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RESUMO 

Ancorado na compreensão de que uma “Cartografia Geográfica” não prescinde de um 

debate político, teórico e metodológico por dentro da Geografia bem como de uma prática que a 

realize como linguagem visual e espacial instituída do sentido social da produção do espaço, este 

artigo se coloca a discutir os limites e as possibilidades do trabalho com a Cartografia Escolar na 

oportunidade da disciplina “Projetos Educativos em Cartografia” na Universidade Federal de Mato 

Grosso, em Cuiabá / Mato Grosso, Brasil. 

A partir da experiência no assentamento Roseli Nunes (Mirassol do Oeste – MT) das aulas 

ministradas pelos estudantes de Licenciatura em Geografia às turmas da escola Madre Cristina (do 

6ºano do Ensino Fundamental ao 3º do Ensino Médio, regulares e EJA, com quase 400 alunos) 

desenvolveu-se um exercício pedagógico a fim de estabelecer a Cartografia como uma linguagem 

necessária ao ensino de Geografia. Constituiu-se num momento relevante para a formação do 

professor ao discutir seu uso inscrito num sentido político, nesta oportunidade, na relação com a 

Educação do/no Campo, ao provocar o debate entre uma educação rural institucionalizada e uma 

educação camponesa que se realiza na luta e permanência na terra forjada na vida cotidiana. 

Os projetos educativos, proposto como “Práticas como Componente Curricular” obrigatório 

nas Licenciaturas, colocam-se contraditoriamente como necessidade de instrumentalização dos 

professores em formação ao mesmo tempo em que proporcionam uma reflexão profunda de seu 

trabalho e da realidade escolar. Trabalhando estas contradições a disciplina de “Projetos Educativos 

em Cartografia” é estruturada de forma a estabelecer o debate sobre a educação articulado ao 

processo de aprendizagem das técnicas de representação cartográfica ao buscar a clareza dos 

diferentes sentidos de uma Cartografia Crítica para o ensino de Geografia dela apropriado. 

Este movimento produz uma relação triádica entre: o sentido do ensino de Geografia (nesta 

experiência expressos por questões como: valorização do espaço agrário – estrutura fundiária e 

renda da terra; o processo de apropriação camponesa dos assentamentos – os conflitos da 

permanência na terra; a relação contraditória entre a questão ambiental e a necessidade da produção 

de alimentos e a resistência camponesa; a relação entre o jovem e o lazer - expressa pela 

contradição entre sua expropriação ideológica e de condições reais de vida no campo; entre outras 

questões); o posicionamento teórico e metodológico da Cartografia (Simbólica; Formal; Dialética 

– Ideal ou Material / Representação ou Concepção de espaço; Crítica ou Cultural, entre outros) 

restituindo teoricamente o debate entre Arte; Ciência; Técnica e Linguagem e o uso de 

determinadas técnicas e produtos cartográficos (fotografias aéreas; imagens de satélites; croquis; 

mapas temáticos; mapas do vivido; maquetes, entre outros) que permite buscar explicativas 

processuais sobre o sentido social da produção do espaço. 

Palavras chaves: Cartografia; Teoria e Método em Geografia; Educação do Campo; Ensino 

superior de Licenciatura em Geografia 

 

 

POR UMA CARTOGRAFIA CRÍTICA NOS PROJETOS EDUCATIVOS 

 

As três disciplinas de Projetos Educativos (em Geografia Física, em Geografia Humana e 

em Cartografia) foram inseridas na estrutura curricular do curso de Licenciatura em Geografia da 

Universidade Federal de Mato Grosso UFMT/Cuiabá para atender à determinação legal do 

Ministério da Educação Brasileiro (MEC) de inserir ‘Práticas como Componentes Curriculares’ 

(PCC) aos cursos de Licenciatura. Tais práticas têm como objetivo ampliar trabalhos voltados ao 

ensino na carga horária da formação do professor, especialmente com o envolvimento das escolas 



ou contextos de educação não formal, ‘articulando a teoria e a prática’ do professor em seu processo 

de formação. São diferenciadas dos estágios, por serem consideradas como um exercício necessário 

de preparação à docência, já os estágios são as primeiras práticas de magistério. 

Na definição do PARECER CNE/CP 28/2001, a PCC é um dos momentos de constituição 

da identidade de ser professor aproximando o estudante de licenciatura da vida cotidiana da escola 

em todas as suas dimensões em busca dos significados do ambiente escolar. 

 

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo 

no âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente cujas diretrizes 

se nutrem do Parecer 9/2001 ela terá que ser uma atividade tão flexível 

quanto outros pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos 

múltiplos modos de ser da atividade acadêmicocientífica. Assim, ela deve 

ser planejada quando da elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer 

deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se estender 

ao longo de todo o seu processo. Em articulação intrínseca com o estágio 

supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, ela concorre 

conjuntamente para a formação da identidade do professor como 

educador. Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre 

saber e fazer na busca de significados na gestão, administração e resolução 

de situações próprias do ambiente da educação escolar. BRASIL – MEC 

(2001a, p.09), grifos acrescentados. 

 

Esta determinação de “Práticas” desde o início da graduação produz a necessidade de uma 

identidade do trabalhador com os problemas da profissão produzindo contraditoriamente sua 

possibilidade de reflexão, análise social e política da escola e seu aprisionamento ao sistema 

educacional como parte integrante na reprodução do sentido dado pelo Estado à educação.  

Parece que ao professor em formação cabe “tomar pé da situação” da escola e da educação 

brasileira para “ir se acostumando” com os desafios profissionais, adquirindo experiência nos 

procedimentos de ensino e da administração escolar, contribuindo com as práticas que nela se 

reproduz, abrindo pouco espaço para questionar os sentidos dados à educação e produzir 

transformações no seio desta prática. O licenciando quando está na escola recebe todo o “incentivo” 

dos professores regentes para continuar na docência conformando-os que a Educação no Brasil “não 

tem mais jeito” e que os esforços das novidades do começo das práticas e estágios se diluem no 

cotidiano opressor do trabalho do professor de carreira, correndo de uma escola para outra sem 

tempo para preparar aulas e refletir sobre sua prática docente e o sentido da educação. 

A prática assim se coloca como uma habilidade a ser adquirida, torna-se prioridade frente à 

pesquisa e à apropriação dos conhecimentos das áreas da docência, tendo um grande espaço nesta 

nova estrutura curricular da Licenciatura no Brasil. Caminho aberto à inserção dos chamados Ciclos 

Básicos no Ensino Superior, ou seja, há um rol de disciplinas comuns à formação de qualquer 

professor, não importa área, disciplinas pedagógicas que pouco a pouco aumentam na medida em 

que diminuem as disciplinas das áreas específicas, tornando-as uma “habilitação
1
” do professor. 

Os cursos de Licenciatura no Brasil são obrigados, por lei, para compor o Núcleo de 

Disciplinas e Atividades Complementares/Profissionalizantes a adotar 400 horas de PCC no 

                                                             
1 Este debate é mais complexo do que aqui apresentado, pois os cursos de ciclo básico carregam ainda a proposta de 
uma fusão entre disciplinas de diferentes áreas, seguindo a orientação do Ministério da Educação no Brasil de 

estabelecimento das grandes áreas do Conhecimento, grosso modo: Ciências Humanas; Ciências exatas e da Natureza e 

Linguagens. Buscando terminar com as “especializações” a partir do discurso da interdisciplinaridade sem 

“disciplinaridade”, negando assim a história social da produção do conhecimento das mais diferentes áreas, agregando 

fortemente um sentido da educação básica como saída do analfabetismo e de instrumentalização elementar para a 

formação da força de trabalho no Brasil minimizando a produção do conhecimento como realização humana. Com estas 

questões não afirmamos uma fatalidade para a educação no Brasil, é possível perceber grandes conflitos nos 

documentos do Ministério da Educação do Brasil entre uma educação que combata a desigualdade social e uma 

educação balizadora das demandas sociais do trabalho alienado, mas pouco de uma educação emancipatória. 



currículo total, mais 400 horas de Estágio Curricular Obrigatório, mais 200 horas de Atividades 

Complementares (destinadas à participação de atividades culturais, cursos, palestras e eventos 

dentro e fora da universidade) e no caso do curso de Licenciatura em Geografia da UFMT mais 6 

disciplinas de cunho didático-pedagógico – 384 horas, totalizando 1.384 de um currículo de 3.032 

horas
2
, ou seja quase 50% do processo de formação voltado aos aspectos do exercício do 

magistério, aproximadamente quatro semestres do curso, conforme vemos no quadro a seguir: 

 

 
Quadro 01. Fluxograma do Curso de Licenciatura em Geografia da UFMT. Fonte: Projeto Político Pedagógico 

do Curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso, 2013. 

 

Esta proposta curricular reforça o processo de formação ao exercício e não à reflexão da 

prática docente, pois padroniza e determina um tempo significativo da formação de todos os cursos 

de licenciatura em qualquer área de atuação, formando assim uma base de formação ao professor. 

Desloca e minimiza o debate sobre as ciências as quais os professores serão habilitados a ensinar, 

neste caso a Geografia. Ao mesmo tempo aproxima o estudante de licenciatura da dura realidade da 

profissão de professor no país em que dialeticamente coloca-se como um trabalho ideologicamente 

identificado ao “sacerdócio”, a profissão que se faz “por amor”, e a profissão que resta às classes 

sociais mais pobres dos estudantes do Brasil que não alcançam no ingresso do vestibular os cursos 

da burguesia nacional nas melhores universidades públicas como: direito, medicina e engenharias. 

Tais contradições são cotidianamente identificadas e vividas nos cursos de licenciatura e 

vem sendo trabalhadas a partir das possibilidades de tensionamento do sentido destas “Práticas 

como Componente Curriculares” e da própria proposta curricular, buscando torná-las uma prática 

orientada por uma práxis que não se restrinja à articulação “teoria e prática” para uma transposição 

didática de conhecimentos científicos, mas que institua um sentido de conhecer e ensinar geografia 

para a transformação da realidade social (do professor e do aluno) e não sua mera constatação. 

As diretrizes colocadas pelo PARECER CNE/CP 9/2001flexibilizam os diferentes tipos de 

práticas para a realização das PCC nas matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura. No curso 

de Licenciatura em Geografia da UFMT práticas realizam-se como disciplinas que permitem 

discutir e desenvolver projetos educativos em Geografia pensados e realizados a partir de um debate 

teórico e metodológico coerente e consistente que considere no processo de ensino-aprendizagem a 

Geografia, sua possibilidade como apropriação estratégica espacial para transformação social e seu 

alcance explicativo da realidade e não simplesmente as metodologias de ensino, o “como dar aulas”. 

                                                             
2
 Cabe salientar a pressão exercida pela administração superior da universidade para a redução da carga horária total do 

curso visando diminuir encargos didáticos e conseqüentemente a contratação de professores para os quadros da 

universidade. Um identificador deste processo é que em nossa grade “puxamos” os estágios que são 100% práticos para 

horários de aula, assim como há dias sem disciplinas alocadas, formando janelas na semana dos últimos semestres. 



As orientações metodológicas apontadas no processo de desenvolvimento da tese de 

doutoramento (BATISTA, 2014) respaldaram a construção da disciplina de “Projetos Educativos 

em Cartografia” ministrada para os estudantes de Licenciatura Plena em Geografia do 4º semestre 

noturno, no primeiro e segundo semestres do ano de 2014
3
, desenvolvendo-se a necessidade de 

trabalhar a Cartografia para além do exercício de suas técnicas de desenho e representação, mas 

também de instituir à Cartografia de sentido social e crítico.  

Compreende-se que os mapas e a cartografia envolvem os homens que os produzem e/ou 

utilizam; a problemática a ser desenvolvida; a coleta de dados; o processamento da informação; as 

representações do espaço; a leitura e a expressão das determinações da realidade, dentro de um 

processo tanto comunicativo quanto investigativo para o uso do mapa. 

Entende-se que todas estas passagens são necessárias ao seu desenvolvimento, sendo assim, 

não são desconsideradas as técnicas envolvidas no processo da produção cartográfica que são 

historicamente produzidas. Deste modo, produzir uma Cartografia que se relacione intimamente 

com o fazer geográfico estabeleceu-se como ponto de partida para a apropriação do geógrafo em 

formação apropriar-se da linguagem cartográfica como instrumento de análise e síntese espacial 

orientadas por um sentido teórico, metodológico e político. 

Para que esta orientação se realize é preciso paulatinamente situar “o mapa como produto 

das relações sociais, que forja e veicula representações da sociedade que o produz a partir de uma 

intencionalidade historicamente determinada e espacialmente produzida. Revivificando a assim uma 

cartografia calcada na compreensão do mapa como processo que institui diferentes relações entre 

saber, poder e representações (verdadeiras e falsas), tornando-o instrumento de luta contra a 

desigualdade social e a favor da apropriação do conhecimento espacial para a emancipação 

humana”. Batista (2014). O que não significa o abandono da técnica, mas dar outro conteúdo e 

outras formas de construção destes conhecimentos.  

É necessário desenvolver a clareza política deste processo formativo do professor, ou seja, 

qual é a geografia e a cartografia escolhida para ser geógrafo. Batalha-se pela ressignificação da 

Cartografia e de seu uso não apenas como um conjunto de técnicas difusas para a construção do 

saber geográfico e da formação do geógrafo, mas que seja capaz auxiliar o geógrafo na crítica ativa 

e produtiva, a situar-se na sociedade que vive e desenvolver a consciência política necessária para 

realizar sua escolha de prática profissional, assim como fortalecer a luta pela universidade que 

busque uma educação universalista e não voltada aos interesses de uma única classe social. 

 

 

A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS EM CARTOGRAFIA 
 

Partindo da necessidade de construir uma prática forjada e reelaborada na práxis da 

universidade, da escola, da sociedade, a disciplina de Projetos Educativos em Cartografia 

apresentou como objetivo: fundamentar teórico-metodologicamente a linguagem cartográfica como 

mediação necessária para o desenvolvimento de análise e sínteses geográficas por meio das 

representações espaciais no processo educativo. Ao assumir o mapa como representação estabelecer 

como ponto de partida as relações sociais que produzem espaços de representação e representações 

do espaço, em especial ao trabalhar com a Escola Madre Cristina no Assentamento Roseli Nunes, 

dialetizar a relação entre a Educação; Educação do Campo; ensino de Geografia e de Cartografia. 

Procurou-se desenvolver aulas que permitam ao mesmo tempo ensinar geografia e 

cartografia, realizar a apropriação de técnicas e produtos cartográficos estabelecendo a Cartografia 

como linguagem para o ensino de Geografia ao discutir a educação do e no campo, no conflito entre 

os espaços de representações de uma educação rural institucionalizada e uma educação camponesa 

que se realiza na vida cotidiana de luta pela terra e da permanência das condições da camponesa em 

Mato Grosso produzindo possibilidades de representação destes espaços. 

                                                             
3 Será focada a proposta da disciplina no segundo semestre devido ao amadurecimento do trabalho. 



Este debate foi fundamental ao despertar os professores em formação para a práxis que 

articula a postura político-filosófica e a apreensão da linguagem para compreender o processo de 

produção do espaço agrário brasileiro, em especial, o espaço mato-grossense. 

Cumprir com as expectativas acima expostas exigiu um trabalho com muita dedicação de 

todos envolvidos neste processo: os professores em formação; os professores da escola Madre 

Cristina, principalmente os de Geografia; da estudante monitora e da professora da disciplina. Um 

trabalho coletivo capaz de ganhar um sentido concreto para além dos procedimentos de ensino de 

geografia e de cartografia, mas de compreensão sobre as condições espaço-temporais da vida dos 

camponeses do Assentamento Roseli Nunes. Para isto a disciplina durante o semestre procurou: 

 

 Apresentar os fundamentos teóricos da cartografia e da cartografia escolar, 

considerando a relação entre cartografia e geografia; 

 Revisar conteúdos cartográficos basilares e técnicas de representação cartográfica; 

 Situar a cartografia como uma expressão gráfica e uma representação visando a 

leitura, compreensão e arranjo destas representações; 

 Orientar sobre diferentes perspectivas teórico-metodológicas em cartografia; 

 Oferecer subsídios técnicos à elaboração de materiais didáticos e do uso da 

cartografia como linguagem nos mais diferentes problemas geográficos; 

 Elaborar um projeto educativo em Cartografia que tenha como ponto de partida a 

realidade da educação, da escola trabalhada e do estudante em sala de aula. 

 

Tais compromissos estabelecidos no plano de ensino da disciplina foram realizados e 

possíveis na relação de trabalho estabelecida coletivamente a partir de um seminário teórico em 

Cartografia Escolar; aulas de “revisão de conteúdos”; apropriação da realidade do assentamento 

Roseli Nunes; orientação para a elaboração dos projetos e das aulas; trabalho de campo e aplicação 

dos projetos educativos; avaliação do processo da disciplina de projetos educativos em Cartografia. 

A fim de compartilhar esta experiência discorreremos um pouco sobre a proposta do seminário 

teórico e das aulas de revisão como alicerces da proposta da disciplina, contudo não é a intenção 

deste trabalho apresentar-se como metodologia unívoca para a realização da apropriação da 

Cartografia Escolar na formação do professor de Geografia. Trata-se de discutir os limites e as 

possibilidades da Cartografia como mediação para realizar o ensino de geografia. 

 

Seminário Teórico 

A carga horária da disciplina de Projetos Educativos em Cartografia é de 128 horas, sendo 

considerada uma disciplina prática, uma PCC, deveria ter 100% de suas atividades voltadas à 

prática. Contudo, se o sentido deste artigo é questionar o enfoque dado às práticas, iniciou-se a 

disciplina com o debate teórico objetivando a necessidade de aprofundamento nas questões teóricas 

da Cartografia Escolar, principalmente da relação entre a Geografia e a Cartografia. 

As temáticas dos seminários foram orientadas pelas pesquisas mais relevantes da Cartografia 

no Brasil, sendo desejável o aprofundamento no pensamento de autores (as) com o processo de 

pesquisa mais consolidado. Conforme sinteticamente apresentado no quadro 2 foram sugeridos 

debates e autores considerando propostas de cunho teórico-metodológico, bem como experiências 

de ensino de Geografia respaldadas teoricamente no debate metodológico da cartografia escolar.  

Poderiam ser acrescentados outros autores como vemos nos levantamentos de ARCHELA & 

SIMIELLI (2008) sobre cartografia escolar, contudo esta seleção considerou o desenvolvimento da 

pesquisa sobre a cartografia no Brasil considerando a coerência teórico-metodológica e/ou o alcance 

dos autores e de suas propostas. O que não significa uma proposta fechada. 

Ao propor o seminário aos professores em formação indicou-se as discussões fundamentais 

e posturas teórico-metodológicas dos autores para que os estudantes realizassem suas escolhas de 

acordo com suas afinidades teóricas, certamente ainda em elaboração no processo de graduação, 

com o objetivo de utilizar os autores para a fundamentação do projeto Educativo em Cartografia. 

 



ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO TEÓRICO 

CARTOGRAFIA ESCOLAR 

 

Proposta teórico-metodológica 

Autores 

Contribuições 

Cognição e o mapa 

 

Lívia de Oliveira (1978) 

 

Funda o debate fenomenológico no ensino de Geografia e de 

Cartografia ao valorizar os processos cognitivos e da percepção para a 

apreensão do espaço, destacando as teóricas psicogenéticas de Piaget. 

Enfoca nos estudos da paisagem para analisar a percepção do espaço. 

Alfabetização Cartográfica 

 

Maria Elena Simielli (1986; 1996; 2007) 

Partindo dos pressupostos da Teoria da Comunicação Cartográfica, 

principalmente dos geógrafos russos, desenvolve um processo de 

alfabetização gráfica e geográfica a partir da apropriação de técnicas 

de representação para o desenvolvimento do aluno leitor crítico e 
mapeador consciente. A autora tem a preocupação de que o aluno 

possa ler e produzir uma cartografia dos fenômenos e dinâmicas do 

espaço geográfico.  

Noção de espaço na criança 

 

Rosangela Doin de Almeida (1994; 1999; 

2003) 

Elza Passini (1999) 

Compreensão dos estágios de desenvolvimento cognitivo da criança a 

partir dos estudos psicogenéticos, fundamentalmente a partir de Piaget 

para a apropriação da cartografia e percepção espacial. Em especial a 

partir dos primeiros desenhos reconhecer as diferentes expressões 

gráficas de apropriação do mundo, desenvolvendo um domínio 

espacial a partir da elaboração e uso do mapa. 

Mapa como representação 

 

Tomoko Pagannelli 

 

Partindo da apropriação do desenho como mediação inicial da 

aprendizagem cartográfica e das experiências espaciais, 

principalmente desenvolvido no trabalho de mestrado de 

PAGANELLI (1982) a autora imbui de sentido social os desenhos 
tratando-os como representações socialmente produzidas a partir das 

relações estabelecidas entre o espaço vivido, concebido e percebido 

discutido por Henri Lefebvre. 

Linguagem Cartográfica 

 

Ângela Massumi Katuta 

 

Apresenta o debate da cartografia como uma linguagem social, visual 

e espacial, que carrega historicamente concepções de mundo e de 

espaço, como potência para o ensino de geografia que rompa com o 

processo de estrangeirização do aluno mediante o processo do 

conhecimento. Teoricamente desenvolve a noção de estrangeirização 

inspirada em Albert Camus e de geograficidade a partir da dialética 

espaço-temporal dialogando com autores como Henri Lefebvre; 

Bourdieu, Deleuze e Guatari. Sugere que a cartografia é uma 

expressão da dinâmica territorial do homem. 

Mapa mental 

 
Amélia Regina Batista Nogueira (1999; 

2001) 

Salete Kozel (2006; 2009; 2010) 

 

Com diferenças de método, Nogueira fundamenta-se na 

fenomenologia de Merlau Ponty e Eric Dardel e Kozel concilia a 
fenomelogia, a Geografia Cultural de Paul Claval e Dardel ao 

dialogismo Bakthniano, ambas autoras discutem o mapa mental como 

expressões individuais das percepções espaciais. A elaboração destes 

mapas são uma possibilidade de expressão das vivências e práticas 

espaciais dos sujeitos que expressam assim sua Geograficidade, sua 

relação com o lugar. 

Cartografia e Cultura 

 

Jorn Seemann (2005/2006; 2010; 2012) 

 

Seemann fundamenta-se na Geografia Cultural para valorizar as 

diferentes representações espaciais dos sujeitos, não exclusivamente 

os mapas mentais, mas diferentes formas de linguagem e 

comunicação visual que produzem uma determinada cultura expressa 

nas marcas visíveis da paisagem. A cartografia seria um elo entre o 

espaço e a cultura manifestando diferentes visões de mundo. 

Experiências de Cartografia Escolar 

Autores 

Contribuições 

Atlas escolares – materiais didáticos 

 

Marcelo Matinelli 

Mara Graça L. Ferreira 

 

Partindo dos princípios da Semiologia gráfica de Bertin, são 

elaborados dois tipos diferentes de Atlas escolares: o de consulta e o 

de exercício, com mapas pré-elaborados para o desenvolvimento do 

aprendizado das diferentes técnicas de representação cartográfica 

e Comunicação Cartográfica. 



Atlas escolar municipal 

 

Janine Le Sann (1995; 1997) 

Rosângela Doin de Almeida4 (2002) 

 

Produção de materiais didáticos para o ensino de Geografia e História 

por meio de um vigoroso trabalho coletivo de pesquisa e elaboração 

de materiais junto aos professores da rede pública de educação 

municipal. Estes atlas tem como princípio uma abertura à produção de 

novos mapas e de debates constantes a partir da realidade vivida pelo 

aluno e pelo professor. 

Cartografia Tátil 
 

Regina Araújo (1993) 

Carla Sena (2011) 

Waldirene do Carmo (2009) 

 

Tendo como princípio o acesso da cartografia escolar no exercício da 
diferença, neste caso para deficientes visuais, a proposta respalda-se 

na elaboração de produtos cartográficos multissensoriais a partir de 

diferentes texturas, tamanhos e objetivos para o ensino de cartografia 

e geografia com base nos fundamentos da Semiologia Gráfica de 

Jacques Bertin. 

O uso das imagens no ensino de Cartografia 

 

Valéria Cazzetta (2007) 
 

Ao valorizar o uso das fotografias aéreas e imagens de satélite no 

ensino de Geografia a autora procura desenvolver que a leitura das 

imagens espaciais permite a construção e apropriação de conceitos 
geográficos, como o de território. 

Cartografia Indígena na Geografia 

 

Renato Antonio Gavazzi 

Regina Araújo 

 

O material encontrado sobre o tema e a geografia orientado por 

Regina Araújo foi o de Renato Gavazzi que apresenta um processo de 

produção etnomapeamento no Acre para delimitar os usos e os 

sentidos sociais do espaço no território indígena. Permite fazer uma 

reflexão sobre a necessidade de elaborar representações com 

diferentes grupos sociais e pensar a cartografia como um instrumento 

de reconhecimento territorial. Há muitos trabalhos deste tipo na 
antropologia, mas raros na geografia, menos ainda discutindo a 

Cartografia Escolar. 

Croquis 

 

Rosemeire Morone  

Ana Maria Mastrangelo (2001) 

 

Com algumas diferenças metodológicas no processo ambas as autoras 

valoriza a liberdade da representação cartográfica do croquis como 

possibilidade efetiva de apropriação dos princípios cartográficos 

elementares e da valorização dos fenômenos analisados pelos alunos 

que produzem seus próprios croquis. 

Quadro 02. Organizado por Sinthia Cristina Batista, Janeiro de 2015. 

 

No processo de apresentação dos seminários retomou-se marcos teóricos e políticos da 

História do pensamento Geográfico, discuntindo os sentidos e os produtos da institucionalização da 

Geografia como Ciência no século XIX no advento da revolução industrial e do fortalecimento dos 

Estados Nação a fim de situar o debate sobre as diferentes perspectivas de compreensão da 

Cartografia. Discutiu-se a relação entre Sujeito e Objeto da investigação; a diferença entre as 

dialéticas materialista e idealista; a compreensão sobre o real e o simbólico sendo possível 

apresentar bases para o debate da Cartografia Arte; Ciência; Técnica e Linguagem. 

Por fim foi apresentado um debate em curso no seio da Geografia Crítica entre a explicação 

social de uma cartografia que expressa diferentes concepções de espaço historicamente produzidas e 

outra que procura desvendar o sentido social da produção não só das concepções, mas 

materialmente do espaço como produto das relações sociais. 

O seminário permitiu aos estudantes utilizar outras referências para respaldar seus trabalhos, 

mas de forma geral apresentaram afinidades com os autores escolhidos desde o começo dos 

trabalhos com a disciplina. Isto indica a necessidade de aprofundamento nos autores e em suas 

propostas, provavelmente se os estudantes escolhessem autores diferentes do seminário estes seriam 

sua base, afinal tiveram que ler mais atentamente suas propostas e metodologias. 

A articulação entre teoria e método na geografia às propostas de Cartografia Escolar 

estimulada pela análise da professora da disciplina permitiu mostrar que o ensino da Geografia e da 

própria cartografia não são práticas “naturais” do professor, mas construídas socialmente a partir de  

                                                             
4 Apesar de reconhecer as propostas de Atlas Municipais como produto do trabalho destas autoras, foi no texto de 

Amanda Regina Gonçalves (2009) que encontrou-se o debate sobre esta experiência. Não foi possível encontrar os 

textos: LE SANN, Janine G. Geografia: elaborando um atlas municipal. Presença Pedagógica, Belo Horizonte, Editora 

Dimensão. p. 47-55, maio/junho, 1995; LE SANN, Janine G. Dar o peixe ou ensinar a pescar? Do papel do atlas no 

ensino fundamental. Revista Geografia e Ensino, Belo Horizonte, v. 6, n. 1, p. 31-34, mar. 1997.  



propostas respaldadas em pesquisas orientadas filosoficamente e politicamente em determinados 

processos históricos da educação, em especial, no Brasil. 

Esta clareza transformou a disciplina em um espaço de debate e apropriação do 

conhecimento produzido sobre a geografia e cartografia escolar, não restringindo-se à elaboração de 

projetos com aulas “dinâmicas”, diferentes, que prendam a atenção do aluno a qualquer custo. O 

que sinaliza a necessidade de um sentido para a educação junto, e não apenas, de sua prática. 

Duas dificuldades saltaram neste processo: apropriar-se do debate teórico da cartografia, 

uma vez que em outras disciplinas de cartografia este debate não fora apresentado e houve inúmeros 

os empecilhos do processo de formação. Já que as disciplinas de Teoria e Método em Geografia e 

História do Pensamento Geográfico foram ministradas de forma precária, como cursos de “verão”, 

modulares e com professores substitutos com uma desenvoltura teórica comprometida pelas suas 

condições de trabalho. A incipiente apropriação do debate da própria educação e da pedagogia 

também surge neste processo, pois se trata de estudantes do quarto semestre do curso, ainda que na 

oportunidade de trabalho com os estudantes do 8
o
 semestre eles tenham tido a mesma dificuldade. 

 

Aulas de “revisão” 

O desenvolvimento da “revisão” de conteúdos das disciplinas já realizadas pelos estudantes 

(Cartografia Básica; Cartografia Temática; Sensoriamento Remoto) buscou ir para além da revisão 

das técnicas de representação cartográfica e explicar a origem das dificuldades individuais e 

coletivas com a apropriação da linguagem cartográfica além de discutir sua potencia e limitações 

para o ensino de Geografia e para a Educação. Utilizou-se as representações da vida cotidiana dos 

estudantes para a apropriação da cartografia como mediação da compreensão do sentido social da 

produção do espaço e das representações por eles elaboradas. 

O ponto de partida das aulas foi compartilhar um referencial teórico-metodológico a partir 

da crítica do cotidiano com base nas leituras Lefebvrianas a partir de textos de Martins (1996; 2014) 

e Neto & Carvalho (2012); da teoria das representações de Lefebvre (2006) e da reflexão sobre uma 

educação para além do Capital de Meszáros (2008). 

A orientação inicial foi que cada estudante produzisse dois mapas: um do bairro de 

residência e outro do trajeto casa-universidade. Sem nenhuma orientação adicional os estudantes 

perguntavam pouco a pouco se era preciso colocar legenda, escala, orientação, entre outros 

elementos da cartografia básica. Solicitou-se que elaborassem um mapa capaz de comunicar uma 

rota e um lugar. Poucos estudantes realizaram intervenções gráficas que distinguisse esta diferença 

dos mapas, sendo ambos muito parecidos enfocando os mesmos elementos espaciais, ou melhor, a 

localização das coisas (“no espaço”). 

A preocupação maior dos estudantes era desenhar um mapa com todos “os elementos 

necessários” para sua leitura, mas a reclamação geral foi que não sentiam-se preparados para 

elaborar mapa nenhum, apesar de estarem na quarta disciplina de Cartografia no curso. Fato que 

produziu poucos mapas com legendas, orientação, escala, título, sendo alguns até mesmo sem 

nenhuma toponímia. Duas questões ressaltaram nas falas dos estudantes: o receio da produção de 

mapas com baixa qualidade técnica e a dificuldade de apreensão “fiel” da realidade, mas poucos se 

preocuparam com aquele que lê o mapa ou os motivos pelos quais produziram tais representações. 

Na medida em que era realizada uma leitura coletiva dos mapas foram estabelecidas 

questões que alcançassem o sentido não só de suas visões/percepções, mas também das “coisas no 

lugar” e das relações que estabelecem estas situações e/ou que por elas são estabelecidas.  De forma 

geral a representação do espaço nos mapas dos estudantes naturaliza os processos de produção deste 

espaço: as coisas estão lugar. Mas, quem as colocou? Ou as produziu? Em nenhum mapa há alguma 

indicação de uma relação que gera as coisas onde estão e porque lá estão.  

A partir de questões simples como: desenho melhor o que conheço? Quais são as principais 

referencias espaciais na cidade e na própria vida cotidiana? Quais são as relações sociais 

representadas e/ou escamoteadas no mapa? Onde freqüento? Onde todos ou poucos vão? Onde 

todos conhecem? Como me oriento? Como utilizo as técnicas de representação cartográfica? 



desenvolveu-se a leitura dos mapas tensionando os olhares subjetivos não autonomizados, mas de 

uma vida vivida subjetivamente e objetivamente na cidade de Cuiabá.  

Os mapas de rotas carregam os nomes das ruas e em alguns momentos de mudança de 

direção uma referência espacial. Os mapas dos bairros são um apanhado de ruas, em alguns casos 

com limites entre bairros e alguns pontos de referências.  

Contudo, ambos os mapas indicam os diferentes níveis de apropriação do lugar, das 

possibilidades da vida cotidiana, da rotina dos trajetos entre casa-trabalho-universidade, dos atalhos 

e das densidades da cidade que o estudante pouco vive e se apropria. Desenvolveu-se, ainda que 

preliminarmente, a crítica Lefebvriana do cotidiano que dialeticamente o apresenta como abstrato e 

concreto; virtualidade (programado/concebido) e possibilidade (irracional/residual/vivido); assim 

como produtor e produto das representações (verdadeiras e falsas). 

Esta breve análise junto aos estudantes permitiu compreender os sentidos sociais dos 

elementos clássicos da leitura espacial tais como: distâncias, limites, extensão, contigüidade, 

descontinuidade, fragmentação, diferenciação, homogeneidade, assim como da necessidade de 

compreender-se os processos de produção deste espaço: a desigualdade de condições de habitação, 

as distâncias percorridas nos trajetos cotidianos, a valorização do espaço, a falta de acesso aos 

espaços públicos para o lazer e a cultura. 

Este primeiro exercício com “mapas do vivido
5
”, Batista (2014), livre de rigor cartográfico, 

permitiu uma reflexão sobre a necessidade, os limites e as possibilidades das técnicas de 

representação cartográfica para o desenvolvimento da leitura e análise dos mapas. Tempo e Espaço 

realizam-se concretamente na práxis da vida cotidiana: “no vivido a práxis é contraditória. Ela 

reduz relações sociais. Mas, Lefebvre observa, não há reprodução de relações sociais sem uma certa 

produção de relações, não há repetição sem uma certa inovação”. Martins (1996, p.23). Portanto, o 

lugar e o cotidiano produzidos pelas condições históricas revelam a partir da práxis (mimética, 

reprodutora e transformadora) não só as determinações sociais, mas também o possível, portanto a 

capacidade revolucionária e transformadora. 

 

“Assim, sugere-se que a geografia deve ouvir o que pensam as pessoas 

sobre os lugares onde vivem; sem legitimar suas verdades deve partir dos 

homens concretos. O papel do geógrafo que constrói junto estes mapas é 

compreender estas representações no movimento dialético que explica os 

mapas, que pode explicar a realidade, mas que deve também ser 

compreendida para explicar os mapas. Ou seja, os mapas não revelam a 

realidade, representam as presenças-ausências que permitem a aproximação 

da realidade concreta, ou melhor, do concreto pensado”. Batista (2014, p.66) 

 

Os mapas de cada aluno foi utilizado em 3 aulas subseqüentes: uma aula sobre noção de 

espaço; outra sobre referências para orientação e localização inserindo no mapa a leitura do 

movimento aparente do sol, a identificação da relação entre o bairro a periferia e centro da cidade; 

outra sobre escala sendo calculada a escala utilizada para a representação do mapa produzido. 

O curto espaço deste texto não permitirá descrever todos os procedimentos destas aulas, mas 

vale mencionar que desenrolaram-se seis aulas sobre as técnicas de representação, mais três aulas 

de seminário e duas aulas discutindo a realidade do Assentamento Roseli Nunes.  

                                                             
5 Analisando a construção teórico-metodológica dos mapas mentais, respaldados na fenomenologia e bastante utilizado 

na cartografia em sua relação com a Geografia Cultural, Batista (2014) sugere situar teórica e metodologicamente a 

produção destes mapas “livres” na perspectiva da geografia crítica e radical respaldada na análise Lefebvriana da crítica 

da vida do cotidiano a partir da compreensão das representações do espaço e dos espaços de representação que se 

estabelecem e são estabelecido na tríade do vivido, percebido e concebido. Aqui compreende-se estes mapas como 

mapas do vivido, como representações do espaço que expressam as relações sociais vividas cotidianamente por estes 

estudantes, situadas a partir da realidade por eles também vividas, entretanto estas relações não estão explícitas. Neste 

momento é plantada a semente de uma elevação do espaço percebido, ou seja, compreender o espaço concebido (não 

pelo estudante, mas por outros como, por exemplo, o Estado) na relação com espaço por eles vivido. 



Todas as aulas levantaram as dificuldades encontradas na compreensão e apropriação dos 

conceitos cartográficos e sua relação com a geografia, fundamentalmente: escala, curval de nível, 

referências espaciais, organização e sistematização de legenda, interpretação e análise de imagens 

de satélite. Foram analisadas as origens coletivas das dificuldades aparentemente individuais, desde 

o ensino básico como os limites da apropriação da linguagem matemática; da restrição do desenho 

livre e desenho técnico; apropriação do uso das cores até a dificuldade de compreensão da relação 

dialética entre “concreto, abstrato, concreto pensado”. 

 

 

A PRÁTICA GEOGRÁFICA E CARTOGRAFICA PARA O FORTALECIMENTO 

DA EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 

Considerando o trabalho de campo como uma técnica de pesquisa de suma importância para 

a geografia na produção de seu conhecimento, foi proposta uma realização dos projetos educativos 

em cartografia não meramente como aplicação de aulas em uma escola, mas de investigação de uma 

questão pertinente à geografia de Mato Grosso: a educação do campo. 

Compreende-se a educação do campo não como identidade indiferenciada no processo da 

desigualdade social, mas no seio da contradição entre a necessidade do reconhecimento de sua 

singularidade, das condições materiais da vida dos camponeses no Brasil, de seus processos de 

expropriação e de luta pela terra e do sentido de uma educação que alcance não só uma parcela, ou 

uma classe social, mas a emancipação humana. Tratamos a educação do campo como uma 

possibilidade de clareza do sentido da educação para as escolas no assentamento, como lócus da 

reprodução social, mas também da recriação camponesa no incessante processo de luta pela 

permanência na terra com condições digna de moradia, saúde, lazer e educação. 

Reafirmando outras experiências de pesquisa no assentamento Roseli Nunes, em Mirassol 

do Oeste, Batista (2014), o desenvolvimento destas aulas de Geografia buscou fortalecer o 

conhecimento sobre o território; a possibilidade de realização de estratégias espaciais de luta pela 

vida e resistência camponesa, subterrânea, lenta e cotidiana. Como indica Martins (2014) desvendar 

a mudança que não muda, ao mesmo tempo em que reproduz cria o novo. 

Todos os projetos foram apresentados na Escola Madre Cristina em todas as turmas da 

escola do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, com quase 400 alunos. Foram três dias de 

trabalho em campo, considerando a aplicação dos projetos em sala de aula; o debate sobre a 

educação do campo junto à coordenação e professores da escola; uma breve visita às áreas 

importantes da vida coletiva do assentamento. 

Valorizou-se o trabalho de campo também em sua dimensão clássica por possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades fundamentais ao geógrafo tais como: a observação das relações 

sociais e a compreensão da dinâmica da paisagem; o estudo do lugar partindo da perspectiva da 

vivência e compreensão do sentido social de diversos espaços produzidos. O campo possibilita um 

olhar, ver, enxergar, sentir, descrever, analisar e questionar, aguçados no contato, no envolvimento 

possível pelo trabalho de pesquisa. Nesta oportunidade se fizeram necessárias a vivência, a troca, a 

introspecção, a análise crítica e a produção criativa. A leitura sobre a realidade e as questões sobre o 

assentamento, a questão da terra, do trabalho e da produção, de vital importância para o 

aproveitamento do trabalho. 

Ao situar teórica e metodologicamente a proposta da disciplina de Projetos Educativos em 

Cartografia os projetos elaborados pelos estudantes não poderiam ter uma orientação diferente. Isto 

acarretou em muitos debates entre a professora da disciplina, a monitora e os professores em 

formação sendo um momento rico de análise das posturas filosóficas assumidas em cada projeto, 

ainda que com inúmeras limitações no que diz respeito à apropriação do método e da compreensão 

dos conceitos e das categorias de cada perspectiva adotada na cartografia e na geografia. Permitiu o 

reconhecimento que não há uma cartografia “fora” da geografia, é preciso buscar um “colamento” 

entre uma ciência e uma linguagem. Neste sentido a orientação para a realização dos projetos 

fundou-se na necessidade de: 



 

1. Aproximar-se da realidade local de realização das aulas, no caso do assentamento 

Roseli Nunes – escola Madre Cristina. Leitura do Projeto Político Pedagógico; 

diálogo com as professoras de Geografia e outros professores parceiros no 

trabalho; ler e pesquisar sobre a realidade do assentamento e dos estudantes; 

2. Escolher uma problemática fundamental para a compreensão desta realidade. Foi 

preciso retomar a disciplina de Geografia Agrária, realizada em semestre anterior 

e pesquisar sobre as questões centrais da vida do assentamento e dos camponeses 

da Região da Grande Cáceres, em especial da micro região de Jauru; 

3. Propor um trabalho integrado entre: o nível de conhecimento do aluno/série; a 

técnica de representação e/ou o conceito cartográfico; o sentido da aula dado pelo 

ensino de geografia; 

 

A fim de fortalecer este processo as professoras de Geografia Eliane e Cristiane da Escola 

Madre Cristina foram convidadas a vir na universidade para discutir suas práticas cotidianas, sua 

relação com a cartografia, a realidade da escola e do assentamento.  

Anteriormente a esta conversa os estudantes já haviam esboçado questões a serem 

trabalhadas, mas foi de fundamental importância a interlocução estabelecida para definir as séries 

que cada grupo trabalharia e refinar as questões apresentadas. A parceria do trabalho seguiu na 

leitura via email dos projetos e na orientação final de cada grupo, já no assentamento, antes de 

entrar na sala de aula. 

Este momento de troca foi de suma importância para o conhecimento da realidade da escola 

e do assentamento, além disto, as professoras discutiram suas dificuldades com a cartografia. 

Ambas sugeriram que no processo de aprendizagem da Cartografia no ensino superior havia um 

descolamento entre a aprendizagem das técnicas cartografias e seu uso no ensino de geografia, 

portanto a cartografia não respondia às necessidades da escola, da vida dos alunos e dos problemas 

cotidianos que enfrentam. A expectativa foi de que os projetos trouxessem este debate para a escola. 

Para a realização dos projetos a professora da disciplina disponibilizou, tanto aos estudantes 

quanto para as professoras regentes, materiais de diferentes fontes tais como: livros didáticos 

adotado pela escola e outros com importantes práticas cartográficas; pesquisas em nível de 

graduação, mestrado e doutorado sobre o assentamento e/ou a região; referencial na área de 

Geografia Agrária, Geografia e Trabalho, livros e textos sobre Cartografia Escolar e as demais áreas 

da Cartografia. Todos os textos e autores utilizados pelos estudantes foram apresentados e 

discutidos na orientação antes da conclusão dos projetos, valorizando os processos de elaboração 

das propostas e evitando um uso indiscriminado de trabalhos copiados da internet sem a apropriação 

do debate proposto pela disciplina. 

Vale mencionar que foram formados onze grupos para a realização dos projetos, em duplas 

ou trios, sendo necessário cerca de 3 ou 4 reuniões de orientação para cada grupo. Um vai-e-vem 

fundamental para a apropriação do processo trabalhado ao longo da disciplina de coerência teórico-

metodológica e prática dos projetos elaborados. 

De forma geral os projetos abordaram: o processo de valorização do espaço agrário – 

estrutura fundiária e renda da terra; o processo de apropriação camponesa dos assentamentos – os 

conflitos da permanência na terra; a questão indígena e a questão da terra no Brasil, em especial na 

região do assentamento; a relação contraditória entre a questão ambiental e a necessidade da 

produção de alimentos e a resistência camponesa; a relação entre o jovem e o lazer - expressa pela 

contradição entre sua expropriação ideológica e de condições reais de vida no campo. 

Para o desenvolvimento destas questões foi bastante trabalhado o processo de alfabetização 

cartográfica adequado aos diferentes níveis de ensino, tendo como pressuposto um processo que 

permita a formação de leitores críticos e mapeadores conscientes como sugere SIMIELLI (2007). 

Contudo, alguns grupos partiram imediatamente da apropriação das técnicas, tendo 

dificuldades de assimilação de um pressuposto que orientasse o trabalho da cartografia em seu 

sentido escolar. O que indica a dificuldade em articular a geografia e a cartografia, e ainda um 



sentido da cartografia na aprendizagem de uma técnica ou conceito cartográfico, fora o fato de que 

esta disciplina é uma primeira experiência na sala de aula. Mesmo com dificuldade de realizar a 

articulação proposta todos os grupos utilizaram alguma referência para o desenvolvimento de 

cartografia, como Martinelli (2005); Florenzano (2001); Carmo (2009). 

Para ser mais clara a análise sobre os limites a as possibilidades dos Projetos Educativos em 

Cartografia será apresentado sinteticamente um deles desenvolvido por um trio de estudantes. O 

grupo trabalhou as possibilidades de educação e trabalho no assentamento a partir da relação 

cidade-campo, utilizou os conteúdos do livro didático adotado pela escola aprofundando-se nos 

debates apresentados por Oliveira (2007); Lefebvre (2008) Carlos (2013)
6
 fazendo uso de princípios 

da Cartografia Temática. 

Objetivava-se que o estudante do 3
0
 ano do Ensino Médio fosse capaz de produzir mapas a 

partir do uso de dados estatísticos e realizar análises sobre seu contexto social, considerando que o 

estudante possa ampliar sua capacidade de explicação sobre o que determina sua realidade e seja 

capaz de questionar a ordem vigente, ainda que possa reproduzi-la e/ou transformá-la. A aula foi 

realizada das 19:00 às 22:00 horas ocupando todo o período da turma. 

Para o desenvolvimento desta aula utilizou atentamente Martinelli (2005) como referência 

ao tratamento dos dados estatísticos extraídos do censo populacional do IBGE. O grupo elaborou 

uma base cartográfica em pequena escala da micro-região de Jauru, delimitando os municípios que 

a compõe, a qual pertence o município de Mirassol do Oste no qual localiza-se o assentamento. A 

tabela de dados apresentada no projeto continha uma infinidade de dados, mas na orientação final 

de preparação da aula foi instruída a seleção de poucos dados para a realização dos mapas. 

O grupo foi acompanhado pelo professor de História da escola, fato que auxiliou esta 

primeira experiência dos estudantes
7
 e a introdução ao debate sugerido pelo grupo. Antes da 

realização dos mapas o grupo sabiamente sugeriu uma atividade de “aquecimento” para verificar se 

os estudantes sabiam trabalhar com dados, sugeriu-se a realização de um gráfico de barras simples. 

Afinal, para a elaboração de classes de legendas é necessária a organização das informações, dos 

dados e análise de seu “comportamento” para o estabelecimento de intervalos que valorizem as 

relações sociais que os produzem. 

Os professores em formação ao perguntar para os estudantes se sabiam ler um gráfico a 

resposta foi positiva, contudo, na hora de realizá-los a dificuldade veio à tona. A aula acabou sendo 

praticamente tomada pela elaboração do gráfico da atividade de “aquecimento”. E o mapa final 

restringiu-se à pintura dos municípios que compunham a micro-região de Jauru, não sendo possível 

produzir um mapa com base nos dados sistematizados pelo grupo, tampouco realizou-se qualquer 

análise do mapa produzido. Contudo o debate sobre a realidade do assentamento e da dificuldade de 

apropriação de uma técnica de representação estimulou a curiosidade dos alunos em concluir o 

trabalho, orientado pela necessidade de compreender sua própria realidade. 

Após a aplicação desta aula o grupo reuniu-se com a professora da disciplina e discutiu-se as 

dificuldades da aula o que auxiliou outro grupo que daria a aula no dia seguinte, avançando um 

pouco mais do que este grupo no que diz respeito à compreensão da organização do professor para a 

produção dos mapas temáticos. Contudo, este outro grupo não tinha compreendido suficientemente 

a proposta de Martinelli (2005), o que também impediu a realização do mapa temático. 

Assim como este projeto outros apresentaram limites e possibilidades de realização do 

processo de ensino-aprendizagem de uma cartografia escolar imbuída de sentido de uma geografia 

escolar. É preciso registrar que a maior parte da turma do quarto semestre envolveu-se nos projetos 

                                                             
6 CARLOS, Ana Fani Alessandri. Da “organização” à “produção” do espaço no movimento do pensamento geográfico. 

In: CARLOS, Ana Fani Alessandri; SOUZA, Marcelo Lopes de; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (Org.). A 

produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2013. 

LEFEBVRE, Henri. Espaço e Política. 1. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Modo de produção capitalista, agricultura e reforma agrária. 1. ed. São Paulo: 

FFLCH, 2007. Disponível em <http://www.fflch.usp.br/dg/gesp>. Acesso em: 14 out. 2013. 
7 Registro aqui o agradecimento à todos os professores da Escola Madre Cristina. A escola recebeu de braços aberto 

esta experiência e todos os professores acompanharam os projetos de acordo com diferentes problemáticas integradoras. 



apresentando compromisso com suas propostas, ainda que em muitos momentos o cansaço e o 

desanimo das limitações tenham tomado conta de partes importantes do processo.  

As diferentes situações permitiram uma ampla reflexão sobre o ensino da Cartografia para o 

estudante de Licenciatura e conseqüentemente o ensino de geografia fazendo uso da cartografia 

para os alunos de ensino fundamental e médio. Uma das questões fundamentais é que se a 

Cartografia não se realiza como linguagem durante todo o processo escolar, ou se o estudante não é 

alfabetizado cartograficamente como sugere SIMIELLI (1996), ela deverá ser apropriada de forma 

processual no desenvolvimento da série em questão considerando todos os conhecimentos 

fundamentais para a aprendizagem desta linguagem. 

No Brasil a linguagem gráfica e/ou cartográfica não está inserida desde nos processos de 

alfabetização como fundamentais à educação. Portanto, uma única experiência que estabeleça a 

relação entre a aprendizagem de uma técnica de representação e o ensino de geografia não resolverá 

a apropriação da cartografia como linguagem, o trabalho é lento e processual. 

Ao professor em formação é importante a apropriação da proposta de alfabetização 

cartográfica para que ele seja capaz de construir outras possibilidades de acordo com a realidade 

escolar que vivenciará. Assim como é importante compreender que não se resolve ensinando só a 

técnica por ela mesma, uma vez que a linguagem produzida por uma sociedade e estabelece uma 

comunicação cultural e social. 

 

 

O SENTIDO DA CARTOGRAFIA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

Para a realização do ensino de geografia por meio da cartografia como uma estratégia de luta 

social é preciso situar a cartografia como produto da realidade social e não adjetivá-la de 

“cartografia social”, como se ao “povo” coubesse só uma parte da cartografia, a de identificação de 

sua condição material e não de sua possibilidade de compreensão e elabora das estratégias de luta 

tensionando o sentido social da produção do espaço. Até mesmo a cartografia “militar” é social, 

portanto ao professor de Geografia cabe uma apropriação plena da cartografia: da compreensão de 

sua História, das condições as quais se desenvolveu e o que desenvolveu; de seu sentido social; do 

domínio de suas técnicas e conceitos e de sua possibilidade como linguagem e como representação. 

É preciso ensinar aos homens e mulheres, que vivem uma sociedade desigual também no 

processo de apropriação do conhecimento socialmente produzido, desde a elaboração de simples 

croquis, mapas livres “mentais ou do vivido” até a elaboração de mapas estatísticos e leituras de 

imagens de satélites, uma riqueza social a ser socializada. 

Para alcançar esta apropriação foram realizados diversos momentos de avaliação dos 

trabalhos: em campo e em sala de aula como atividade encerramento da disciplina. A avaliação 

coletiva fortalece a compreensão coletiva do trabalho, do uso e da apropriação da cartografia para o 

ensino de geografia, de seus limites e possibilidades no processo educativo tanto do processo de 

formação do professor quanto dos estudantes do ensino fundamental e médio. 

Além das considerações em relação à preparação dos projetos e das aulas, tais como: a 

correria de um semestre curto devido aos atrasos do calendário acadêmico; a necessidade de uma 

aula prévia para os colegas antes de entra na sala de aula; alguns pontos chamam atenção em 

relação ao processo de formação do professor.  

Uma constatação bastante delicada é a de que muitos professores universitários selecionam 

conteúdos e os trabalham de forma superficial na licenciatura. Ou seja, o professor de Geografia 

não precisa saber em profundidade os debates da geografia, tampouco da cartografia. Há uma 

tensão nesta afirmação. O currículo da licenciatura, conforme apontamos no começo deste texto foi 

“enxugado” impedindo assim o aprofundamento de conteúdos do conhecimento geográfico, 

entretanto há sim um discurso da simplificação daquilo que o professor de geografia precisa, 

inviabilizando um processo de formação que garanta a autonomia em sua realidade profissional. 



Outra questão colocada fortemente é a ausência do debate teórico-metodológico no curso, 

pois os seminários teóricos apresentaram um “mundo de interpretações e fazeres cartográficos e 

geográficos”, sendo difícil a “escolha” de uma perspectiva, “não há somente um modelo”. É preciso 

aprofundar-se na compreensão das diferentes perspectivas nas questões apresentadas pela própria 

Geografia para poder assumir uma postura teórico-metodológica coerentemente. 

Há dificuldade em “mergulhar” no pensamento de um autor, compreender suas bases 

teóricas, seu processo investigativo, seu movimento de método para a construção de sua proposta. 

Na avaliação dos estudantes ao organizar um seminário sempre buscam na internet trabalhos que 

fazem leituras dos autores e raramente vão direto aos autores não permitindo ao estudante a 

elaboração de suas próprias leituras e interpretações com receio de “errar na leitura” e de ser 

repreendido pelo professor da disciplina. Ainda que muitos “confessem” que a cópia da internet seja 

uma facilidade para a realização de diferentes tipos de seminários reconhecem que esta prática 

pouco acrescenta em seu processo de formação. Sem falar na dificuldade de encontrar 

satisfatoriamente materiais de pesquisa na biblioteca da universidade. 

A diferença do seminário em Cartografia Escolar e de poucos realizados ao longo do curso, 

é que foram concedidos e/ou indicados os textos fundamentais dos autores a serem analisados. O 

seminário exige uma clareza sobre o caminho do autor e da relevância de suas propostas. 

Durante as aulas de revisão para os estudantes aprender a cartografia na relação com a 

Geografia foi mais “fácil”. Trabalhar no ensino de Geografia a possibilidade de que diferentes 

problemáticas espaciais exige ao mesmo tempo uma apropriação de uma técnica de representação 

cartográfica e de um conhecimento possível a partir da linguagem.  

Como por exemplo, uma curva de nível permite fazer uma leitura sobre os sentidos e 

direções das águas de uma bacia hidrográfica, ao articular diferentes escalas possibilita relacionar 

aquilo que observo localmente com dimensões mais amplas, encadeamentos, continuidades, 

rupturas na capacidade de abastecimento e de uso da água em um assentamento e na região a qual 

faz parte. Posso questionar: “Até que ponto é possível desenvolver uma produção orgânica no 

assentamento se tenho uma bacia hidrográfica comprometida? Com a atual configuração 

hidrográfica e viária, da produção e circulação agrícola, quais são os limites e as possibilidades da 

autonomia da produção camponesa”, que a cartografia fortaleça a análise crítica da Geografia, que o 

estudante possa compreender a relação entre o território e o mapa; a paisagem e o mapa; o lugar e o 

mapa; como se produz tais representações do espaço. Esta cartografia “escolar” só encontra seu 

sentido no processo de ensino e aprendizagem da própria geografia, ou seja, uma técnica que 

produz uma linguagem que é capaz de comunicar e representar uma relação social, no caso o espaço 

socialmente e historicamente produzido. 

Só assim é possível compreender o mapa como uma expressão espacial, uma representação 

e não um recurso ilustrativo, para muitos neste semestre foi possível perceber que “nós podemos 

fazer um mapa que ajude a explicar qualquer coisa na geografia!”, talvez não seja qualquer coisa, 

mas alcança a possibilidade da geografia ao mesmo tempo diagnóstica e estratégica. O mapa deixou 

de ser visto como o “todo imutável” e inquestionável, responsável no estabelecimento de limites 

para ser situado no movimento do real, da totalidade social. Ele diz coisas sem dizer, o que não é 

mostrado diz mais do que aquilo que é mostrado, parte de uma intencionalidade, como suspira alto 

um dos estudantes “A cartografia parte de uma escolha, hoje paro para pensar”. 

Na avaliação coletiva junto às professoras da escola Madre Cristina e dos estudantes 

discutiu-se a necessidade em desmistificar o campo como o espaço do atraso, da violência, pois por 

parte dos professores em formação houve a surpresa em relação ao perfil dos alunos da escola, da 

atenção, da prática do questionamento, da participação, da evidência da educação com um sentido 

social explícito e em construção, em movimento.  

Por parte dos professores da escola a necessidade da interlocução com a universidade e com 

a sociedade urbana, de ampliar seus direitos à vida no campo e de fortalecer sua luta pela vida terra, 

com qualidade e não de abnegação ao desenvolvimento da sociedade. A Geografia se apresenta 

como uma importante estratégia de compreensão da questão agrária e análise crítica e criativa para 

a educação no campo: “A gente pode ser bom em Português, em Matemática, mas a Geografia é 



fundamental porque: se a gente não conhecer nosso território o inimigo pode atacar nosso território 

e a gente nem vê, ou não sabe o porquê. Vai muito além dos livros, estes projetos são pequenas 

estratégias que fazem a gente refletir que o outro pode matar este território. A Geografia que vocês 

trazem para nós na escola é muito diferente da que eu tive no colégio. Aos poucos eu fui 

percebendo que a Geografia é importante, até na organização dos acampamentos, é preciso ter 

ressonância com o seu companheiro na organização deste espaço... eu hoje tenho um outro olhar da 

Geografia, espero que vocês continuem com as pesquisas e com esta forma de ensinar a Geografia”. 

Maria José (Diretora da Escola Madre Cristina). 

Para a coordenação da escola a ida de diversas turmas de graduandos ao assentamento 

fortalece o conhecimento sobre a realidade do campo e um combate, ainda que lento e subterrâneo à 

grande mídia e à ideologia do campo produzido ou por pessoas atrasadas ou pela grande produção 

que sustenta a economia internacional do país. Estes trabalhos permitem romper com as barreiras, 

“cortar as cercas da vida” e produzir algo novo. 

A experiência com os projetos em parceria com os demais professores da escola reforça a 

necessidade de desenvolver no processo de formação do professor de Geografia a valorização do 

trabalho do professor como uma profissão e não como um sacerdócio, “dom”, ou certo 

voluntarismo. Não se trata de ir à escola levar a luz para um professor desatualizado, tampouco 

exercitar o estudante em práticas do magistério, mas do reconhecimento dos desafios e das 

possibilidades do trabalho docente. Ou seja, discutir a realização de um trabalho socialmente 

referenciado, portanto reconhecido e desenvolvido a partir de condições materiais satisfatórias na 

escola e para a manutenção da própria vida docente. 

Portanto, cabe ao professor em formação reconhecer as condições de seu processo de 

formação e analisá-lo criticamente para que possam lutar por uma formação plena, consistente que 

permita a valorização do seu trabalho como professor e da geografia como mediação para a crítica 

social da produção do espaço. Não finalizamos este texto com a “certeza” e/ou a “garantia” de que 

todos os estudantes tenham se apropriado plenamente deste processo, mas o fato de que a disciplina 

de projetos criou uma série de “problemas” na relação entre geografia e cartografia já satisfaz um 

processo de formação em movimento. 
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