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Resumo 
O estudo caracterizou-se por abordagem qualitativa na modalidade de estudo 
bibliográfico e adotou como aporte teórico-metodológico a Epistemologia Genética 
de Jean Piaget. Objetivou-se relacionar a representação do espaço com a 
construção de conhecimentos cartográficos por estudantes do Ensino Fundamental 
I. Assim sendo, procedeu a um levantamento na base de dados da Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), desde o ano 2000. Para tal foram 
combinados os termos “Piaget” e “Geografia” para que uma busca abrangente 
pudesse ser relacionada e posteriormente um novo filtro fosse aplicado, por meio da 
leitura dos resumos.  Os resultados indicaram que existem poucas publicações 
sobre a temática: somente 4 estudos relacionaram a teoria psicogenética do espaço 
com a Cartografia Escolar no Ensino Fundamental I. Destaca-se a importância do 
estudo do espaço representativo, as dificuldades e predominância de relações mais 
elementares nos estudantes do ensino Fundamental I, e por fim, o ensino de da 
Cartografia Escolar por meio de uma metodologia ativa, construtiva de relações 
cognitivas e sociais. 
 
Palavras-chave: Teoria Piagetiana; Representação do Espaço; Ensino Fundamental 
I. 
 

Introdução  
 

No contexto escolar, o mapa é um dos principais instrumentos para 

o ensino e aprendizagem dos saberes geográficos. No entanto, para compreender 

essas relações, torna-se necessário a leitura para além de suas formas. A 

Cartografia para realizar a representação gráfica dos mapas “traduz” um espaço que 

é tridimensional em um plano bidimensional. Este processo envolve conversões 

matemáticas das relações topológicas, projetivas e euclidianas (ALMEIDA, 20014). 

Deste modo, para o aluno ler um mapa e encontrar significado nessa leitura, torna-

se indispensável que tais noções espaciais estejam desenvolvidas em suas 

estruturas cognitivas.  
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Os estudos de Paganelli (2014), Almeida (2014), Oliveira (2014), 

Silva (2013) e Aguiar (2011) são alguns exemplos que mostram o uso precário dos 

mapas em sala de aula. Castrogiovanni e Costella (2012) e Straforini (2004) 

relacionam este problema à formação básica dos professores que em sua maioria 

não possuem na grade curricular, disciplinas que reflitam sobre o ensino e 

aprendizagem da Cartografia Escolar. Estes estudos evidenciam que não há um 

ensino metodológico dos mapas, no qual o aluno é convidado a conhecer os 

elementos e convenções cartográficas presentes nesse tipo de representação. 

Configura-se assim, um ensino pelo mapa e não do mapa (OLIVEIRA, 2014), 

culminando no analfabetismo cartográfico.  

 

Objetivos 

 

O presente estudo pretendeu relacionar na teoria piagetiana a 

representação do espaço com a construção de conhecimentos cartográficos por 

estudantes do Ensino Fundamental I. Para tanto, o presente ensaio teórico buscou 

na literatura, estudos que reflitam sobre a temática da representação do espaço e a 

construção de conhecimentos cartográficos e geográficos por estudantes no Ensino 

Fundamental I. 

 

Metodologia  

 

O presente estudo caracterizou-se como bibliográfico e priorizou a 

produção de dissertações e teses brasileiras, cujo encaminhamento metodológico 

adotou a base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD). A busca foi guiada a partir da relação entre as palavras-chave “Piaget” e 

“Geografia” e foi delimitado como tempo aquelas publicadas desde o ano 2000 até 

os dias atuais. O resultado gerou uma lista de estudos, os quais revelaram na leitura 

dos respectivos resumos, que apenas 4 pesquisas relacionaram a teoria piagetiana 

da representação do espaço e a Geografia no Ensino Fundamental I, atendendo ao 

interesse deste estudo.  
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Referencial teórico 

 

Os pressupostos piagetianos revelam que as noções espaciais são 

de natureza topológica, projetiva e euclidiana (PIAGET; INHELDER,1993). São 

estas relações que compõe o espaço representativo (intelectual) de cada indivíduo. 

Conforme Piaget e Inhelder (1993), o espaço representativo (intelectual) não é uma 

simples transposição do espaço perceptivo. O que ocorre é que a percepção fornece 

bases para o aluno começar a construir a noção de espaço em nível mental 

(pensamento). Ou seja, trata-se de uma construção do próprio sujeito. 

As relações topológicas são as mais elementares e as primeiras a 

serem construídas pelo sujeito. Compreendem as relações de vizinhança, 

separação, ordem, envolvimento e continuidade. São de complexidade menor, pois 

não exigem qualquer coordenação de sistemas de conjunto, ainda não há um 

espaço total que englobe todas as figuras, sendo que cada objeto é considerado em 

si mesmo e não num sistema de conjunto estruturado (OLIVEIRA, 2005). 

Já as relações projetivas e as euclidianas “engendram por sua vez 

sistemas de conjunto nos quais estão implicadas a conservação de retas, ângulos, 

distâncias, conservações não necessárias às construções do espaço topológico” 

(OLIVEIRA, 2005, p.94). O espaço projetivo envolve o relacionamento de pontos de 

vista (perspectiva) e as noções de acima-abaixo, frente-atrás e direita-esquerda. As 

noções de distância, área e proporção são relações presentes no espaço euclidiano, 

envolvendo também a construção de um sistema de coordenadas (referência) 

espacial. Embora haja distinção entre os espaços projetivo e euclidiano, as duas 

relações são simultâneas e solidárias. 

Sintetizamos a discussão apresentada acerca da representação do 

espaço ressaltando alguns aspectos fundamentais:  

 

1- As relações topológicas, projetivas e euclidianas se influenciam mutuamente. 

À medida que o indivíduo constrói em níveis mais elevados determinada relação, as 

outras também passam a apresentar maior refinamento. 

 

2- As primeiras relações a serem construídas são as do espaço topológico, por 

serem mais elementares, os objetos não formam um conjunto espacial, pois são 

analisados isoladamente. As relações de vizinhança, separação, ordem, 
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envolvimento e continuidade são construções iniciadas desde o período sensório-

motor e são representadas mentalmente no período pré-operatório. 

 

3- No período operatório-concreto as relações projetivas e euclidianas tornam-se 

possíveis. São mais complexas e, por isso, de elaboração mais tardia. Diferem das 

topológicas no sentido de que apresentam um sistema de conjunto, que organiza 

todos os objetos em uma estrutura, ou seja, os objetos são situados uns em relação 

aos outros. 

 

4- O espaço projetivo comporta as relações de acima-abaixo, frente-atrás e 

direita-esquerda e as noções de perspectiva. Trata-se da coordenação dos objetos 

em um sistema de conjunto, possível a partir da coordenação da perspectiva. 

Relaciona-se com o declínio do egocentrismo, uma vez que exige a abstração de 

pontos de vista diferentes do seu próprio. 

 

5- O espaço euclidiano comporta as relações de distância, área e proporção 

(ausentes no espaço projetivo). É solidário ao espaço projetivo, pois, com o 

desenvolvimento da noção de perspectiva, o sujeito começa a estabelecer noções 

mais precisas de distância, proporção e localização. 

 

6- No período operatório formal, as relações espaciais alcançam seu patamar 

mais complexo de elaboração, tornando possível a coordenação esquematizada das 

noções do espaço representativo. 

São os mapas, desenhos, representações gráficas que explicitam as 

relações do espaço topológico, projetivo e euclidiano e portanto, garantem a 

possibilidade de representar o espaço geográfico.Nestas condições o mapa, assim 

como o desenho espontâneo ou geométrico, revela as estruturas do espaço 

representativo, como também para realizar a leitura cartográfica torna-se 

imprescindível a construção das relações espaciais pelo sujeito.  

Piaget e Inhelder reconhecem que o espaço representativo pode ser 

enriquecido por meio da prática pedagógica, conforme os autores: 

 

[...] do mesmo modo que a criança desenha bem antes de receber 
lições de desenho, ela também constrói, no curso de suas atividades 
diversas, um conjunto de noções relacionadas às coordenadas, às 
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perspectivas e às semelhanças ou proporções, que lhe permitem 
cristalizar, numa certa idade, esses sistemas de operações efetivas 
ao redor de elementos novo introduzidos em seu espírito pelo ensino 
(PIAGET; INHELDER, 1993, p. 466). 
 

Deste modo, conhecer o desenvolvimento humano favorece ao 

professor a construção de proposições pedagógicas que permitam processos de 

significação cada vez mais elaborados por parte de seus alunos. 

 

Resultados e Discussão  

 

Título/Nível/Ano Autor(a) 

Para construção do espaço geográfico na criança. 1982. Dissertação 
(Mestrado em Educação). 1982. 
 

Tomoko Iyda Paganelli 

Alfabetização cartográfica nos primeiros ciclos do ensino fundamental: o 
caso do SIMAVE. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). 
2002 

Roselene Perlatto Bom 
Jardim 

As relações espaciais e a aproximação entre a Geografia e a Matemática 
com crianças do 1º ano do ensino fundamental. Dissertação (Mestrado 
em Educação). 2014. 
 

Gláucia Reuwsaat Justo 

O significado da leitura do espaço por intermédio de proposta de 
letramento cartográfico nos anos iniciais.Dissertação (Mestrado em 
Geografia). 2016. 
 

Viviane Regina Pires 

Fonte: dados do estudo 

 

A busca realizada encontrou 4 estudos. Por encontrar somente 4, 

consideramos que se trata de uma temática pouco explorada nos programas de pós-

graduação. Em síntese, destacamos os estudos encontrados, respeitando a ordem 

cronológica de publicação. 

A primeira pesquisa é a dissertação de Paganelli (1982) que teve 

como tema principal a construção do espaço geográfico na criança. A pesquisa foi 

realizada em quatro escolas da cidade do Rio de Janeiro e teve como participantes 

40 alunos, sendo 15 deles estudantes da 3ª série do Ensino Fundamental I (atual 4º 

ano) e 25 estudantes da 4ª série (atual 5º ano). A faixa etária dos participantes ficou 

entre os 9 e 14 anos de idade, sendo que 70% destes estavam na faixa de 10-11 

anos de idade. Para a pesquisa foram utilizados instrumentos ligados às atividades 

escolares, como a construção de mapas, e experimentos de Piaget adaptados para 

o espaço urbano, entre eles a prova das Três Montanhas e a prova de conservação 

das relações de distância. 
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Em linhas gerais, os dados apontaram um nível de desenvolvimento 

abaixo do esperado para a idade, quando comparado aos resultados de Piaget e 

Inhelder (1993). Os participantes apresentaram dificuldades no relacionamento 

projetivo quanto às noções de direita-esquerda, como também no relacionamento 

mais objetivo em relação às noções métricas euclidianas. A autora considerou esses 

dados negativamente surpreendentes, uma vez que a faixa etária prevista para essa 

compreensão seria dos 7-8 aos 10 anos de idade. Além disso, apontou que os 

dados de sua pesquisa reforçam e confirmam a deficiência na operacionalização das 

noções espaciais nas atividades escolares, o que contribui para que as noções do 

espaço representativo permaneçam nos níveis mais elementares. 

O próximo estudo que destacamos, é a dissertação de Bom Jardim 

(2002) que tem como temática a alfabetização cartográfica nos primeiros ciclos do 

Ensino Fundamental. Neste estudo, a autora objetivou analisar em que estágio do 

processo de alfabetização cartográfica se encontram os alunos da 4ª série (5º ano) 

do Ensino Fundamental da rede pública de Minas Gerais, no que diz respeito ao 

desenvolvimento das relações topológicas, projetivas e euclidianas. Para tanto, a 

autora utilizou o resultado do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação (SIMAVE) 

em 2001, que pertence ao Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação 

Básica do Estado de Minas Gerais. O total de alunos participantes do teste foi de 

139.854 alunos da rede estadual, e 24.121 alunos da rede municipal.  

Os resultados da pesquisa revelam que 9,5% dos alunos 

apresentam resultados críticos, isto é, as competências não foram desenvolvidas. 

Na faixa intermediária, encontrava-se a maioria do grupo investigado, totalizando 

69,6 % dos alunos. A autora explica que nessa faixa os alunos iniciaram o processo 

de aquisição das competências, mas ainda não as haviam consolidado, isto é, não 

demonstravam uma compreensão efetiva das relações topológicas, projetivas e 

euclidianas. Por fim, na última faixa de proficiência, encontravam-se 20,79 % dos 

alunos. Trata-se dos alunos que efetivamente desenvolveram as competências 

centrais acerca das noções do espaço representativo.  

A autora concluiu que os alunos que ficaram na faixa crítica chegam 

ao 6º do Ensino Fundamental com deficiências graves de aprendizagem, pois não 

desenvolveram habilidades elementares para a compreensão e representação 

cartográfica. Já em relação à faixa intermediária, a qual abarcou a maioria do grupo 

investigado, a autora verificou se tratar de uma construção mais complexa e por isso 
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mais tardia, uma vez que esses alunos se encontravam num momento de 

equilibração das noções projetivas e euclidianas. Ao final, a autora discutiu a 

importância de se trabalhar com a alfabetização cartográfica nas séries iniciais, 

explicando que “só assim o aluno se tornará um leitor de mapas, no sentido amplo 

da leitura, [e] não [um] mero localizador de cidades rios, serras, ou qualquer outro 

fenômeno” (BOM JARDIM, 2002, p.70). 

O próximo estudo que apresentamos é a dissertação de mestrado 

de Justo (2014), que teve como objetivo investigar como situações de ensino e 

aprendizagem que articulam conhecimentos geográficos e matemáticos, podem 

auxiliar na elaboração das relações do espaço representativo por crianças do 

primeiro ano do Ensino Fundamental. A pesquisa contou com a participação de 19 

crianças de 6 anos de idade, estudantes do 1º ano da Escola de Aplicação da 

Faculdade de Educação da USP (SP), as quais participavam do Clube de 

Matemática e Ciências. A investigação foi realizada a partir de intervenções em sala 

de aula que consistiam em situações de ensino e aprendizagem exploradoras das 

relações espaciais, relacionando conhecimentos Geográficos e Matemáticos. Entre 

elas, uma caça ao tesouro e a produção de mapas. 

 Os resultados da pesquisa revelaram que cada criança encontra-se 

em um nível de desenvolvimento das relações espaciais. Sobre a lateralidade, a 

maior parte dos participantes apresentou dificuldades com as noções projetivas de 

direita-esquerda. Nos desenhos e mapas construídos, o autor verificou a ausência 

de relacionamento da perspectiva vertical e das noções métricas euclidianas. 

Somente dois participantes apresentaram a perspectiva vertical, a maioria ainda 

fazia um relacionamento topológico na representação gráfica do espaço. Diante 

disso, Justo (2014) confirmou os pressupostos piagetianos quanto à complexidade e 

construção posterior das relações do espaço projetivo e euclidiano, que conforme 

Piaget e Inhelder (1993) atingem níveis operatórios por volta dos 9-10 anos de 

idade. 

Contudo, por ter encontrado reações de compreensão acerca do 

relacionamento projetivo vertical, Justo (2014) considerou que as crianças dessa 

faixa etária e nível de escolaridade, já são capazes de avançar na elaboração das 

relações espaciais, independente do nível em que se encontram. Diante disso, o 

autor trouxe uma reflexão sobre o papel da escola e do professor na construção 

desse tipo de saber. Analisou que as atividades pedagógicas que relacionam a 
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Geografia e a Matemática favorecem a elaboração das noções do espaço 

representativo, contribuindo assim, para uma alfabetização cartográfica significativa. 

O próximo estudo é a dissertação de Pires (2016), que compreende 

uma proposta de ensino de Geografia com base no letramento cartográfico nos anos 

iniciais, considerando o espaço de vivência como referência para a leitura de mapas. 

A pesquisa foi realizada com alunos do 4º ano de duas escolas públicas do Rio 

Grande do Sul, uma no município de Agudo (interior do estado) e a outra da capital, 

Porto Alegre. Esta pesquisa utilizou oficinas aplicadas em sala de aula, como por 

exemplo, atividades relacionadas à representação cartográfica, orientação 

geográfica e trabalho de campo. Os resultados da pesquisa revelaram que os alunos 

estão em momentos distintos quanto ao conhecimento cognitivo e social do espaço. 

Quanto às relações do espaço representativo, a autora identificou nos desenhos 

(mapas) e em outras atividades, reações que envolviam relacionamentos mais 

elementares acerca das relações projetivas e euclidianas, como por exemplo, 

desenhos em perspectivas confusas, misturando a visão vertical e horizontal. 

Os estudos analisados confirmam dificuldades comuns entre 

estudantes do Ensino Fundamental I. Deste modo, evidenciam que a idade 

cronológica ou a série escolar não são condições suficientes para a compreensão e 

uso adequado dos mapas. Se não houver um processo de construção por parte do 

sujeito, dos processos que envolvem cognitiva e socialmente as relações que os 

mapas representam, não haverá desenvolvimento das noções espaciais e 

socioespaciais. Os conteúdos ficam incompreendidos, a leitura do mapa é 

prejudicada e a amplitude da análise não é atingida. Sobre tal aspecto, os 4 estudos 

demonstram a relevância pedagógica de atividades relacionadas à alfabetização 

cartográfica na elaboração dos saberes geográficos e cartográficos, como por 

exemplo as oficinas de construção de maquetes e mapas.  

 

Conclusões  

 

A proposta piagetiana acerca da noção do espaço representativo 

permite compreender que a construção das relações topológicas, projetivas e 

euclidianas tem importantes implicações pedagógicas para o aprendizado com 

mapas em sala de aula. O campo teórico piagetiano pode oferecer ao professor, 

portanto, uma compreensão dos domínios envolvidos nas construções cognitivas e 
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sociais que os alunos têm de dar conta, no estudo da Geografia. Esta é uma 

implicação pedagógica relevante, pois por essa compreensão, os professores 

podem adequar suas propostas pedagógicas de modo a identificar os níveis de 

elaboração e intervir de forma consistente, na promoção de conflitos cognitivos 

desencadeadores de desenvolvimento. 

Em linhas gerais, os resultados das pesquisas por nós relacionadas 

revelam a universalidade das temáticas estudadas por Jean Piaget em relação ao 

desenvolvimento espacial, confirmando algumas de suas teses acerca do 

desenvolvimento cognitivo. Como exemplo, citamos o papel da percepção no 

raciocínio pré-operatório, a evolução genética das relações espaciais, a 

anterioridade do domínio das relações topológicas em relação às projetivas e 

euclidianas, a simultaneidade na construção das relações projetivas e euclidianas, 

bem como a evolução das relações espaciais no espaço gráfico. As pesquisas 

apontaram dificuldades comuns entre estudantes do Ensino Fundamental I, 

mostraram ainda ser possível ensinar Geografia e Cartografia por meio de uma 

metodologia ativa, construtiva de relações cognitivas e sociais.  

Assim sendo, consideramos de suma importância que o professor 

conheça a psicogênese do desenvolvimento humano, pois isto pode possibilitar que 

identifique os níveis de desenvolvimento dos seus alunos e contribua para que o 

estudante alcance patamares superiores de elaboração. Favorece a proposição de 

conflitos cognitivos que produzam o preenchimento de lacunas do pensamento e 

orienta intervenções pedagógicas alinhadas ao desenvolvimento dos alunos em 

formação. 
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