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A cartografia, ciência imprescindível no estudo da geografia, encontra hoje muita 
resistência por parte dos discentes do ensino básico. Uma parcela considerável das dificuldades 
vivenciadas por professores de geografia no que diz respeito a tal vertente alude-se ao 
desconhecimento por parte destes de recursos didáticos acessíveis. Diante de tal 
desconhecimento, bem como a falta de espaço para diálogos acerca das práticas cotidianas no 
ambiente escolar, o Museu Ciência e Vida, localizado em Duque de Caxias, área periférica da 
região metropolitana do Rio de Janeiro, ofereceu em Abril de 2013 a oficina para professores 
“Descomplicando a Cartografia - Construindo nosso planeta”. Pretende-se através desta 
investigação, ainda em andamento, identificar se há ou não um trabalho de reflexividade sobre 
conhecimentos e práticas que envolvem o ensino geográfico, tendo como objeto central as 
oficinas de formação continuada desenvolvidas por mediadores bolsistas de um espaço não 
formal de educação. Como metodologia optou-se por realizar um estudo qualitativo através da 
avaliação de uma série de questionários submetidos aos docentes participantes. Partimos da 
premissa que estas atividades de formação continuada se apresentam como um importante 
suporte aos docentes de geografia ao propiciar uma abordagem mais lúdica e significativa de 
alguns conteúdos trabalhados em sala de aula, em especial a oficina em questão, por abordar um 
tema tão defasado na formação inicial de muitos professores, a cartografia.   
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INTRODUÇÃO 

 O espaço geográfico, conceito amplamente debatido no âmbito das ciências 

sociais, ao longo da história do pensamento geográfico é tomado por concepções 

diversas e, mesmo após tantas décadas de debates e investigações, encontra-se ainda em 

desacordo. É necessário, no entanto, a título de elucidação, expor aqui o ideário de 

espaço geográfico dos autores deste breve e despretensioso ensaio.  

 Surgindo como protagonista nos estudos geográficos da década de 1950, na 

chamada geografia teorético-quantitativa, o espaço geográfico era visto de forma muito 

restrita e simplista, sendo examinado exclusivamente de maneira empírica nos moldes 
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do positivismo lógico (CORREA, 1995). Após duas décadas, no entanto, já no âmbito 

da geografia crítica, sua conceitualização passa a ser concebida em um contexto 

diferente, mediante as pesquisas do teórico Henri Lefebvre (1974), importante sociólogo 

francês que caracteriza o espaço como o lócus da reprodução das relações sociais de 

produção, atribuindo-lhe um caráter de indispensabilidade ao seu estudo. Concomitante 

a esse diálogo, Santos (1977) nos afirma que sem a compreensão do espaço, não é 

possível conceber a totalidade dos processos, das formas, das estruturas e das funções 

que dão origem a nossa realidade. Nesse sentido, a partir das percepções estabelecidas 

por Lefebvre (1974) e Santos (1977), identificarmos a relevância do estudo do espaço e 

de suas diversas formas de entendimento e apropriação.  

Diante dessa encadeação de conhecimentos, a cartografia escolar se estabelece 

como uma rica ferramenta para a construção e instrumentalização do mundo que nos 

cerca, como nos evidencia Dias (2009):  

Ensinar cartografia é (...) fornecer ferramentas para que a construção que faz 
parte do convívio social não seja lembrada como cópia de mapas com alguma 
informação, para não associar o uso de escala com aula de matemática, para 
que os mapas não sejam apenas figuras desconexas trabalhadas na aula de 
Geografia. Alfabetizar um aluno na leitura desse tipo de forma de 
comunicação é um trabalho social, é possibilitar a ele a compreensão de um 
instrumento de síntese do espaço. É instrumentalizar para a leitura de algo 
que visa representar um recorte espacial e que, muitas vezes, é mais forte em 
seus estereótipos, na segregação, na reafirmação das desigualdades sociais-
espaciais do que textos com palavras. (DIAS, 2009, p.12)  

  Ao compreendermos a função da cartografia no âmbito dos saberes científicos, 

pretende-se caracterizar a cartografia escolar em suas especificidades, não como uma 

mera simplificação do conhecimento científico cartográfico e sim como uma interface 

entre a cartografia, a geografia e a educação, possuindo, portanto, uma metodologia e 

uma função bastante particular. Nesse contexto, a cartografia escolar nos possibilita 

pensar significativamente o conhecimento do espaço geográfico, por intermédio da 

leitura e do entendimento das representações cartográficas para além do objeto, ou seja, 

na constituição de seu significado (FRANSCISCHETT, 2008). 

Em vista da importância da cartografia escolar na construção de conhecimentos 

atrelados à disciplina geográfica, pretende-se investigar as potencialidades da oficina 

para professores “Descomplicando a Cartografia”, realizada no Museu Ciência e Vida. 

Como metodologia de pesquisa optou-se pela realização de uma análise documental, a 
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fim de compreender a relevância dos ambientes de educação não formal na construção 

de saberes significativos para a formação continuada de professores de geografia. 

Culminando em um estudo qualitativo através da avaliação de uma série de 

questionários submetidos aos docentes participantes da oficina.  

A CARTOGRAFIA ESCOLAR E A PRÁTICA DOCENTE 

 O uso de mapas e o ensino de conceitos cartográficos fazem parte dos programas 

escolares de geografia há muitos anos, no entanto, assistimos recentemente uma 

considerável expansão da utilização dos conhecimentos cartográficos no ensino de 

geografia (ALMEIDA, 2011). É importante salientar que este avanço é, 

indubitavelmente, responsável por uma série de melhorias no que tange o ensino do 

saber cartográfico, em contrapartida, não devemos ignorar os diversos problemas que 

acompanham a prática docente desta disciplina. Segundo Franscischett (2008): 

O grande e principal desafio do ensino da cartografia é tornar-se crítico. Não 
é nada fácil trabalhar conteúdos voltados para a realidade e compreensão dos 
sujeitos, (re)dimensionando-os no âmbito do conhecimento científico. Quase 
na totalidade, os materiais didáticos específicos dos conteúdos cartográficos 
trazem experiências voltadas para a vivência de seu(s) autor(es). Assim, o 
professor fica à mercê de trabalhá-los tais como a bibliografia os apresenta, 
sem adaptá-los ao seu contexto.  (Franscischett, 2008, p.2) 

 A imperatividade da contextualização dos conteúdos cartográficos é evidente. E 

ao abordarmos em uma sala de aula questões fundamentais da cartografia de base como 

representação cartográfica, escala cartográfica e tipos de projeções, não é difícil notar a 

pouquíssima identificação dos discentes com a temática. Em um contexto maior, 

acredita-se que as dificuldades relacionadas a esta questão são, em sua maioria, devido à 

falta de reflexão no processo de construção dos currículos organizados pelas instituições 

de ensino superior, que fragmentam a busca pelo conhecimento geográfico, dando 

pouca importância para a relação entre teoria e prática na formação inicial dos futuros 

professores. Conforme nos ressalta Castellar (1999): 

“Diante desse quadro, os professores não reproduzem o conhecimento que 
são chamados a reproduzir e nem determinam ou assumem sua  prática 
pedagógica. A competência do professor esbarra em sua formação inicial e 
no currículo organizados pelas faculdades” (CASTELAR, 1999, p.50).   

currículo organizados pelas faculdades. 

Diante dessas circunstancias, é de extrema importância à implementação das 

chamadas ações de formação continuada, que se manifestam como iniciativas que 
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priorizam aprofundar a relação entre os conteúdos acadêmicos e a prática escolar ao 

longo da carreira docente, buscando levar aos professores uma reflexão. 

A FORMAÇÃO CONTINUADA NO BRASIL 

  A implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 

9394/96), na década de 1990, normatizou uma série de questões relacionadas à esfera 

educacional. Dentre estas, destaca-se a questão da formação continuada, que no Art. 67, 

se ergue como um direito assegurado ao professor pelos sistemas de ensino que tem por 

obrigação prover a: “valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, 

inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público (...) 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim” (BRASIL, 1996). Em decorrência da maior atenção voltada 

a esta modalidade formativa, o conceito de educação continuada tem ganhado ao longo 

das últimas décadas maior notoriedade, assinalada pelo grande número de pesquisas e 

investigações de caráter quantitativo e caráter qualitativo.  

 A origem do termo remonta a década de 1940, o final da Segunda Guerra 

Mundial, período de transformações na geopolítica internacional e no mundo do 

trabalho. A preocupação principal era proporcionar uma espécie de amoldamento dos 

trabalhadores frente a estas alterações no cenário mundial. Nota-se, portanto, um caráter 

de adaptabilidade na concepção de educação continuada deste período (HADDAD, 

2007). No Brasil, em meados de 1960 esta modalidade formativa se atrela à ideia de 

educação popular que se constituiu através do pensamento político-pedagógico de Paulo 

Freire (SCOCUGLIA, 2001). Mesmo após cinco décadas, o interesse em formar 

profissionais conscientes da importância de seu papel na sociedade, e não meros 

“especialistas sem alma” (WEBER, 2004) se mantém. Em vista disto lançaremos mão 

da concepção de educação continuada de Haddad (2007), o qual afirma que: 

Essa noção de educação envolve todos os universos de experiência humana, 
além dos sistemas escolares ou programas de educação não formal. Educação 
continuada implica repetição e imitação, mas também apropriação, 
ressignificação e criação. Enfim, a ideia de uma educação continuada 
associa-se à própria característica distintiva dos seres humanos, a capacidade 
de conhecer e querer saber mais, ultrapassando o plano puramente instintivo 
de sua relação com o mundo e com a natureza (Haddad, 2007, p. 1) 

 Como é possível notar, a educação continuada é assinalada pela reflexão, 

perpassando as modalidades de educação formal e não formal. No caso da formação 
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continuada de professores este princípio não é perdido, no entanto, observamos ao 

longo dos últimos anos uma série de iniciativas que priorizam a prática em detrimento 

da reflexão. Dessa forma, busca-se a partir desta pesquisa relacionar a importância da 

relação colaborativa entre museu e escola no desenvolvimento de ações que tenham 

como objetivo a formação continuada de professores no ensino fundamental. 

A RELAÇÃO COLABORATIVA ENTRE MUSEU E ESCOLA 

 Ao longo dos anos, os museus foram alcançando cada vez mais um papel 

educativo diferenciado no sistema educacional brasileiro. Inserindo-se nesta perspectiva 

“como locais que possuem uma forma própria de desenvolver a sua dimensão 

educativa” (MARANDINO, 2008), caracterizando-se como espaços não formais de 

educação, que diferenciam-se das experiências concebidas no âmbito escolar e familiar.  

Contudo, ROGERS (apud Marandino, 2008), nos evidencia que os processos 

educacionais não formais e informais em conjunto com a educação formal, devem ser 

vistos como um “continuum” e não como categorias “estanques”. Neste contexto, 

partimos da premissa que a relação colaborativa entre museu e escola é um mecanismo 

de grande importância para a compreensão do que é ciência e do porque e para que ela é 

produzida. Estabelecendo dessa forma uma troca simultânea entre o meio formal e não 

formal de educação. Concomitante a este diálogo, faz-se importante ressaltar que a 

intenção primordial dessa pesquisa de caráter qualitativo, não é reforçar a ideia de 

complementariedade entre museu e escola, mas sim fortalecer a concepção de 

colaboração do museu para a escola e da escola para o museu. Compartilhando do 

mesmo entendimento de VASCONCELOS (2013, p.30) que nos evidencia que a 

“educação não é uma tarefa exclusivamente escolar, sendo em sua práxis uma 

responsabilidade coletiva a ser assumida pela sociedade como um todo e não apenas por 

algumas de suas instituições”. Tendo em vista que, por mais que tais modalidades 

educativas se diferenciem em sua prática, ambas possuem similitudes que não devem 

ser desconsideradas, mas sim relacionadas.   

DESCOMPLICANDO A CARTOGRAFIA 

 O Museu Ciência e Vida, inaugurado em 2010, desde sua abertura vem se 

instituindo como uma referência de educação e cultura em Duque de Caxias, ambiente 

no qual o professor tem se deparado com diferentes ações que buscam promover 
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discussões no âmbito do ensino de ciências na intenção de auxiliá-los em sua prática 

pedagógica. 

 A oficina “Descomplicando a Cartografia” foi idealizada, organizada e 

ministrada por quatro bolsistas do Museu Ciência e Vida, dois graduandos em geografia 

e dois graduandos em história. Seu principal objetivo foi relacionar aos professores do 

ensino fundamental questões referentes ao ensino de cartografia. Através da confecção 

de um globo terrestre com materiais de baixo custo, buscou-se realizar uma série de 

reflexões acerca da importância do estudo da cartografia ao longo da história. Durante a 

atividade, de pouco mais de três horas de duração, priorizou-se também a abertura aos 

depoimentos dos docentes, culminando em uma série de discussões referentes às 

dificuldades do cotidiano escolar, gerando um rico diálogo.      

Durante a concepção da oficina foram discutidas as concepções da cartografia 

escolar e sua relação com o nosso cotidiano. A atividade em questão buscou ir além de 

uma mera proposição de possíveis aulas de cartografia. O intuito central foi relacionar 

teoria e prática, buscando juntamente refletir sobre as relações sociais que envolvem o 

tema.  

ANÁLISE DOS DADOS  

A oficina recebeu um total de 17 professores e todos, sem exceções, se 

mostraram abertos à possibilidade de troca. Ao final da atividade os docentes 

responderam um questionário que serviu de orientação para essa investigação. A partir 

da aplicação do questionário, buscou-se identificar se houve ou não uma contribuição da 

oficina para a prática escolar dos professores participantes. 

Realizando um levantamento das respostas encontradas nas fichas de avaliação, 

notamos que entre os pontos positivos foi citada a facilidade de realização da oficina, 

sua organização e contextualização, sendo esta uma possibilidade viável de atividade 

interdisciplinar a ser aplicada em sala de aula. Outro aspecto mencionado pelos 

participantes se refere ao contexto histórico da cartografia e a sua aplicação em nosso 

cotidiano. Os diversos mapas expostos e as novas ferramentas de localização e 

mapeamento encontradas em sites e na internet também foram lembrados como formas 

de recursos didáticos. A partir da fala dos professores foi possível perceber a 

importância da atividade  
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“Muito boa à apresentação histórica da Cartografia, contextualizando com os 
dias atuais e as dificuldades que nós professores temos. Ótima atividade 
modelo, com relevância para utilizarmos em sala de aula (...)”.                                  
“Pontos positivos: fundamentou historicamente, contextualizando e 
contribuindo para o trabalho com jovens e crianças. Continuidade dela com 
plantas e representações gráficas”. (PROFESSORES 17 E 3 
RESPECTIVAMENTE) 

Outros discursos abarcaram a questão do favorecimento da prática pedagógica a 

partir da relação entre teoria e prática, onde a busca de motivação e de novas 

abordagens foram atendidas de maneira complementar:  

“A oficina (...) favoreceu a prática escolar, pois hoje em dia os professores 
muitas vezes ficam perdidos e desmotivados. Dessa forma ela proporcionou 
muitas ideias úteis na prática do professor”. (PROFESSOR 10). 

 “Gostei muito da oficina e principalmente pelo fato de ser uma atividade 
realmente viável. Pretendo realiza-la com meus alunos do sexto ano da rede 
estadual e com o fundamental 1, em que minha mãe trabalha. Sempre que 
possível procuro realizar atividades lúdicas, pois isso prende mais a atenção 
do aluno e os incentiva a participar e aprender. Outro fato importante foi o 
panorama histórico e filosófico relacionado com o tema.” (PROFESSOR 14). 

Os professores ao final da oficina compreenderam algumas necessidades de seus 

alunos a partir de suas próprias dificuldades no decorrer da oficina, essa mudança de 

olhar aproxima a relação entre professores e alunos, buscando o entendimento do outro 

e das formas na construção do diálogo na prática de ensino. 

“Aplicando saberes às minhas dificuldades e colocando em prática atividades 
manuais e de interação com os alunos.” (PROFESSOR 1) 

“A oficina nos ajuda a ter um olhar para a própria construção dos alunos de 
conhecimentos referentes ao tema e sua visão crítica sobre o mesmo.” 
(PROFESSOR 2) 

A brevidade do tempo foi o único ponto negativo relevante diagnosticado pelos 

docentes, que alegaram que o período de três horas seria insuficiente para a grande 

complexidade dos debates referentes a este conteúdo, sendo solicitada a realização de 

outras atividades que relacionassem o tema. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Por conseguinte, a oficina para professores ministradas no museu ciência e vida, 

trouxe aos seus participantes a importância de se atrelar a prática e a teoria dentro do 

contexto escolar, encorajando os docentes a se desvencilharem da abstração e do 

conteudismo que afeta a nossa estrutura educacional. Mostrando de forma lúdica e 
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dialógica a presença do conhecimento Cartográfico e Geográfico em nosso cotidiano, ao 

relacionar acontecimentos de escalas globais e locais. 

Por fim, acreditamos que a ciência cartográfica se concebe como um fenômeno 

construído historicamente pelo acúmulo de significados humanos no decorrer do tempo 

e do espaço. E a busca por alternativas que proporcionem a reflexão de sua relevância 

teórica e prática, é fundamental para que possamos alcançar uma maior compreensão de 

sua importância em nossa sociedade.   
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