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APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho apresenta uma síntese da pesquisa realizada com professores 

das séries iniciais da rede pública estadual, para a obtenção do título de Mestre em 

Geografia Humana, inserido no Programa de Pós Graduação do Departamento de 

Geografia da Universidade de São Paulo, cuja defesa já ocorreu em 09 de Setembro 

próximo passado. 

 A pesquisa objetivou a compreensão da Geografia por meio da apreensão dos 

conceitos ligados à Alfabetização Cartográfica, tendo em vista as dificuldades encontradas 

nos professores das séries iniciais quanto ao domínio desses conhecimentos, tão 

importantes para a aprendizagem de Geografia das crianças nessa faixa etária, pois se 

relacionam à compreensão do mapa.   

É importante salientar que, de acordo com os novos padrões tecnológicos, observa-

se a necessidade de se priorizar a aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, que assegurem o preparo para o desempenho do docente em sala de aula, 

contribuindo para a formação de hábitos e valores que favoreçam o convívio com as 

transformações espaciais produzidas pela sociedade. Os novos saberes deverão entrar em 

sintonia com as necessidades dos tempos atuais. Neste pensar, o ensino da Geografia 

auxiliará na leitura desse texto social impresso na paisagem, fornecendo a chave para 

desvendar as relações estabelecidas entre o homem e o meio, no ato de viver. 

Neste contexto, observa-se a dificuldade que os alunos têm na compreensão das 

relações que se estabelecem no espaço, principalmente no que diz respeito à localização. O 

manuseio do mapa geralmente não acontece nas aulas de Geografia, principalmente nas 

séries iniciais, e o que se aprende é geralmente memorizado e descontextualizado. 

Pensando nesta perspectiva, e tendo como argumento as transformações 

evidenciadas no ensino nos últimos anos, vem o questionamento sobre as reais 

possibilidades de professores acompanharem e sustentarem as novas exigências. Neste 

sentido, o objetivo deste trabalho é investigar o ensino de Geografia, junto aos professores 

das séries iniciais (1ª a 4ª séries), sendo estas o período em que se evidenciam as primeiras 
                                                           
1 Aluna de Mestrado em Geografia Humana 
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experiências com a disciplina. A preocupação com o ensino de Geografia nas séries iniciais, 

portanto, nos motiva a buscar justificativas para as hipóteses que se fundamentam 

principalmente na investigação sobre a importância de se desenvolver no aluno, desde esta 

faixa etária, a construção de conceitos geográficos, tendo como principal ferramenta a 

cartografia. 

JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

Historicamente, uma visão de educação tem estado associada a uma transmissão e 

recepção de conhecimentos baseados na acumulação de conteúdos. O conteúdo tinha 

papel preponderante na transmissão de conhecimentos e o aluno era o receptor nesta 

relação, sendo o professor o dono do saber. 

Esse tipo de educação passou a ser discutida, e muitas pesquisas foram 

desenvolvidas, no sentido de nos mostrar a importância da construção do conhecimento, 

tendo o aluno como agente e não apenas como receptor na relação de ensino 

aprendizagem. Jean Piaget nos dá suporte nessas afirmações, pois argumenta sobre a 

necessidade da interação do aluno nesse processo, desenvolvendo o cognitivo da criança 

com atividades específicas, enfatizando a concepção construtivista3, em que o professor é 

visto como um agente mediador e facilitador do conhecimento. 

Em decorrência disso, o saber adquirido por meio da memorização de conteúdos, 

incentivado desde há muito tempo na concepção de ensino tradicional, numa relação de 

interpretação transmitida e cumulativa, perde o sentido. O conhecimento construído torna-se 

mais significativo, pois a qualidade prevalece em detrimento da quantidade. 

Para que essa realidade se transforme e as mudanças se efetivem realmente no 

ensino, há que se repensar na formação do professor nos dias atuais como um conjunto de 

ações contínuas e voltadas principalmente para a prática, apoiando-se numa perspectiva 

reflexiva na ação e sobre a ação dos futuros docentes. 

PÉREZ GÓMEZ (1992) nos ajuda a confirmar e nos apóia teoricamente, sobre a 

relação com o saber, e as reflexões de CHARLOT (2000), corroboram com esse autor, 

quando afirma que, a perspectiva reflexiva docente neste contexto 

"Do ponto de vista epistêmico, aprender é uma atividade de apropriação de um saber que 

não se possui, mas cuja existência é depositada em objetos, locais, pessoas... Aprender é 

passar da não posse à posse da identificação de um saber virtual à sua apropriação real", 

(p.68) 

                                                                                                                                                                                     
2 Professora Orientadora 
3 O construtivismo valoriza as ações, como  operações do sujeito cognoscente – MACEDO, Lino (1994) 
Ensaios Construtivistas. . 
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E, nesse contexto, aparece a importância do conceito4 na aquisição do 

conhecimento, quando nos referimos ao docente das séries iniciais, em detrimento da 

memorização conteudista, representada pela escola tradicional. 

Neste sentido, o conteúdo aparece redefinido. Há uma reconsideração de seu 

significado na educação e do seu papel na aprendizagem, diretamente relacionado como 

arcabouço teórico necessário para embasar o conceito, reforçando o caráter científico do 

conhecimento. 

A percepção de COLL (1995) reforça as nossas convicções quando argumenta sobre 

a importância de se considerar normas, procedimentos, fatos e atitudes que estruturem os 

conteúdos para dar suporte teórico à construção do conceito. Isso se materializaria numa 

aprendizagem mais significativa e mais qualitativa. 

Neste contexto, podemos entender, com a ajuda de POZO (1995), que os conceitos 

devem ser trabalhados a partir de um referencial conhecido: o cotidiano, o lugar da sua 

escola, ou seja, podemos reconhecer conceitos e categorias por meio de classes de objetos, 

os quais nos permitem identificar características similares, mas com certas mudanças 

aparentes. E para a sua transformação em conceito científico, há necessidade de se 

aprofundar a pesquisa, apoiando-se numa hierarquia de outros conceitos. 

Para a compreensão dos conceitos geográficos, por exemplo, quando se trata das 

séries iniciais, devem-se considerar aspectos ligados a operações topológicas, antes de se 

perceber as relações projetivas e euclidianas, pois segundo CASTELLAR (1996): 

"A percepção do espaço na perspectiva da geografia é uma abordagem que devemos 

analisar. Considera-se que dadas as condições cognitivas, a criança tem condições de 

representar o espaço em que vive".(...) "Para que a criança entenda, perceba o espaço e 

consiga, através da percepção, fazer a sua representação é importante que não só as 

noções espaciais tenham sido estimuladas e construídas, mas que também estejam 

adequados o processo de aprendizagem e o conteúdo ensinado." (p.93) 

Assim, a criança na faixa etária relativa às séries iniciais, entre 6 e 9 anos, pode ser 

incentivada a trabalhar conceitos ligados à percepção espacial, que o estudo da Cartografia 

poderá auxiliar, favorecendo a compreensão dos conceitos ligados ao conhecimento 

geográfico. 

                                                           
4 Conceitos: são os fatos e objetos do mundo que designa, enquanto que seu sentido é dado pela 
relação com outro conceito “... para se identificar um conceito há que se determinar quais são seus 
aspectos relevantes” – . POZO, Juan (1998) Teorias Cognitivas de Aprendizagem. p.85. 
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A apreensão de conceitos geográficos levará os professores desta faixa etária a 

repensarem suas práticas, a renovarem as estratégias de ensino, no intuito de 

estabelecerem com seus alunos um ritual de atividades que desenvolvam as habilidades 

necessárias para se tornarem competentes na leitura do espaço em que vivem. Em suas 

reflexões, SIMIELLI (1996) indica como circunstância ideal, 

 “(...) para o ensino fundamental, com alunos de 1ª a 4ª séries, como sendo o momento em 

que o aluno tem que iniciar-se nos elementos da representação gráfica para que possa 

posteriormente trabalhar com a representação cartográfica." (p.95) 

A partir dessas reflexões, reforçamos a importância de desenvolver o cognitivo 

dessas crianças com atividades que incentivem a representação gráfica, para posterior 

representação cartográfica e, como conseqüência, a compreensão geográfica comprovando 

o conhecimento adquirido. 

  Nesse sentido, dando ênfase a essas conclusões, percebemos que a construção de 

conceitos ligados à alfabetização cartográfica, como lateralidade, visão vertical, visão 

oblíqua, localização, proporção, escala e legenda, são de extrema importância para a 

compreensão da Geografia, e deve ser incentivada nas séries iniciais, dada a pouca idade 

desses alunos, da dificuldade no domínio da língua que se processa na aprendizagem da 

linguagem que, por essa razão, há toda uma preocupação curricular relacionada com a 

escrita5. 

Neste contexto, entendemos ser necessário que os docentes em questão, devam ser 

conscientizados e preparados para ensinar conceitos ligados a alfabetização cartográfica. E 

para que isso se efetive, há que se priorizar o desenvolvimento cognitivo do docente para 

uma melhor compreensão desses conceitos específicos. Isso não os desabona da sua 

condição inteligente e da sua formação profissional. 

A necessidade do desenvolvimento cognitivo dos docentes para o entendimento 

específico das atividades cartográficas deverá favorecer o domínio da linguagem 

cartográfica e, portanto, deverá conduzir a uma melhor compreensão dos conceitos 

geográficos. 

As explicações relativas à afirmação da necessidade do desenvolvimento cognitivo 

dos docentes para a construção de conceitos ligados à alfabetização cartográfica fazem 

parte das reflexões derivadas das nossas experiências anteriores como docente do Ensino 

                                                           
5 Não pretendemos no momento nos aprofundar sobre o conceito de alfabetização, embora caiba uma 
nota sobre a escrita: “A escrita pode ser considerada como uma representação da linguagem ou como 
um código de transcrição gráfica das unidades sonoras.” FERRERO, Emília. Reflexões sobre a 
Alfabetização. Ed. Cortez, 1999. 
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Fundamental e Médio, somadas às leituras específicas na área da Educação e aos 

conhecimentos geográficos e cartográficos garantidos na nossa formação e pós-graduação. 

Essa abordagem confirma a nossa preocupação com a formação dos docentes das 

séries iniciais e das suas necessidades para o domínio conceitual geográfico e, segundo 

SIMIELLI (1996), 

“ (...) há que se preocupar com a passagem do saber "universitário" em Cartografia, para um 

saber "ensinado", devidamente adaptado à capacidade mental dos alunos, respeitando a 

diversidade de seu domínio cognitivo. É a partir desse saber universitário que um saber 

ensinado deve ser elaborado, reconstruído, reorganizado, para ser apreendido por este 

professor que ministra aulas para as séries iniciais.” (p.92) 

Pensando na perspectiva da apreensão da linguagem geográfica por meio da 

linguagem cartográfica e considerando os estudos de Simielli sobre a apropriação do saber 

universitário para que se efetive a reconstrução e ou reorganização do saber concluímos 

que os professores das séries iniciais devem dominar essa área para que ele possa fazer a 

devida transposição desse saber aos alunos, ou seja, a “Alfabetização Cartográfica” deve 

ser considerada também na aprendizagem do docente. 

Esses pressupostos teóricos são importantes para mostrar a necessidade de se 

ensinar a criança a entender a linguagem do mapa, familiarizando-a com a simbologia e 

com a decifração de códigos, de maneira suave e paulatina desde as séries iniciais. O 

professor deve estar preparado para essa condução, portanto, deve aprender também sobre 

a importância dessa linguagem. 

Neste sentido, deparamos com as reflexões de PAGANELLI (1986), que atribuiu à 

aprendizagem do mapa uma importância fundamental para a conscientização do mundo 

físico e social, baseando-se nas suas pesquisas sobre a prática da Geografia em sala de 

aula. Em suas palavras: 

“O mapa é uma linguagem que expressa a realidade através dos símbolos. Aprender a usá-

los, interpretando-o na sua totalidade, é um processo que se realiza por etapas. Um trabalho 

com mapas na sala de aula, deve ser precedido de um período em que a – representação 

se forma – dissociada de significados e significantes – e, em que se constroem lenta e 

gradativamente, as relações espaciais e a própria consciência do mundo físico e social.” 

(pp.30-31) 

Partindo desses princípios, os alunos são no início codificadores que emitem a 

mensagem recorrendo a um código, e decodificadores enquanto usuários de mapas 

interpretando a mensagem elaborada por outra pessoa. 
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O Ensino de Geografia deve ser trabalhado incentivando a criança à construção dos 

conceitos, que serão apreendidos por meio de recortes da realidade global (local e regional). 

Então, o local e o regional serão melhor entendidos, simplesmente por pertencerem à sua 

realidade mais próxima. Nada impede, e muito pelo contrário, de se recorrer ao vaivém das 

informações, entre o local e o regional, considerando também em sua totalidade os níveis 

nacionais e internacionais. Sem, entretanto, deixar de contextualizar e analisar o momento 

histórico em que o fenômeno estudado está inserido. 

Essa afirmação corrobora com as idéias de CALLAI (1997) quando diz que a 

compreensão das relações do local onde a criança vive deve ser extrapolada para outras 

realidades, comparadas e teorizadas a partir do concreto. 

Pensar em Geografia significa considerar a dimensão espacial das práticas sociais 

construídas no exercício do cotidiano. O professor desta disciplina deverá extrair do 

cotidiano a inspiração para ensinar sobre as novas referências espaciais projetadas pelas 

trajetórias significativas e aprimorar as necessárias dimensões do conhecimento geográfico 

com seus alunos. 

Essa análise teórico-metodológica deve conduzir o professor a esclarecer sobre o 

conceito de espaço geográfico6, entendido como espaço vivido e construído pelas relações 

sociais que se estabelecem, identificando-se por meio das marcas impressas no ato de 

morar, viver, trabalhar etc. Então, o espaço geográfico deve ser lido, entendido, 

reconhecido, e para que isso aconteça, necessário se faz alfabetizar a criança para essa 

leitura. 

Essa nova linguagem deve fazer parte do cotidiano do aluno, no sentido de ajudá-lo 

a entender a sua realidade. O espaço geográfico, portanto, é o resultado das dinâmicas 

sociais, exercidas com finalidades econômicas, políticas, ou mesmo movimentos sociais. 

Mudanças essas que são dadas pelas relações que se processam no interior das 

sociedades e entre os demais elementos da natureza. 

Nesse sentido, a atividade apresentada como condução da aprendizagem, deve 

conter práticas espaciais decorrentes das práticas sociais. Deve-se também registrar esse 

saber, sistematizá-lo, problematizá-lo quando for o caso, ampliando as referências teóricas 

nas aprendizagens. 

Os professores das séries iniciais, por razões justificadas no processo histórico da 

educação brasileira para esse nível, não dominam conhecimentos específicos de Geografia 

e isso é devido, entre estas razões, a má formação inicial, decorrente de currículos 

                                                           
6 Ampliar as reflexões sobre espaço geográfico. In SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. São Paulo: 
Edusp, 2002. 
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inadequados para a realidade em sala de aula, ou seja, são programas que não subsidiam a 

aprendizagem das relações espaciais. 

Porque, segundo CASTELLAR (1996), em sua Tese de Doutorado, quando analisa 

os paradigmas da Geografia, salienta que 

“...não há clareza sobre o que ensinar e principalmente, como ensinar”. “A preocupação 

sempre foi com o conteúdo da geografia e não com os conteúdos procedimentais em 

relação ao ensino das séries iniciais”. (p.2) 

  CASTELLAR (1996) observa, então, a necessidade de se alfabetizar em Geografia e 

realça a importância de duas discussões que considera fundamentais: 1) a relação do 

ensino e aprendizagem e 2) a Geografia propriamente dita no que se refere aos 

pressupostos teóricos. 

Essas dificuldades dos docentes das séries iniciais também estão presentes nas 

conclusões de CAVALVANTI (1998) depois de conduzir uma pesquisa com professores 

desse nível 

Essas conclusões reiteram as nossas idéias anteriores, incluindo a constatação 

sobre a prática em sala de aula, especificamente em Geografia , ser trabalhada muito mais 

no senso comum, incorporados pela prática cotidiana, do que com a sistematizxação dos 

conceitos geográficos básicos, porque eles mesmos não os dominam. Nas reflexões da 

autora: . 

“(...) ensinar a pensar, ajudar os alunos a potencializar suas habilidades cognitivas, prover 

os alunos de instrumentos conceituais para construção do conhecimento são tarefas que 

requerem do professor uma compreensão desses processos de modo a realizar seu 

trabalho com maior eficácia". (p.168) 

Nesse sentido, corroboramos com Cavalcanti a necessidade de se garantir o 

desenvolvimento das habilidades dos docentes das séries iniciais, para que haja uma maior 

qualidade no ensino de Geografia aos alunos dessas séries que, sendo iniciais, refletirão em 

suas vidas no futuro. 

 Diante desses pressupostos, estabeleceremos as seguintes hipóteses: 

• Se os professores passam de um nível de menor conhecimento para um nível 
de maior conhecimento. 

• Se os professores se apropriam dos conhecimentos científicos adquiridos e os 
transformam em linguagem acessível aos alunos em diferentes níveis de 
aprendizagem. 
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 Esses questionamentos incorporaram-se nas hipóteses que investigamos e, para 

resolvermos essas indagações, nos embasamos teoricamente nos mais recentes nomes do 

meio científico, sobre a Educação, sobre a Geografia relacionada com a Cartografia e sobre 

as teorias psico-pedagógica. 

 Essas hipóteses foram investigadas diretamente na escola, junto aos professores 

das séries iniciais (1ª a 4ª séries) da rede Estadual de Ensino, e a metodologia escolhida 

pretende encontrar subsídios para a análise. 

 Um dos argumentos dessa análise são as oficinas7 preparadas e desenvolvidas com 

os professores, em que se priorizou atividades que incentivaram principalmente a 

construção dos conceitos relacionados à alfabetização cartográfica: lateralidade, proporção, 

localização, escala, visão vertical, visão oblíqua e legenda.. 

 Dentre esses conceitos, os escolhidos para uma análise mais aprofundada foram os 

de Visão Vertical e Visão Oblíqua que, no decorrer das nossas investigações, suscitaram 

maior interesse das professoras, e estão mais diretamente ligados à compreensão do mapa. 

Essa pesquisa nos reforçou a posição da importância de se trabalhar a Geografia 

como disciplina nos cursos de Pedagogia, ou mesmo como Metodologia de Ensino, embora 

com mais tempo de duração, e dando ênfase para a alfabetização cartográfica. Isso ficou 

claro, quando levantamos os dados relativos a formação inicial das professoras 

pesquisadas, nos quais a maioria delas tem formação no Magistério, ou em Pedagogia, 

cursos esses, onde a Geografia não aparece como disciplina nos seus currículos, a não ser 

como metodologia, junto com a História, num período de um semestre apenas. (isso na 

Universidade de São Paulo). 

A hipótese da necessidade de incentivar os mecanismos cognitivos para a 

apreensão dos conceitos trabalhados foi perfeitamente respondida e nos deu subsídios para 

reafirmar a importância de se ensinar esses conceitos para as séries iniciais. E, nesse 

sentido, também a necessidade do domínio desse conhecimento pelos professores, e da 

sua devida transformação em linguagem acessível aos alunos em diferentes níveis de 

aprendizagem. 

Podemos afirmar que as oficinas acrescentaram qualidade às aulas das professoras, 

justificando assim a nossa primeira hipótese, ou seja, o desenvolvimento do cognitivo 

docente para os conceitos de visão vertical e oblíqua e a sua importância para a 
Geografia. 

                                                           
7 As oficinas preparadas e trabalhadas com os professores serão melhor analisadas na dissertação: 
ROMANO, Sonia Maria Munhóes  “A Formação docente e o conceito cartográfico” – realizada como 
parte das exigências do programa de pós graduação do Departamento de Geografia da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da  Universidade de São Paulo, defendida em setembro de 2004. 
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Essa mesma hipótese foi comprovada com a justificativa da outra hipótese, sobre a 

apropriação dos conhecimentos adquiridos pelas professoras e a sua devida 
transformação em linguagem acessível aos alunos em diferentes níveis de 
aprendizagem, quando analisamos as suas transposições didáticas em sala de aula. 

Os exercícios que faziam parte das atividades nas oficinas basearam-se na vivência 

das professoras, no seu cotidiano, no urbano, que é o local onde moram e trabalham. Com 

isso, buscamos a identificação e localização do seu redor, justamente porque as crianças 

das séries iniciais percebem melhor o espaço próximo da sua realidade, ou seja, parte-se da 

exploração do seu redor, para a compreensão dos espaços mais distantes, utilizando-se da 

comparação como um dos mais importantes recursos de aprendizagem. 

A nossa intenção com esse trabalho foi demonstrar que, a partir de oficinas com 

atividades que incentivaram a construção conceitual, as professoras das séries iniciais 

compreenderam o objeto da Geografia, cujos objetivos se explicam pela compreensão das 

transformações ocorridas no espaço, relacionadas com a sua produção e transformação. 

Esperamos que, os conhecimentos adquiridos pelos professores dêem sentido e 

significado no contexto escolar àquilo que se aprende em Geografia e para o que se 

aprende, ou seja, como isso se aplica à realidade dos alunos. Logo, a cultura científica deve 

começar mobilizando o aluno para substituir um saber fechado e estático, baseado no senso 

comum, por um conhecimento mais aberto e dinâmico, baseado no seu significado 

científico. 

O papel da Geografia se esclarece quando consideramos uma relação entre o 

espaço e a sua produção/transformação, onde se estabelece um vínculo de 

responsabilidade entre as pessoas. Sendo assim, essas relações devem ser compreendidas 

e também o papel de cada um nesse contexto. Iniciar a aprendizagem de Geografia nas 

séries iniciais por meio da alfabetização em cartografia contribuirá para uma maior 

compreensão dessa espacialidade. 
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