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É função da Geografia, como disciplina escolar, facilitar ao aluno a compreensão de 

que o espaço é dinâmico e sua organização se dá tanto em nível local quanto nacional ou 

global; que a paisagem é (re)construída cotidianamente, por decorrência humana ou natural, 

de forma a incitar, direta ou indiretamente, mudanças no modo de vida da sociedade. A esse 

respeito, Aguiar (1999) afirma que 

O espaço é mutável, visto que as formas de produção do espaço, as 

relações entre o Homem e a natureza, a distribuição dos objetos 

criados pelos homens estão em constante processo de mutação 

gerando novas organizações espaciais que se misturam com as 

existentes. (AGUIAR, 1999, p. 63). 

Muitas vezes, os poderes trocam de mãos, novas fronteiras são delimitadas, novos 

países emergem a partir de sangrentas guerras, enquanto outros deixam de existir; um 

vulcão irrompe; uma descoberta científica é realizada e tudo é veiculado no mundo todo, em 

tempo real, pelos modernos meios de comunicação, continuamente aprimorados. 

Assim, os recursos audiovisuais, como a televisão e o computador, por sinal, muito 

apreciados pelos adolescentes, tornam-se instrumentos importantes de veiculação de 

informações, pois permitem a transmissão instantânea e simultânea dos fatos. Também os 

jornais, as revistas, os livros, entre outros, são bastante utilizadas na divulgação dos 

acontecimentos ocorridos mundialmente. 

Tais informações são transmitidas por meio de textos, que usam linguagens verbais, 

escritas ou orais, e a linguagem gráfica/cartográfica, como mapas, fotografias aéreas, 

imagens de satélites, gráficos e tabelas. Segundo Santos (1991, p. 2), essas imagens 

“proporcionam o registro, a análise e a explicação de fatos, fenômenos ou eventos, o que, 

dada sua natureza, situação, magnitude ou complexidade, de outra forma não seria possível 

ou eficaz”. Todavia, se o leitor ou telespectador não tiver conhecimento das habilidades 
                                                 
11 UFU – gomesgeog@aol.com 
12 carlageo@aol.com 
13 UFU – vaniarubia@nanet.com.br 
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cartográficas, dificilmente compreenderá o que está sendo veiculado por meio dessas 

imagens. 

Dessa forma, a maneira mais convencional de ensinar Geografia – aula expositiva e 

livro didático –, descrevendo e explicando um fenômeno natural ou humano de forma 

descontextualizada e estática, copiando mapas prontos, colorindo-os e memorizando 

informações neles representadas, torna-se insuficiente para apreender a complexidade do 

espaço. Práticas de ensino desse tipo estão ultrapassadas em relação à qualidade da 

informação (e à quantidade) a que o aluno está submetido neste início de século. 

Lacoste (2002, p. 22), a propósito do papel da Geografia frente à influência da 

mídia na sociedade global, questiona: “Outrora, talvez, ela tenha servido para qualquer 

coisa, mas hoje a televisão, as revistas, os jornais não apresentam melhor todas as regiões 

na onda da atualidade, e o cinema não mostra bem mais as paisagens?” 

Posto isso, questões como: o que ensinar, como ensinar, por meio do que e quando 

ensinar têm se mostrado indispensáveis para a orientação da prática pedagógica. Que 

Geografia precisa, então, ser ensinada/aprendida em sala de aula, diante da invasão dos 

meios de comunicação na vida dos alunos, para que sejam capacitados a ler e interpretar o 

espaço geográfico, e de nele agir com maior autonomia? 

A partir das décadas de 1970 e 1980, em um contexto de mudanças rápidas e 

gerais experimentadas por todos os setores da sociedade, engendradas devido, 

principalmente, ao acelerado desenvolvimento dos meios de comunicações, passamos a 

vivenciar uma época de diversidades e contradições, em que alterações paradigmáticas 

atingiram a educação brasileira, visando superar o ensino baseado na transmissão de 

conhecimento. Houve, portanto, a necessidade de mudanças na prática pedagógica a fim de 

se criarem ambientes de aprendizagem onde o aluno pudesse ser estimulado a construir o 

próprio conhecimento. 

A Geografia escolar que, até o início da década de 1970, se limitava a uma 

abordagem convencional do espaço geográfico, baseada na descrição e memorização dos 

fatos, se viu diante da necessidade de repensar o seu papel, reavaliando conteúdos – novos 

ou antigos –, questionando os métodos convencionais e, às vezes, sugerindo novos 

métodos. A Geografia Tradicional, como ficou conhecida, era caracterizada, por diversos 

autores, segundo Vlach, 

por uma ausência de reflexão epistemológica, o que explica a 

dicotomia entre Geografia Física e Geografia Humana (o famoso 

discurso geográfico tradicional, compartimentado, geralmente 

determinista, mas francamente positivista) e também, em decorrência 
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da não elaboração de instrumentos necessários ao seu trabalho 

científico (teórico e prático), por uma apropriação de conceitos e 

noções das demais ciências, sociais e naturais, como se fosse 

possível sintetizar elementos nocionais e conceituais ao nível do 

método. (VLACH, 1991, p. 117). 

Vesentini (2004, p. 222) caracteriza a Geografia Tradicional como “descritiva e 

mnemônica, alicerçada no paradigma “a Terra e o homem”, com uma seqüência predefinida 

de temas: estrutura geológica e relevo, clima, vegetação, hidrografia, população, economia”. 

As principais limitações da Geografia Tradicional derivam, portanto, da falta de reflexões a 

respeito do contexto político-epistemológico, fato esse que levou a uma abordagem dos 

elementos naturais e humanos em si mesmos. 

Essa Geografia viu suas bases epistemológicas desmoronarem, uma vez que seus 

métodos clássicos, baseados em estudos empíricos, não foram capazes de apreender e 

explicar a complexidade do mundo em que vivemos. A necessidade de estudos voltados 

para a análise das relações mundiais, de ordem econômica, social, política e ideológica 

tornou-se mais eminente. Emergiu no cenário dos estudos geográficos uma tendência crítica 

à Geografia Tradicional, com preocupação de compreender as relações entre a sociedade, o 

trabalho e a natureza na produção do espaço geográfico. 

No Brasil, pela primeira vez, desenvolveram-se, a partir de meados da década de 

1970, propostas que visavam à superação da estrutura de ensino vigente até aquele 

momento. Essa corrente de pensamento, conhecida como Geografia Crítica, segundo 

Vesentini (2001), nasceu do esforço de um grupo de professores do ensino fundamental (5ª 

a 8ª séries) e, principalmente, do ensino médio, raramente com participação de docentes 

universitários, na busca da superação da prática mnemônica e descritiva, e até explicativa 

em alguns casos, como também da necessidade de se criticar o regime militar (1964-1985), 

e de engajamento na luta pela superação das desigualdades sociais. O autor explica-nos 

que, 

(...) não foi após e muito menos em virtude de alguns trabalhos 

acadêmicos inovadores que o estudo crítico da geografia se 

desenvolveu nas escolas elementar e média. Não que esses níveis 

de ensino estivessem “atrasados” e levassem muitos anos para se 

atualizar, como afirmam alguns. Nada disso. É que muito antes do 

advento da geografia crítica acadêmica já existiam centenas, talvez 

milhares de professores de geografia no ensino médio ou até no 

fundamental que inovavam as suas lições – inclusive buscando 

subsídios na economia, na sociologia, na história, no marxismo e, 
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principalmente, nas lutas sociais de suas épocas/lugares – e 

incorporavam o estudo do subdesenvolvimento e dos sistemas 

socioeconômicos, das relações de gênero (homem/mulher), das 

sociedades primitivas, dos problemas sociais urbanos, da reforma 

agrária (tema tão importante no Brasil no início dos anos 60!), e isso 

em muito casos antes desses temas serem abordados pelos 

compêndios ou mesmo por teses, artigos e livros acadêmicos de 

geografia. (VESENTINI, 2004, p. 225). 

O ensino de Geografia foi, aos poucos, por meio de encontros, debates e reflexões, 

aceitando novos conteúdos, novas estratégias, novas abordagens, com vistas à formação 

de pessoas autônomas, criativas, críticas, ativas e participantes, isto é, capazes de 

questionar a realidade próxima ou distante, de modo a (re)construir seus direitos 

democráticos. 

Nesse contexto, o ensino de Geografia deve contribuir para além de descrever, 

explicar e compreender o mundo, mas, para transformá-lo, a partir de ações concretas, 

respaldadas no seu estudo e na compreensão. Jardim (2001) reitera que, 

Sob esse novo prisma epistemológico, o ensino de Geografia passou 

a ser visto como uma intervenção pedagógica capaz de levar os 

alunos a compreenderem a realidade de forma ampla, para que nela 

possam interferir de maneira mais consciente e positiva. Para isso, é 

necessário adquirir conhecimentos, dominar categorias, conceitos e 

procedimentos básicos, de forma a entender não apenas as relações 

sócio-culturais e o funcionamento da natureza às quais, 

historicamente, o homem pertence, mas também conhecer e saber 

utilizar uma nova forma de pensamento sobre a realidade. (JARDIM 

2001, p. 87). 

Portanto, dentre as diversas preocupações surgidas a partir das reflexões teórico-

práticas sobre o ensino de Geografia no contexto escolar brasileiro, bem como de outros 

países do mundo, motivadas por questionamentos acerca de sua importância na grade 

curricular do ensino básico, evidencia-se a profunda reformulação de seus objetivos, 

conteúdos e métodos de ensino, a nosso ver, componentes articulados e interdependentes. 

No que se refere aos objetivos do ensino de Geografia, há um consenso de que 

esta disciplina deve contribuir para o desenvolvimento de uma consciência da espacialidade 

e de fenômenos em suas múltiplas dimensões, vivenciados pelos seres humanos, direta ou 

indiretamente. Cavalcanti (2002), a esse respeito, afirma que, 
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O raciocínio espacial é importante para a realização de práticas 

sociais variadas, já que essas práticas são práticas socioespaciais. 

As práticas sociais cotidianas são espaciais, pois elas têm um 

componente espacial que ao mesmo tempo em que movimenta essa 

prática sofre as suas conseqüências; ou seja, nesse entendimento, 

um movimento dialético entre as pessoas em geral e entre elas e os 

espaços, formando espacialidades. (CAVALCANTI, 2002, p. 13). 

Dessa forma, o ensino de Geografia deve ter por finalidade trabalhar a 

complexidade da organização espacial, buscando explicações sobre as formas utilizadas 

pelo homem na apropriação do espaço. Por isso, deve propiciar a compreensão de que o 

espaço é dinâmico, resultante da relação da sociedade com a natureza. Assim, o 

conhecimento geográfico deve ser importante e útil à vida cotidiana do indivíduo. 

Entendemos, como Cavalcanti (2002), que os objetivos da Geografia, por si só, encaminham 

reflexões acerca da estruturação dos conteúdos a serem desenvolvidos, segundo os 

objetivos que se deseja atingir. Souza e Katuta (2001, p. 43) definem conteúdos como 

sendo “Conhecimentos sistematizados pelos homens, por meio da ciência, ou seja, os 

conteúdos são conhecimentos científicos básicos para que os alunos possam entender, 

informar-se, apropriar-se de um conjunto de habilidades, noções, valores e formas de 

pensar e agir na realidade”. 

Os conteúdos, no nosso entendimento, são instrumentos do processo de ensino-

aprendizagem. Cavalcanti (2002) sugere que, ao escolhê-los, o professor priorize a 

formação do raciocínio espacial dos alunos e, por isso, vá além da localização e descrição 

de determinados lugares e fatos isolados. Devem justificar essa localização e buscar 

significação dos lugares, considerando um conjunto de aspectos, como os físicos, humanos, 

econômicos, culturais, geopolíticos, ambientais, além de outros, articulados entre si. Os 

conteúdos, portanto, não podem estar desvinculados dos objetivos pedagógicos que 

norteiam a sua escolha. 

Com essa abordagem, os conteúdos geográficos tornam-se mais 

eficazes no sentido de cumprir efetivamente com sua tarefa na 

escola, que é a de contribuir para a formação geral dos cidadãos. É 

isso que justifica a presença dessa disciplina na escola de nível 

fundamental e médio. Essa contribuição refere-se à possibilidade de 

leitura da realidade que esse saber disciplinar especializado possui e 

que pode compor as capacidades cognitivas dos cidadãos. 

(CAVALCANTI, 2002, p. 14). 
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Por essa razão, o conteúdo deve ser sempre construído e ou reconstruído pelo 

professor, com vistas à construção de conceitos geográficos (ou não, especificamente), por 

parte dos educandos, que os auxiliem na compreensão dos lugares, para neles agir com 

mais autonomia. 

Entretanto, além daqueles necessários à formação de conceitos, algumas 

propostas curriculares destacam a importância de se desenvolverem conteúdos 

procedimentais e valorativos (PCNs de Geografia, 1998), evidenciando o entendimento de 

que o desenvolvimento do aluno na escola não se limita à sua dimensão intelectual, mas 

abrange as dimensões física, afetiva, social, moral e estética. 

Em Geografia, os conteúdos procedimentais são caracterizados por aqueles 

trabalhados com o intuito de desenvolver habilidades e capacidades para que a criança 

opere com o espaço geográfico. Os PCNs de Geografia destacam a necessidade de o 

professor planejar situações de aprendizagem, por meio das quais o aluno possa conhecer 

e se utilizar procedimentos, como a observação, a descrição, a analogia e a síntese para a 

compreensão dos diferentes tipos de paisagens, territórios e lugares. 

Assim, destacamos a importância da Cartografia escolar, ferramenta básica da 

Geografia; cuja linguagem gráfica – o mapa – permite que os alunos avancem na leitura e 

representação do espaço. A esse respeito, os PCNs de Geografia (1998, p. 33) afirmam que 

“a Cartografia é um conhecimento que vem se desenvolvendo desde a pré-história até os 

dias de hoje. Esta linguagem possibilita sintetizar informações, expressar conhecimentos, 

estudar situações, entre outras coisas, sempre envolvendo a idéia de produção do espaço: 

sua organização e distribuição”. 

Frente a essas questões, discutiremos, neste artigo, o resultado da pesquisa que 

realizamos no programa de Pós-graduação (mestrado) do Instituto de Geografia da 

Universidade Federal de Uberlândia-MG, durante o primeiro semestre de 2003, com 

professores de Geografia da 5ª série do ensino fundamental em escolas públicas da rede 

municipal, objetivando compreender a realidade do ensino de Geografia e do conhecimento 

da linguagem cartográfica. Para tanto, procuramos abordar dois aspectos relevantes, a 

nosso ver: os conhecimentos procedimentais dos professores de Geografia em relação à 

linguagem cartográfica, e os procedimentos metodológicos utilizados por esses docentes 

para o trabalho cartográfico em sala de aula. 

No primeiro semestre de 2003, realizamos, junto à Secretaria Municipal de 

Educação (SME) da Prefeitura Municipal de Uberlândia-MG (PMU), um levantamento do 

número de escolas e de professores de Geografia da rede municipal de ensino. Pelos dados 

recolhidos, o município conta, hoje, com total de 53 unidades escolares, das quais 20 

instaladas na zona urbana e 13 na zona rural oferecem ensino de 5ª a 8ª séries, e as 
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demais, todas da zona urbana, atendem apenas às séries iniciais do ensino fundamental 

(pré-escola e 1ª a 4ª séries). Aproximadamente, 107 professores lecionam Geografia (dados 

de abril-2003). Como demonstra a Tabela 1, cerca de 70% são graduados em Geografia 

(licenciatura plena) e os demais são formados em Estudos Sociais (15%) e em História 

(15%): 

TABELA 1 - Formação básica dos professores que lecionam Geografia na PMU, 

2003. 

CATEGORIAS Total 

A Professores com licenciatura plena em Geografia 77 

B Professores licenciados em Estudos Sociais 15 

C Professores licenciados em História 15 

Total de professores 107 
FONTE: SME – Uberlândia-MG, 2003.   Org.: GOMES, S. A. 

Preocupamo-nos com a possibilidade da falta de uma formação específica 

(licenciatura plena) dificultar o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos/conceitos 

da Geografia, mais especificamente o ensino da Cartografia, pois, conforme uma grade 

curricular do curso de Estudos Sociais14, a que tivemos acesso, nenhuma carga horária 

destinava-se ao ensino da Cartografia. Dessa forma, acreditamos que, se esses 

professores, durante a sua formação inicial, não foram contemplados com conhecimentos 

ligados à linguagem cartográfica, possivelmente, apresentarão maior dificuldade em ensiná-

la aos seus alunos. 

Reforçamos nosso entendimento de que, na formação docente, é necessário 

privilegiar não somente as dimensões política e técnica, mas “conhecimentos específicos e 

outros mais amplos que garantirão ao profissional professor construir, em sua trajetória, uma 

autonomia pessoal e intelectual.” (KATUTA, 2001, p. 19). 

Lacoste (1988), a respeito da irrelevância com que a maioria das pessoas trata a 

Geografia, e da complexidade que é trabalhar a disciplina, desabafa: 

Ensinar a geografia, dizia eu, não é coisa cômoda e no entanto essa 

disciplina não parece árdua: ela descreve paisagens, enumera 

nomes de lugares, e algumas cifras; na aparência, ela seria antes 

simplista e a tal ponto que, desde há decênios, pensa-se que se 

                                                 
14 Grade Curricular do Curso de Estudos Sociais, disponibilizada por uma instituição particular de 
ensino de nível superior, onde trabalhamos. 
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pode encarregar dela professores que não tiveram formação nesse 

domínio. (LACOSTE, 1988, p. 247). 

Ensinar Geografia não é tão simples como parece. A nosso ver, até mesmo alguns 

professores com formação específica na área, têm dificuldades para compreender e, 

principalmente, relacionar alguns conceitos/conteúdos essenciais à organização espacial, 

como aspectos físicos, políticos, econômicos, sociais, etc., bem como utilizar metodologias 

de ensino adequadas a cada situação de aprendizagem. Além disso, é importante que se 

supere essa visão equivocada de que a Geografia serve apenas para descrever lugares. 

Ainda no primeiro semestre de 2003, iniciamos a pesquisa com os professores de 

Geografia com o propósito de investigar como trabalham a Cartografia em sala de aula e se 

o mapa é utilizado por eles para leitura, interpretação e análise do espaço geográfico. Na 

busca de viabilizar esta pesquisa, decidimos oferecer aos docentes um minicurso15 no 

Centro Municipal de Estudos e Projetos (CEMEPE), em que desenvolvemos algumas 

sugestões de procedimentos metodológicos voltados à prática cartográfica, objetivando 

facilitar a compreensão dos conceitos de localização e orientação, escala, projeção, entre 

outros, tão importantes para entendimento do mapa. Naquela oportunidade, fizemos uma 

sondagem, visando levantar os dados de que necessitávamos. 

Utilizamos questionários abertos, semi-abertos e fechados, buscando averiguar os 

procedimentos metodológicos utilizados pelos professores, ao ensinarem Geografia, e se a 

Cartografia é utilizada como ferramenta auxiliar na leitura, interpretação e análise do espaço 

geográfico. 

Listamos alguns conceitos cartográficos para que os professores identificassem o 

grau de dificuldade que apresentam (ou não) em relação ao trabalho em sala de aula. A 

maioria (Tabela 2) não domina noções de Cartografia, como escala, projeções cartográficas, 

perfil topográfico e, principalmente, correlações. 

TABELA 2 - Relação dos professores da PMU com a linguagem cartográfica, 2003. 

Conceitos/conteúdos Não domina 
% 

Tem 
dificuldades

% 

Domina 
% 

Escala 55 30 15 
Projeções 
cartográficas 

40 60 - 

Localização geográfica 10 10 80 
Legenda - 15 85 
Correlações 50 45 5 

                                                 
15 Cartografia não é “bicho de sete cabeças”, com carga horária de 40 horas. 
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Perfil topográfico 40 45 15 
FONTE: Pesquisa de campo, 2003. 

Até mesmo na leitura da legenda, elementar para decodificar um mapa, alguns 

professores demonstraram dificuldades de compreensão. Conseqüentemente, esses 

docentes não têm condições de trabalhar o mapa, limitando o seu uso a um recurso visual e 

não como linguagem que permite expressar espacialmente um conjunto de fatos. 

Ao analisarmos as respostas dos professores, às questões anteriores, verificamos 

que a maioria dos que apresentam dificuldades mais acentuadas possui licenciatura apenas 

em Estudos Sociais ou História, o que sugere ser essa formação inicial uma das possíveis 

causas das suas dificuldades em relação à leitura do mapa. 

Concordamos com Passini (1994), quando salienta que: 

O processo de leitura nada mais é do que a compreensão da 

linguagem cartográfica, decodificando os significantes através da 

legenda, utilizando cálculos para a reversão da escala, chegando a 

medidas reais do espaço projetado e conseguir a informação do 

espaço representado, visualizando-O. (PASSINI, 1994, p. 26). 

Portanto, para que aconteça a leitura do mapa, consideramos necessário o 

domínio, por parte dos professores, do sistema semiótico, ou seja, da linguagem 

cartográfica. Sem dominar alguns conteúdos elementares de Cartografia, como: orientação, 

localização geográfica, legenda (semiologia gráfica), projeção e escala, por exemplo, o 

professor não consegue ler e interpretar mapas, nem está preparado para ensinar 

mapeamento às crianças. 

Na opinião dos docentes pesquisados, em relação aos documentos cartográficos 

considerados importantes ou muito importantes para o trabalho em sala de aula, destacam-

se os mapas, os atlas, o globo terrestre, os mapas murais, o mapa mudo e a fotografia 

aérea. Destacam-se, também, a carta da cidade e os mapas produzidos pelos alunos, 

conforme demonstra a Tabela 3. 

TABELA 3 - Documentos cartográficos considerados importantes pelos professores 

de Geografia da PMU para o trabalho em sala de aula, 2003. 

 

Documentos 
cartográficos 

Sem 
importância

% 

Importante 
% 

Muito 
importante 

% 
Mapas-murais - 50 50 
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Mapa mudo 10 40 50 
Carta topográfica 20 50 30 
Carta da cidade 10 45 45 
Planta do bairro 5 25 70 
Fotografia aérea 30 40 30 
Imagem de satélite 35 45 20 
Atlas - 10 90 
Globo terrestre - 20 80 
Mapas produzidos 
pelos alunos 

- 55 45 

FONTE: Pesquisa de campo, 2003. 

Os mapas murais e o atlas, mais comumente encontrados nas escolas, são usados 

para abordar temas ligados ou ao quadro natural (relevo, hidrografia, vegetação, solo, 

formações geológicas), ou aos aspectos políticos das áreas estudadas (territórios sob 

controle governamental, fronteiras naturais e artificiais, localização das capitais e das 

cidades mais importantes, portos, aeroportos, etc.), conforme demonstra a Tabela 4, e, 

ainda, para tratar dos temas sociais ou ambientais, embora alguns nunca usem mapas para 

esse fim, o que é uma falha. 

Compreendemos que o relevo e o clima, por exemplo, dois aspectos naturais, 

algumas vezes, influenciam diretamente nas precárias condições de moradia de muitas 

populações de baixa renda, que, por falta de opção, habitam encostas, mangues ou outras 

áreas impróprias nas periferias das cidades. Como são problemas locais, não são 

destacados em mapas com escalas média ou pequena, e poderiam ser cartografados em 

escala grande, em um trabalho conjunto com os alunos que residem nas cidades onde 

esses problemas incidem mais freqüentemente. 

TABELA 4 - Freqüência de uso de mapas pelos professores da PMU, para abordagem 

de temas geográficos, 2003. 

 

Temas Nunca 
% 

Raramente 
% 

Freqüentemen
te 
% 

Vegetação - 30 55 
Relevo - 20 65 
Hidrografia - 20 65 
Transporte 20 50 15 
Clima - 20 65 
Indústria 5 55 25 
Divisão Política - 10 75 
Problemas Sociais 10 55 20 
Recursos Minerais - 45 40 
Urbanização 15 35 35 
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População - 35 50 
Problemas ambientais 10 40 35 

 FONTE: Pesquisa de campo, 2003. 

Os mapas murais são usados pendurados na parede – geralmente ao lado do 

quadro – e usados pelos professores nas aulas expositivas e, algumas vezes, são 

consultados pelos alunos. No entanto, sabemos que essa prática comumente provoca o 

equívoco, por parte de muitos alunos – e até adultos – de que a direção Norte fica “para 

cima” e a Sul fica “para baixo”. Esses mapas, se usados espalhados no piso da sala de aula, 

e orientados corretamente, poderiam, com o auxílio do professor, desfazer tais enganos 

(graves, por sinal). 

Os mapas mudos, citados como importante ou muito importante pela maioria dos 

professores (80%), são decalcados pelos professores e entregues aos alunos para serem 

“completados” com os nomes dos estados ou países, as principais cidades, os principais 

rios ou algum outro fenômeno físico ou econômico e, normalmente, coloridos com cores pré-

determinadas. 

As propostas mais recentes de trabalho com a Cartografia no ensino de Geografia 

(Simielli, 1986; Passini, 1994; Cavalcanti, 1998; Callai, 1988, Almeida e Passini, 2000) têm 

condenado as práticas convencionais de copiar, colorir e completar nomes em mapas. 

Recomenda-se, ao contrário, “atividades que visem ao desenvolvimento de habilidades de 

mapear a realidade e de ler realidades mapeadas.” (Cavalcanti, 2002, p. 39). 

Outra consideração a se fazer, em relação ao uso de mapas prontos, como atlas, 

mapas murais, entre outros, para o trabalho em sala de aula, é que, se o aluno, 

primeiramente, não viver a experiência de construir o mapa (codificar), provavelmente, terá 

dificuldades em ler (decodificar) mapas prontos. Segundo Aguiar (2002), 

A nosso ver, para utilizar o atlas, faz-se mister que os alunos tenham 

passado por experiências diversas que lhes permitam codificar, 

decodificar e recodificar diferentes mapas pois a compreensão dos 

mapas contidos nos Atlas escolares torna-se complexo devido ao 

grande número de variáveis apresentadas, o que dificulta sua 

compreensão, uso e aplicação em situações cotidianas. (AGUIAR, 

2002, p. 4). 

O globo terrestre apresenta-se como a mais correta forma de representação da 

Terra, portanto, melhor para o trabalho com alunos. Pode ser usado para diversos fins em 

sala de aula, desde a ilustração dos movimentos da Terra (rotação e translação), facilitando 

a compreensão da alternância dos dias e das noites, das estações do ano, até a forma da 
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Terra, a distribuição dos continentes e das águas dos oceanos, o tamanho e a sua forma 

relativa, a rede de coordenadas geográficas, os hemisférios, as direções e as distâncias e 

os fusos horários etc. 

Os professores consideram muito importante trabalhar com a carta da cidade e a 

planta do bairro em sala de aula. No entanto, disseram que esse material não está 

disponível nas escolas, dificultando o desenvolvimento de atividades. Na oportunidade, 

informamos que tais materiais podem ser adquiridos, com facilidade, na Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano. 

As fotografias aéreas, consideradas por 30% dos professores sem importância para 

o trabalho em sala de aula, são sugeridas por Almeida, Picarelli & Sanchez (1996) e Morais 

(2001) para a confecção de representações gráficas, elaboração de plantas (bairro ou 

cidades) e para estabelecer estudos comparativos dos diferentes lugares. No entanto, este 

não é um material disponível nas escolas municipais de Uberlândia, o que impossibilita a 

realização de diversos trabalhos pelos professores. 

Programamos algumas atividades e solicitamos aos professores de Geografia 

pesquisados que as resolvessem, a fim de que levantássemos informações de seus 

conhecimentos sobre procedimentos com a linguagem cartográfica, ou seja, se sabiam 

operar com conceitos de escala, orientação e localização geográfica, projeções 

cartográficas, etc. 

Simielle (1996), sobre os conhecimentos procedimentais dos alunos, afirma que, na 

faixa etária dos 11 aos 17 anos, já devem apresentar condições de trabalhar produtos 

prontos, como os mapas, as cartas e as plantas, abstraindo os elementos fundamentais 

para a leitura das informações representadas, resultando, assim, num leitor crítico. Segundo 

a autora, os mapas, quando trabalhados como possibilidade de leitura crítica e 

compreensão dos diferentes lugares, permitem ao aluno aquisições metodológicas em 

níveis simples, médio e complexo. As atividades foram programadas, respeitando-se esses 

níveis de aquisição, considerados essenciais para a leitura de fenômenos representados em 

mapas, presumindo que os professores fossem capazes de desenvolvê-lo sem maiores 

dificuldades. Iniciou-se pelo nível mais simples (localização geográfica), passando pelo 

médio (cálculos utilizando escala), evoluindo até o complexo (construção de perfil 

topográfico). 

A primeira atividade elaborada exigia um nível de aquisição simples. Utilizamos um 

mapa mudo, com sua rede de paralelos e meridianos representados de 10 em 10 graus e, 

após informarmos as coordenadas geográficas (em graus) onde se encontravam dois navios 

(A e B), solicitamos aos professores que indicassem os continentes mais próximos de onde 

os mesmos se localizavam. 
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Essa atividade objetivou investigar a habilidade dos docentes em trabalhar com o 

procedimento de localização geográfica, elementar na Cartografia. Entendemos, pois, ser de 

fundamental importância para o usuário do mapa, leitor ou elaborador, saber se localizar no 

espaço para, a partir daí, se orientar em relação às direções que se pretende seguir. Da 

mesma forma, consideramos importante que o professor tenha conhecimento e habilidade 

para ensinar tal procedimento aos seus alunos. 

Entendendo que o navio A se posicionava a 30º Sul e 70º Leste, o mesmo se 

encontrava mais próximo ao Continente Africano e o navio B se posicionava a 60º norte e 

150º oeste, próximo à América do Norte. No entanto, 20% dos professores, entre eles os 

que não possuem formação específica na área de Geografia, não conseguiram encontrar a 

resposta correta. Uma docente respondeu que os navios A e B se posicionavam mais 

próximos, respectivamente, da América do Sul e do Norte, outra inverteu a resposta, 

afirmando se posicionarem próximo às América do Norte e do Sul, outra, ainda, respondeu 

estarem próximo às Américas do Norte e Central e, por último, uma respondeu que ambos 

se posicionavam mais próximos da América, sem especificar qual. 

Verifica-se nessas respostas que, alguns docentes, além de não dominarem os 

conhecimentos procedimentais em relação à localização geográfica, ainda cometem 

equívocos em relação ao conceito de continentes (Americano, Africano, Asiático, Europeu, 

etc.) e de hemisférios (Norte e Sul). Ou, pensando de outro modo, não conseguem 

interpretar o que está escrito, respondendo algo diferente do que lhes foi solicitado. 

Uma professora, que se formou em Estudos Sociais e se plenificou em História, 

após se esforçar muito para responder (e conseguiu), justificou: “não tenho certeza já que 

nunca aprendi a fazer estes cálculos”. Na verdade, não era necessário realizar cálculos, 

uma vez que bastava seguir as linhas traçadas sobre o mapa, informando as latitudes e 

longitudes representadas de 10 em 10 graus e o resultado seria facilmente encontrado. 

As respostas evidenciam que o procedimento de localização geográfica não é 

compreendido por alguns docentes e que, por essa razão, não é efetivamente trabalhado 

por todos em sala de aula; em conseqüência, o conceito não é apreendido pelos alunos. 

Sabemos que tal noção, conforme afirma Katuta (2001, p. 281), não é utilizada 

cotidianamente pelo aluno, porém, o auxilia na compreensão e leitura geográficas do 

mundo, ou seja, “esses saberes devem ser trabalhados num determinado contexto, assim, o 

docente estará auxiliando na formação de leitores de mapas e entendedores da realidade”. 

Um fato interessante que nos chamou a atenção foi à insistência de alguns 

professores em copiar as respostas dos colegas. Informamos que as atividades serviriam 

apenas para diagnosticar as suas possíveis dificuldades em relação à Cartografia, para 

posteriormente organizarmos as atividades que seriam desenvolvidas no minicurso; mesmo 
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assim alguns insistiram em copiar a resposta do colega, ao invés de assumir a própria 

dificuldade. 

A segunda atividade diagnóstica, apesar de exigir um pouco mais de raciocínio 

lógico, era bastante fácil de resolver, pois, segundo a classificação de Simielle (1996), exige 

um nível de aquisição média, por se tratar de calcular distância sobre uma carta usando 

uma escala numérica (ou gráfica). Desejávamos diagnosticar o conhecimento dos 

professores em relação aos procedimentos com escala, como uma relação de proporção 

entre um fenômeno real e sua representação no papel, bem como o sistema métrico, e seu 

uso para calcular distâncias, estabelecer comparações, entre outras possibilidades. 

Utilizamos, para isso, uma planta de um bairro, cuja escala está demonstrada por meio de 

um gráfico e solicitamos, primeiramente, que transformasse a escala gráfica em escala 

numérica. Nessa escala gráfica, cada centímetro no papel representa 30 metros no terreno. 

Portanto, transformando metros em centímetros, a representação numérica correta seria 

1:3.000. No entanto, somente três professores conseguiram chegar à resposta; a maioria 

errou e muitos nem tentaram encontrar a resposta. 

Solicitamos, também, que fosse calculada a menor distância, em linha reta, entre a 

casa de João e a escola, a casa de João e a casa de Pedro, e a casa de Pedro e a escola – 

representadas na planta – e completassem o quadro no canto inferior direito da figura. Para 

isso, seria necessário medir, com uma régua a distância representada entre dois pontos na 

planta, e por meio de uma regra de três simples, multiplicar o valor encontrado pela escala. 

1 cm = 30 metros (transforma-se metros em centímetros) 

8 cm = X  8 cm . 3.000 cm = 24.000 cm (transforma-se cm em m) 

Encontraremos a distância entre a casa de João e a escola, que é de 240 metros. 

Em outras palavras, se cada 1 centímetro na planta equivale a 30 metros no terreno, então, 

se a distância encontrada, na planta, entre a casa de João e a escola for 8 centímetros, por 

exemplo, na realidade esta distância corresponde a 240 metros. 

Solicitamos, ainda, que explicassem o que aconteceria com as escalas numérica e 

gráfica se o desenho fosse xerocopiado, sofrendo uma redução de 20%. Como sabemos, a 

escala numérica se torna inválida, enquanto a escala gráfica sofre redução ou ampliação 

proporcional à área da planta (ou mapa). No entanto, 55% não se arriscaram a responder, 

enquanto os demais não conseguiram dar uma resposta satisfatória; alguns se arriscaram 

respondendo que “a escala vai aumentar em 20%”, “o mapa vai ficar menor só que a escala 

vai ser maior”, ou ainda, “vai diminuir a escala cada centímetro passará a representar uma 

área maior no espaço real”. Essa atividade confirmou as respostas dos professores (Tabela 
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2), quando mais da metade (55%) alegou não dominar os conceitos e procedimentos 

relativos à escala; outros 30% disserem que têm dificuldades para compreendê-la. 

Pedimos, posteriormente, para que comparassem a representação do planisfério de 

Mercator com a de Peters, respondessem qual é a representação mais correta16 e 

explicassem a diferença entre as duas. Esperávamos, com essa atividade, que 

esclarecessem que, para cada fim específico, adota-se um tipo de projeção cartográfica 

mais conveniente, ou seja, aquela cujas características construtivas contenham as 

propriedades que atendam aos requisitos em vista. 

A diferença entre elas é que, a projeção de Mercator, por ser projetada na 

superfície de um cilindro, que envolve a superfície terrestre, apresenta exatidão nas regiões 

situadas ao longo do equador, mas exagera as dimensões das regiões polares. Já a de 

Peters, desenvolvida mais recentemente em crítica à de Mercator, exibe a dimensão correta, 

ou seja, demonstra os continentes com suas áreas precisamente como são na realidade, 

porém, distorce as formas, que aparecem ligeiramente alongadas. Por outro lado, esta 

corrige desproporções gritantes, difundidas nos mapas mundis, em que a Groenlândia 

aparece com uma área muito maior que o território sul-americano. 

Portanto, não há projeção completamente certa ou errada, depende do tipo de 

estudo a ser desenvolvido em determinada área. Apesar disso, 20% dos professores não 

conseguiram responder e a maioria afirmou que a representação mais correta é a Mercator, 

justificando, equivocadamente, que “mostra todos os continentes segundo a latitude e a 

longitude”, e “a mais correta é o planisfério de Mercator. Pois demonstra todos os 

continentes segundo suas coordenadas geográficas”. 

Outros dois justificaram que “A primeira de Mercator, pois está atualizada e mais 

clara”, “A projeção de Mercator é mais usada, pois apresenta menos distorções no tamanho 

dos continentes” e somente um professor respondeu que “Todas elas apresentam 

deformações em razão do tipo de projeção. O mais correto, ou o que mais se aproxima da 

forma real, seria a utilização do globo terrestre”. 

Essa atividade confirmou as respostas dos professores (Tabela 2), quando 40% 

responderam que não compreendem as projeções cartográficas, enquanto outros 60% 

disseram ter dificuldades em compreendê-las. 

Por fim, a partir da cópia de uma carta topográfica, solicitamos que construíssem 

um perfil de relevo dos pontos A e B, nela traçados. Esta atividade exige um nível de 

                                                 
16 Mesmo que possa estar induzindo ao erro, uma vez que estávamos solicitando a “mais correta”, 
numa situação em que sabemos que não existe, o objetivo foi verificar se os professores têm essa 
compreensão. 
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aquisição complexa, segundo a classificação de Simielle (1996). Somente um professor 

construiu o perfil correto, enquanto outros dois, na tentativa de copiar do colega, 

malograram duas representações, sem compreender o seu significado. 

Essa última atividade confirmou as respostas dos professores (Tabela 2), quando 

40% responderam que não compreendem perfis de relevo, enquanto que outros 45% 

disserem ter dificuldades em compreendê-los. 

As respostas a essas atividades explicitaram que os professores, em sua grande 

maioria, e independente da formação, apresentam dificuldades em utilizar procedimentos 

cartográficos simples, como o de localização geográfica, bem como compreender e utilizar 

escala, projeção e, bem menos, a construção e leitura de perfil topográfico. 

Por último, solicitamos aos professores que se reunissem em grupos e refletissem 

sobre suas preocupações quanto ao trabalho cartográfico na mediação dos conhecimentos 

geográficos; as estratégias utilizadas para ensinar Cartografia; as principais dificuldades 

encontradas no trabalho cartográfico e como tais dificuldades poderiam ser equacionadas e, 

ainda, que conteúdos precisariam ser ensinados, na opinião deles, para que o aluno se 

torne capaz de ler, interpretar e analisar o espaço geográfico. 

Quanto à preocupação de ensinar Geografia, utilizando-se dos recursos 

cartográficos, os grupos responderam que: 

“O trabalho com a cartografia requer uma série de materiais, a exemplo de régua, 

lápis de cor, atlas, mapas, materiais esses nem sempre disponibilizados pelos alunos e 

pelas escolas”. 

“Preocupa não ter materiais adequados (ambiente adequado)”. 

“A Cartografia é tratada como um conteúdo na 5ª série, momento no qual o aluno 

ainda não tem amadurecimento para compreendê-lo, e, posteriormente, nas demais séries 

não é trabalhada; o professor também não compreende a linguagem cartográfica”. 

Entendemos, a partir das respostas dos professores, que a preocupação maior está 

na disponibilidade (e quantidade) dos materiais (régua, atlas, mapas, etc.), aí entendidos 

como recursos metodológicos, para o uso dos alunos. Somente um grupo demonstrou 

preocupação quanto à Cartografia ser um conteúdo complexo para a 5ª série, 

compreendendo também que a falta de domínio dos conceitos cartográficos, pelo professor, 

é um fator que agrava sua abordagem em sala de aula. 

Quanto às estratégias utilizadas pelos professores para ensinar Cartografia, os 

grupos responderam que utilizam, principalmente, “livros de exercícios (Geografia em 
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Mapas), xerox de mapa mudo, trabalhos com mapas temáticos, atlas, globo terrestre, 

“usamos porque são os meios disponíveis”. Destaca-se, novamente, o uso de mapas 

prontos como os principais recursos para ensinar. 

Os professores atribuíram as diversas causas nas dificuldades encontradas para 

trabalhar a Cartografia na escola, por exemplo: 

“Falta de domínio de conteúdo coisa que muitos profissionais não tiveram na 

graduação. Salas cheias indisciplina e falta de material” 

“Devido à falta de um ambiente adequado para o ensino de Cartografia, com 

materiais apropriados e a ausência de metodologia prática no curso de Geografia o ensino-

aprendizagem da Cartografia”. 

“Não dominam alguns conteúdos, por isso deixam de trabalhar”. 

Segundo eles, problemas como a escassez de material didático-pedagógico, 

obstáculos de ordens ambiental – ambiente adequado, e administrativa, são freqüentes nas 

escolas, dificultando o uso dos documentos cartográficos por professores e alunos. Alguns 

professores se reconhecem despreparados para utilizar ou orientar o trabalho com mapas e 

outros não dão a devida importância a essas representações para o entendimento da 

organização espacial. 

Os conteúdos/conceitos cartográficos que, segundo os professores, devem ser 

ensinados na 5ª série, para que o aluno seja capaz de ler, interpretar e analisar o espaço 

geográfico, são: escala, legenda, projeções cartográficas, confecção de mapas e cartas 

partindo da realidade do aluno, ou seja, trabalhando com o concreto. Não foi mencionada a 

importância de desenvolver noções de orientação geográfica e sistemas de coordenadas, 

entendidas por nós como essenciais nessa etapa de escolarização. 

As propostas atuais para o ensino de Geografia têm sugerido práticas pedagógicas 

que permitam aos alunos a construção de uma nova e diferente compreensão dos lugares, 

por meio de debates, comparações e correlações, levando-os a pensar o espaço de forma 

mais crítica, identificando e refletindo sobre diferentes aspectos da realidade. Para que isso 

aconteça, urge a necessidade de transpor o modelo de educação baseada na unicamente 

na transmissão de informações, para criação de ambientes de aprendizagem nos quais o 

aluno participa ativamente e constrói o seu conhecimento. “Espera-se que, dessa forma, 

eles desenvolvam a capacidade de identificar e refletir sobre diferentes aspectos da 

realidade, compreendendo a relação sociedade/natureza.” (PCN´s de Geografia, 1998, p. 

30). 
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Nesse contexto, destacam a necessidade de desenvolver trabalhos a partir do 

espaço vivido pelos alunos, valorizando seus conhecimentos prévios, permitido-lhes 

compreender que diversos problemas locais, regionais e globais estão relacionados, não 

hierarquicamente, mas interligados principalmente pelas novas tecnologias. “Neste sentido a 

escala local/global na abordagem de um tema deverá estar sempre levando em 

consideração que existe uma reciprocidade na maneira como as duas interagem.” (PCNs de 

Geografia, 1998, p. 31). 

Igualmente, sugerem que o professor suscite e planeje momentos de aprendizagem 

em que os alunos possam conhecer e utilizar os procedimentos de estudos geográficos, 

quais sejam: a observação, a descrição, a analogia e a síntese. É imprescindível, segundo 

Vlach (1991), que o ensino da Geografia, desde o ensino fundamental, atente para a 

observação e a necessidade de explicação das questões que a realidade dispõe para nós, 

cotidianamente. Trata-se de questões sociais, políticas e econômicas, que o professor não 

pode ignorar, pois isto seria cooperar para a manutenção do discurso geográfico tradicional. 

Notamos, nos depoimentos, que poucos professores já conhecem e procuram 

colocar em prática algumas recomendações gerais referentes à observação imediata da 

realidade, ao uso de imagens, suas vantagens e desvantagens na obtenção dos propósitos 

da Geografia escolar. Entretanto, privilegia-se o uso quase que exclusivo de mapas que, na 

maioria das vezes, são utilizados de forma inadequada, limitando-se a ilustrar suas aulas, 

localizar fenômenos isolados, entre outros, que, sob uma visão otimista, pouco contribui 

para a concretização dos conhecimentos geográficos. 

Em relação à linguagem cartográfica, os PCNs de Geografia (1998, p. 81) 

enfatizam a importância de, no terceiro ciclo (5ª e 6ª séries), se privilegiar o trabalho prático 

com leitura crítica e mapeamento de temas geográficos, tornando freqüente “a utilização dos 

mapas e gráficos de diferentes tipos para conduzir o aluno a questionar, analisar, comparar, 

organizar e correlacionar dados que permitam compreender e explicar as diferentes 

paisagens e lugares”. 

No entanto, esta pesquisa demonstra que, na maioria das vezes, ainda predomina 

a prática tradicional de trabalhar a linguagem cartográfica na escola por meio de atividades 

em que os alunos são obrigados a colorir mapas, copiá-los, escrever os nomes dos rios ou 

cidades, estados/países e memorizar informações neles representadas. Esses 

procedimentos não contribuem para a formação de conceitos quanto à linguagem 

cartográfica. 

Nessa perspectiva, destaca-se a importância de reflexões a respeito da prática dos 

professores de Geografia, bem como os desafios que enfrentam no seu trabalho, na 
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tentativa de viabilizar condições para a realização daquelas propostas. De acordo com 

Jardim (2001), 

O professor, desse modo, tem que estar atento para identificar a 

visão que o aluno tem do mundo, para poder ajudá-lo a interpretar 

esse mesmo mundo em uma dimensão própria do conhecimento 

geográfico. É necessária uma postura reflexiva, que desenvolva a 

capacidade de observar, de inovar, de aprender com os outros. 

(JARDIM, 2001, p. 88). 

Entre os principais desafios que o professor, via de regra, enfrenta, sinalizamos a 

necessidade de refletir sobre sua prática pedagógica, reformulando-a constantemente, 

criando condições de trabalho que possibilitem a construção do raciocínio geográfico do 

aluno de forma ativa, por meio de diferentes estratégias cognitivas e respeitando os 

diferentes ritmos de aprendizagem. Ao evoluir dos conceitos prévios para raciocínios novos 

e mais complexos, fornece elementos que permite o desenvolvimento de um 

comportamento ético frente à sociedade em que se vive (CASTROGIOVANNI, 2000); bem 

como adoção de novas e diferentes linguagens e técnicas no processo de ensino-

aprendizagem. 

O professor deve, por isso, mediar e estimular debates entre os alunos, para que 

aprofundem seus conhecimentos, desenvolvam habilidades do pensamento, como, por 

exemplo: observar, interpretar, ler, escrever, criticar, comparar, propor, identificar, separar, 

ordenar, classificar, enumerar, explicitar suas dúvidas, confrontar opiniões (respeitando as 

diferenças), posicionar-se diante dos colegas por meio de suas experiências em diferentes 

lugares. E, também, habilidades relacionadas às noções espaciais, como: saber se localizar, 

ter noções de orientação geográfica e saber representar fatos e fenômenos do cotidiano. 

No entanto, as respostas às atividades que organizamos com os docentes, 

comparadas às repostas dos questionários, indicam que, em sua grande maioria, 

apresentam muitas dificuldades, inclusive com conteúdos simples, como escala, orientação 

espacial, localização geográfica, projeção, construção e leitura de perfil topográfico, pré-

requisitos para a utilização adequada da linguagem cartográfica no ensino de Geografia. 

Portanto, a falta de domínio de tais conceitos e procedimentos de ensino limita a utilização 

da Cartografia como linguagem e, conseqüentemente, dificulta a compreensão dos 

conteúdos geográficos. 

Os resultados também serviram para nortear o desenvolvimento de alguns 

procedimentos metodológicos com o grupo de professores pesquisados, objetivando 

valorizar o uso da linguagem cartográfica em sala de aula como uma possibilidade de 

melhorar o ensino de Geografia. 
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Entretanto, Almeida (2001) nos alerta para o fato de tais sugestões metodológicas 

não têm significado em si mesmas; o significado lhes é atribuído pela fundamentação teórica 

na representação do espaço. Ela reforça, ainda, que, repetidas por um professor, as 

mesmas atividades sem fundamentação teórica e metodológica, poderão não contribuir no 

desenvolvimento das habilidades de mapear e construir o conhecimento para a leitura do 

espaço, conforme os objetivos do ensino de Geografia. 

Neste sentido, em nosso minicurso, propusemo-nos desenvolver algumas 

atividades com os professores, com o objetivo de atualizar conceitos apreendidos 

anteriormente e apresentar novas alternativas para a compreensão da linguagem 

cartográfica, propiciando o entendimento das bases do mapa e estimulando uma reflexão 

sobre a validade desse instrumento para a compreensão da organização espacial. 

Acreditamos que, desta maneira, podemos dar uma contribuição aos professores, 

incentivando-os a utilizar novos procedimentos para tornar o ensino-aprendizagem da 

Geografia mais interessante e prazeroso. 

Essas atividades não constituíram, necessariamente, uma seqüência linear, nem as 

consideramos alternativas únicas a permitirem a construção da linguagem cartográfica. 

Esclarecemos, ainda, que não são procedimentos novos, e nem inventados por nós; ao 

contrário, foram adaptados de experiências realizadas e vivenciadas por diversos 

pesquisadores e professores citados nesta pesquisa, em trabalhos com alunos, com o 

objetivo de desenvolver a elaboração e a leitura de mapas. Por isso, são considerados 

procedimentos ativos e interativos, na medida em que “facilitam a consolidação da escola 

como espaço vivo, como um lugar de culturas, onde a mesclagem de saberes e a sua 

construção e reconstrução são a sua razão de ser.” (CAVALCANTE, 2002, p. 100). 

As atividades foram trabalhadas, com raras exceções, em grupo, por considerarmos 

que, além de ser uma excelente estratégia de ensino-aprendizagem, contribui para 

desenvolver o espírito de colaboração e a socialização da idéias. Outra vantagem é 

possibilitar o trabalho organizado em classes numerosas e abranger diversos conteúdos em 

caso de escassez de tempo. Ao mediador, cabe o papel de buscar informações para 

orientar as equipes; propor atividades relacionadas ao conteúdo a ser trabalhado; fornecer 

fontes de pesquisa; ensinar procedimentos necessários; indicar materiais básicos para a 

consecução dos objetivos e incentivar a participação de todos e a colaboração entre os 

colegas, em todas as etapas do processo. 

Solicitamos, também, que, ao final de cada uma das atividades, os docentes 

fizessem uma avaliação, relatando o seu grau de facilidade ou dificuldade de compreensão, 

bem como justificassem, segundo seu ponto de vista, sua utilidade (ou não) para facilitar a 

compreensão dos conceitos e procedimentos cartográficos, por parte dos alunos. As 
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avaliações aconteceram espontaneamente; alguns escreveram e nos entregaram e outros o 

fizeram verbalmente. 

Essas avaliações também nos auxiliaram a realizar alguns ajustes pedagógicos, na 

medida em que contribuíam para diagnosticar algumas dificuldades e, na tentativa de 

minimizá-las, lançamos mão de diversas estratégias de ensino, e, também aprendemos 

muitas outras com eles. 

Ao final, promovemos um debate com os professores, avaliando as atividades e 

discussões, bem como a relevância do minicurso para sua aprendizagem e atualização. Em 

geral, os docentes reconheceram ter ampliado seus conhecimentos, adquirido outros e 

corrigido algumas deficiências de sua formação inicial. Algumas falas confirmam essa 

assertiva: 

“Com esse mini-curso as coisas começaram a clarear em minha cabeça, por isso 

foi proveitoso.” 

“O curso foi trabalhado de forma que o conhecimento cartográfico aproximou da 

realidade do aluno, além de trabalhar a praticidade da cartografia.” 

 “O curso me ajudou a avaliar a minha prática de sala de aula, a derrubar o tabu 

que cartografia é um conteúdo, um tema do planejamento anual, sendo que ela deve ser um 

instrumento de ensinar a geografia”. 

Dois professores, bastante entusiasmados, fizeram um resumo do minicurso; um 

deles escreveu: 

“Enquanto professor atuante no ensino fundamental, vi no mini-curso uma 

oportunidade de rever conceitos vistos ainda no curso de graduação, e também de aprender 

novas técnicas para o ensino do conteúdo de cartografia. Em relação às atividades 

trabalhadas, todas foram de grande valia, no entanto, os conceitos e as técnicas utilizadas 

para trabalhar a escala foram bastante significativas, tendo em vista que os alunos têm 

grande dificuldade de entender a relação de proporção entre o objeto de estudo (no caso o 

espaço real), e suas dimensões reduzidas (no mapa). As técnicas trabalhadas permitiram 

aos alunos ter uma percepção das relações de proporção entre o objeto real e os mapas, 

por trabalhar com materiais e aspectos que estão inseridos no seu dia-a-dia. A partir desta 

percepção, fica muito mais fácil desenvolver outras atividades que exijam trabalhar com o 

imaginário e também com as relações de proporções.” 

E o outro docente relatou que: 
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 “O processo ensino-aprendizagem, tanto no poder público como na iniciativa 

privada, passa por dificuldade, no que tange às ações práticas da maioria dos conteúdos. 

Isto se deve por diferentes fatores: a falta de equipamentos tecnológicos modernos, material 

didático de qualidade – principalmente nas escolas públicas –, e primordialmente o 

despreparo do professor que sai das Universidades.A realidade que encontramos, não 

condiz com a conduta didática pedagógica, muito exercida nas Universidades. Diante de 

tantos conflitos, e principalmente por ter consciência de minhas deficiências práticas e até 

teóricas fiquei motivada sobre o tema cartografia, e a participar do Mini-curso: “Cartografia 

não é bicho de sete cabeças”. E fui feliz em abraçar esta oportunidade, pois depois de tanto 

tempo atuando no magistério e procurando de várias maneiras suprir minhas dificuldades, 

buscando o conhecimento fragmentado sobre o tema, concluo que foi de grande valia ao 

encontro de meus anseios. O curso nos oportunizou exercer atividades práticas, troca de 

experiências do dia-a-dia (...) Tivemos oportunidade de expressarmos abertamente nossas 

dificuldades e as deficiências que nos acompanharam, resultado do processo acadêmico 

universitário, e este atuou sobre os ditames de práticas e ações profissionais, não levando 

em consideração a realidade da clientela que iríamos preparar (...)”. 

Entendemos, a partir desses depoimentos, que, pelo menos, alguns dos conceitos 

cartográficos foram construídos pelos professores e que, de alguma maneira lhes serão 

úteis no seu cotidiano, seja na sala de aula, seja na sua relação com o espaço. Verificamos, 

ao longo das atividades, que os professores, aos poucos, foram reconhecendo e admitindo 

suas limitações, o que, a nosso ver, já é um passo importante. Todavia, além de admiti-las, 

urge lutar pela sua superação, na medida em que entendemos o processo ensino-

aprendizagem como algo contínuo, tanto para o aluno quanto para o professor. Partilhamos 

com Oliveira (2002) a idéia de que 

O professor de Geografia deve estar sempre imbuído de um desejo 

de renovação, de aceitação de mudanças, de estar aberto às 

novidades. Porém, renovar, mudar, aceitar com respeito crítico, 

reflexivamente, discutindo as vantagens e as desvantagens, 

ponderando os pós e os contras, selecionando e adaptando as 

proposições, criando novas situações. Só assim é que a docência se 

transforma em um que fazer criativo e cheio de realizações, em uma 

atividade humana das mais profundas e profícuas. (OLIVEIRA, 2002, 

p. 45, grifo da autora). 

Por fim, concordamos com Vesentini (2004, p. 224) quando afirma que “o professor 

crítico e/ou construtivista – e não podemos esquecer que o bom professor é aquele que 

“aprende ensinando” e que não ensina, mas “ajuda os alunos a aprender” – não apenas 

reproduz, mas também produz saber na atividade educativa.” Partilhamos com Francischett 
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(2002, p. 33), a idéia de que “a melhor maneira de medirmos a solidez de nossas idéias é 

ensinando-as.” Gostaríamos, ainda, de fazer nossas as palavras de Paulo Freire (1996, p. 

25), quando afirma que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender.” Os encontros foram, sem dúvida, momentos de muita aprendizagem para nós, e 

para aqueles que permaneceram até o fim com o propósito de aprender um pouco mais e 

melhorar a sua prática pedagógica. 
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