazendo de forma mais simples e compreensível possível para que o 

aluno se sentisse fazendo uma atividade proposta e com conteúdos que já teriam 

passado.  

 A linguagem cartográfica tem uma significativa importância no processo de 

alfabetização, a partir dela o aluno começa a ter percepções diferentes acerca do mundo 

em que está envolvido, começa a ler o espaço geográfico. Sabendo da importância desta 

linguagem tanto para conteúdos geográficos como para os demais o tema é abordado 

para compreensão do desenvolvimento do conteúdo.  

Ao observar os resultados de cada escola, pode-se ter uma visão geral, dizendo 

que há conteúdos cartográficos nos planos de ensino, que existe uma preocupação dos 

professores em ensinar o conteúdo da linguagem cartográfica, existe todo um contexto 

que relaciona conteúdo cartográfico e geográfico, e, por fim há o ensino da linguagem 

cartográfica, é nítido que os alunos consigam compreender, porém a ainda a 

preocupação com aqueles que não desenvolvem corretamente o tema.  

Em um contexto geral, a observação das três escolas e de todas as séries 

analisadas pode-se dizer que, obteve um maior número de acerto se comparar os 

gráficos, no total do segundo, terceiro, sexto, sétimo e oitavo ano tiveram acertos 
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significativos. Enquanto isso, o quarto, quinto e nono ano foram os que tiveram maior 

número de erros. Sendo o número de erros preocupante para a linguagem cartográfica, 

insinuando a dificuldade existente no ensino-aprendizagem desta.  

Percebe-se que há uma dificuldade existente, os alunos sentem dificuldade em 

interpretar as atividades, porém eles conseguem aprender em sala o que é proposto 

sobre o tema, sabendo fazer discernimento no que é proposto.  

Apesar da falta de estrutura relatada pelos professores em relação a material, ao 

livro didático e a formação que não é suficiente é perceptível que de alguma forma o 

conteúdo é transmitido aos alunos,  

Ler e interpretar os conteúdos geográficos são de fundamental importância para 

o desenvolvimento do aluno. A linguagem cartográfica se encontra presente em diversas 

situações, sejam as mais simples, indicando direita e esquerda no espaço vivido, ou seja, 

algo mais complexo como se localizar em um determinado lugar. Para que a 

compreensão de alguns itens cotidianos que fazem parte do uso da linguagem é 

necessária ter uma base sólida e teórica sobre o ensino-aprendizagem da linguagem 

cartográfica presente no ensino de geografia em sala de aula, nas escolas. 

 Para observar o estudo da linguagem cartográfica fez-se este esboço, trajeto 

onde obteve a compreensão da linguagem, análise dos livros didáticos onde vê os 

conteúdos que estão presentes nas distintas séries e o estudo individual de professores e 

alunos, para chegar a síntese do resultado de cada escola, que demonstrou que há 

necessidade de melhorar tanto em nível de formação do professor, como na adequação 

dos livros didáticos referentes aos temas abordados. Isso implicará em resultados mais 

significativos na aprendizagem dos alunos.  

A linguagem item primordial desta pesquisa tem um trajeto que se desdobra até 

chegar ao tema, linguagem cartográfica. A linguagem cartográfica tem aspectos 

inerentes para o desenvolvimento desta, partindo de aspectos propostos pelos primeiros 

estudiosos do tema.  

Estudar a teoria antes de chegar à pratica do trabalho tornou-se importante para o 

desenvolvimento da pesquisa, melhor análise e discussão dos dados coletados. Fazer 

dos dados elemento primordial de análise, onde se pode obter e observar os resultados, 

que dão entendimento da proposta do trabalho.  

Assim, o desfecho desta pesquisa agregou conhecimento, trazendo novas 

perspectivas sobre o tema tratado. A importância da linguagem para a comunicação, as 

perspectivas da linguagem cartográfica, o conhecimento adquirido nos estudos dos 
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livros didáticos e a experiência de trabalhar com professores e alunos a linguagem 

cartográfica.  
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO PARA OS ALUNOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

Questionário destinado aos alunos 

Idade:____ Série__2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL_______________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 1 

1) Os objetos a seguir, mostra visões diferentes, de lado, frente e de cima para baixo. 

Ligue as formas correspondentes:  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

Questionário destinado aos alunos 

Idade:____ Série__3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL________________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 

2) De acordo com seus conhecimentos sobre convenções cartográficas, ligue as 

respectivs figuras aos seus nomes: 

 

 

 



168 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Questionário destinado aos alunos 

Idade:____ Série__4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL_______________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3 

3)  Complete a rosa dos ventos com os pontos cardeais, NORTE, SUL, LESTE e 

OESTE: 

  



169 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Questionário destinado aos alunos 

Idade:____ Série_5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL_______________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4 

4) De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa que corresponde ao tema 

do mapa:  

a) Mapa de Relevo de Goiás  

b) Mapa Rodoviário de Goiás  

c) Mapa da Cidade de Jataí  

d) Mapa de Bacia Hidrográfica  

e) Mapa de Vegetação de Goiás  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Questionário destinado aos alunos 

Idade:____ Série    6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL_______________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 5 

5) Complete a legenda em cada cor escreva o nome correspondente ao seu significado 

no mapa: 

 

LEGENDA:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Questionário destinado aos alunos 

Idade:____ Série__6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL_______________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

 

Questão 1: Assinale a única na qual todas as palavras representam os elementos 

essenciais de um mapa. 

a) título, legenda, fuso horário, paralelos, equador. 

b) longitude, cores, relevo, carta, escala. 

c) título, legenda, escala, orientação, sistema de projeção. 

d) linhas, escala, meridianos, convenções, topografia. 

e) zona geográfica, legenda, símbolos, carta, orientação. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Questionário destinado aos alunos 

Idade:____ Série__7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL_____________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 6 

6) Ligue as escalas com seus respectivos nomes: 

 

 

 

                        

 

Questão 1: De acordo com seus conhecimentos cartográficos assinale a alternativa 

correta que corresponde a ESCALA.  

 

(  ) A escala tem por finalidade reduzir proporcionalmente os locais que estão sendo 

representados, a fim de tornar uma representação proporcional. 

(   ) A escala tem por finalidade aumentar os locais que são representados, tendo como 

objetivo tornar a representação desproporcional. 

(   ) A escala é utilizada apenas em mapas políticos e de relevo.  

(   ) Todas as alternativas estão corretas.  

(   ) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

Questão 2: Assinale, a seguir, a alternativa que melhor apresenta o conceito de 

escala cartográfica: 

 

(  ) é a relação não proporcional entre o mapa e as suas variações gráficas. 

(  ) é a medida da área dos mapas e cartogramas em geral. 

(  ) indica a proporção entre uma área da superfície e a sua representação em um mapa. 

(  ) aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e suas projeções 

cartográficas. 

(  ) representa o conjunto de orientações cardeais de um mapa, cartograma ou planta. 

 

 

 

 

1: 100 000 ESCALA GRÁFICA  

ESCALA NÚMERICA  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Questionário destinado aos alunos 

Idade:____ Série___8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL_______________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 7 

7) A escala estabelece a correspondência entre o tamanho real da superfície terrestre e o 

seu tamanho representado no mapa. Analise as escalas abaixo: 

 

Questão 1: a) Qual imagem representa uma escala grande? 

a)                          b)                    c)                 d) 

Questão 2: b) Qual imagem representa uma escala pequena? 

a)                          b)                    c)                 d) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Questionário destinado aos alunos 

Idade:____ Série__9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL______________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 8 

Dê as coordenadas geográficas dos seguintes pontos: 

 

a) Ponto A:  

Latitude:           Longitude:  

b) Ponto B:  

Latitude:           Longitude:  

c) Ponto C:  

Latitude:           Longitude:  

d) Ponto D:  

Latitude:           Longitude:  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Questionário destinado aos alunos 

 

Idade:____ Série__9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL_______________ 

Escola:_______________________________________________________________ 

Questão 1: De acordo com seus conhecimentos cartográficos assinale a alternativa 

correta que corresponde a ESCALA.  

 

(  ) A escala tem por finalidade reduzir proporcionalmente os locais que estão sendo 

representados, a fim de tornar uma representação proporcional. 

(   ) A escala tem por finalidade aumentar os locais que são representados, tendo como 

objetivo tornar a representação desproporcional. 

(   ) A escala é utilizada apenas em mapas políticos e de relevo.  

(   ) Todas as alternativas estão corretas.  

(   ) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

Questão 2: Assinale, a seguir, a alternativa que melhor apresenta o conceito de 

escala cartográfica: 

 

(  ) é a relação não proporcional entre o mapa e as suas variações gráficas. 

(  ) é a medida da área dos mapas e cartogramas em geral. 

(  ) indica a proporção entre uma área da superfície e a sua representação em um mapa. 

(  ) aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e suas projeções 

cartográficas. 

(  ) representa o conjunto de orientações cardeais de um mapa, cartograma ou planta. 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO APLICADO PARA OS PROFESSORES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

Questionário destinado aos docentes 

Idade: (    ) 25 a 35 anos  (   ) 36 a 45 anos    (   ) 46 a 55      (     ) acima de 55 anos 

Escola:________________________________________________________________ 

Séries trabalhadas: (   ) 2º A. E. F     (   ) 3º A. E. F      (   ) 4º A. E. F      (   ) 5º A. E. F 

                               (   ) 6º A. E. F     (   ) 7º A. E. F      (   ) 8º A. E. F      (   ) 9º A. E. F   

     

1) Qual a sua formação?  (   ) Pedagogia  (  ) Geografia     (  ) outra: 

_______________ 

 

2) Teve conteúdos geográficos e cartográficos na graduação? Você se lembra como 

estes conteúdos foram trabalhados? Foi uma aprendizagem significativa?  

R: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Como você trabalha os conteúdos de Cartografia quando está em sala de aula 

ensinando?  

R: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) Você considera que o aluno se sente interessado e tem uma aprendizagem 

significativa nesses conteúdos? Como isso acontece?  

R: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5) Você tem alguma dificuldade para entender e ensinar a cartografia em sala?  

R: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) Você considera o livro didático suficiente para trabalhar o ensino de cartografia?  

R:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 
 


