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Introdução   

 

A cartografia  pode ser entendida como uma ciência que estuda operações relacionadasà elaboração e utilização de 

cartas ou mapas de acordo com referido sistemas de projeções em determinada escala.No ambiente e no convívio 

escolar são observadas inúmeras dificuldades docentes ao ministrar certos conteúdos básicos devido à carência dos 

alunos acerca da cartografia visto que, os estudos dos mapas representam a base instrumental para compreender espaço 

geográfico.O ensino cartográfico é de grande importância para compreensão do espaço, desse modo é necessário 

trabalhar essa ciência na perspectiva doaluno, ultrapassando o livro didático para melhor interpretar o espaço 

contribuindo assim para uma melhor alfabetização cartográfica, que inicia no ambiente escolar com o uso de mapas, e 

no cotidiano com a interpretação e concepção do espaço. Nesse contexto Cavalcanti (1998) ressalta que o mapa é um 

ponto de referênciapara identificar e localizar diferentes lugares do mundo. Contudona realidade o mapa é utilizado no 

ensino de Geografia, principalmente, para ser pintado sem objetividade, não potencializando o interesse dos alunos pela 

visão critica através da leitura dos mapas, nesse sentido o subprojeto Pibid de cartografia da Universidade Estadual de 

Montes Claros – Unimontes atuou na culminância de uma oficina com os alunos do 8º ano do ensino fundamental II da 

Escola Estadual Professor Hamilton Lopes para melhor trabalhar a temática e estudos dos mapas da América, 

englobando aspectos físicos e culturais. Dessa forma, os objetivos deste trabalho consistiram em identificar as 

dificuldades dos alunos em trabalhar com mapas e analisar a relevância da cartografia para concepção do espaço. 

 

Material e Métodos 

 

No tocante a metodologia buscou-se fazer estudo bibliográfico para fundamentação da parte teórica, registros 

iconográficos e oficina cartográfica para melhor entender a temática abordada.  

 

Resultado e discussões 

 

O subprojeto PIBID de cartografia da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes desenvolveu uma oficina 

cartográfica referente ao continente americano coma turma do 8º anodo ensino fundamental II da Escola Estadual 

Professor Hamilton Lopes. Antes da confecção dos mapas foram explorados os aspectos físicos do continente 

americano, bem como, aspectos culturais, econômicos, sociais com uso gravuras de revistas sobrepostas ao traçado dos 

mapas. Desse modo, foitrabalhada a regionalização do espaço de acordo com critérios culturais. Sendo assim, as 

imagens que retratam aspectos relevantes, no que tange o social, o econômico e político foram selecionadas 

evidenciando característicascapazes de distinguir os povos Anglos Saxões. A língua inglesapredomina nos dois países 

integrantes da América Anglo Saxônica, tendo sido em tais partes do continente o desdobramento da colonização de 

povoamento. Já a representação esquemática da América Latina evidenciou através da colagem das revistas as 

fragilidades do continente, no tocante asquestões sociais com destaque à má distribuição de renda. Sendo a maioria da 

população dotada de escassos recursos financeiros, aoutra parte érepresentada pela pequena parcela de pessoas 

queusufruem de grande parte da riqueza. Vale destacar, o descaso com a saúde pública, o baixo acesso ao saneamento 

básico, condições quematerializam asprecárias condições de vidaenfrentadas porgrande parte da população. As 

economias instáveis se veem a mercê de empréstimos contraídos em organismos internacionais. Neste cenário, abaixa 

renda per capita queperpassa a América Latina é um dos indicadores dosubdesenvolvimento. No tocante aos aspectos 

físicos, o relevo do continente americano foi pintado, seguindo escalas gradativas de cores em tons de marrom, amarelo 

e verde. Sendo o tom de marrom escuro a porção demarcadapelas cordilheiras, na porção oeste.  As cadeias 

montanhosas representadas com maior destaque foram as Cordilheiras dos Andes na América do Sul e as Montanhas 

Rochosas na América do Norte. A oficina foi realizada com a confecção de mapas do continente americano abordando 



 

diferentes temas geográficos de caráter físico e cultural. Neste âmbito Passini (1998) constata que a leitura de mapas da 

forma adequada gera a autonomia dos alunos e de outras pessoas em geral, proporcionando a capacidade de 

visualização e organização espacial. As figuras (1 e 2) retratam a leitura de mapas através de colagem de figuras 

sobrepostas nos mapas e o uso de cores para espacializar aspectos geomorfológicos. 

Considerações finais 

Portanto, o uso da linguagem e alfabetização cartográfica é de fundamental importância para o entendimento da 

organização do espaço, bem como, comanálise dedados e informaçõestrabalhadas em sala de aula. A oficina trouxeuma 

abordagem lúdica de aprendizagem aos educandos propiciando maiorenvolvimentocom o continente americano. Nesta 

perspectiva, o trabalho resgatouconceitos e interpretações através do manuseio de  mapas e revistas .Para isso,novos 

caminhos foramtrilhados noofício do ensino e aprendizagem sob a ótica motivadora  do uso dos mapas, observando  o 

título, legenda, integrando significantes e significados . Todavia, alfabetizar cartograficamente os discentes 

correspondea uma atividade prática pedagógica essencial para um bom desenvolvimento cognitivodos alunos, não 

somente na aprendizagem dos conteúdos geográficos, comotambém narepresentação do espaço em que se vive. 
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Fotos 01e 02- A intervenção do Pibid na confecção de mapas 
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Fotos 03 e 04- Produções de mapas da América Latina com colagem de revista
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