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Resumo: 
 
A presente pesquisa aborda os mapas mentais de crianças e jovens autistas no Ensino 
de Geografia, no município de Duque de Caxias, mais especificamente nas Escolas 
Municipais: General Sampaio e Professora Olga Teixeira de Oliveira, com alunos que se 
encontram incluídos no Ensino Fundamental Segundo Segmento. O objetivo e dar 
sentido e explorar as respectivas capacidades e habilidades cognitivas relativas ao 
mapeamento dos seus espaços cotidianos. Para isso, essa pesquisa contou com um 
olhar sobre a subjetividade do sujeito, nas suas habilidades (e não nas suas limitações: 
físicas, orgânicas, intelectuais). Desta maneira, tal propósito giraria em torno do exame 
e avaliação das formas utilizadas por tais indivíduos na elaboração das representações 
*carto+gráficas referentes aos seus “Espaços Vividos”, através da elaboração dos seus 
mapas mentais, além da extração e interpretação dos elementos simbólicos comuns 
aos registros espaciais confeccionados. Com isso, o estudo iniciará abrangendo as 
características que englobam o autismo, com a finalidade de demonstrar este 
transtorno do desenvolvimento que acometem algumas crianças, assim como, os 
direitos que garantem uma educação inclusiva para essas pessoas. Em seguida a 
pesquisa dedica-se à sistematização e interpretação dos dados obtidos, bem como a 
apresentação de resultados e comprovação de hipóteses. Diante da realidade que 
abrange a educação, cada sujeito é singular no processo de ensino-aprendizagem, esse 
trabalho terá como ponto de partida desmitificar a ideia que crianças e jovens autistas 
dotados de habilidades especiais, inseridos em um contexto da educação especial, são 
incapazes de interação e representação do “Espaço Vivido”.  

Palavras- chave: Ensino de Geografia, Mapas Mentais, Autismo. 

Introdução 

Em uma perspectiva plural de educação que essa pesquisa versará sobre os 
processos de representação cartográfica e a subjetividade dos mapas mentais de 
crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA), compreendendo o Ensino 
de Geografia no âmbito da escola pública no município de Duque de Caxias – RJ, 
precisamente nas Escolas Municipais: General Sampaio e Professora Olga Teixeira de 
Oliveira. Considerando assim, o Ensino de Geografia no viés da Cartografia Escolar 
destacando a importância de pesquisas que elucidem a Educação Inclusiva.  

Com isso, serão abordados os mapas mentais de crianças e jovens autistas dentro 
do contexto do Ensino de Geografia na concepção da Educação Especial, com 
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propósito desmitificar estigmas que englobam os autistas, que são ‘rotulados’ como 
incapazes de se relacionarem/perceberem/retratarem o mundo que os cercam. 
Ademais, incapacitados de construírem relações abstratas. Dessa forma, essa pesquisa 
visa romper as barreiras e transcender a “cortina de fumaça” que insiste em 
homogeneizar os sujeitos e camuflar as realidades da educação. 

Dessa maneira, tal propósito giraria em torno do exame e avaliação das formas 
utilizadas por tais indivíduos na elaboração das representações [carto]gráficas 
referentes ao seu ‘Espaço Vivido’, além da extração e interpretação dos elementos 
simbólicos comuns aos registros espaciais confeccionados. Nesse ensejo, deve-se 
ressaltar que em termos contemporâneos, é reconhecidamente sabido que há uma 
parcela de indivíduos autistas com capacidades de desenvolvimento de habilidades 
cognitivas acima da média para determinadas funções. 

Deve-se salientar que o conceito de ‘Espaço Vivido’ é trabalhado pela geografia 
humanística, por autores como Tuan (1983, p. 151), retratando que “o espaço 
transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado”, nesse sentido, o 
lugar é o espaço que possui significado para as pessoas que vivem nele, das relações 
intrínsecas que são estabelecidas, como o próprio lar. O autor afirma que: “o lar é um 
lugar íntimo. Pensamos na casa como lar e lugar” (1983, p.160). Desta forma, o lugar 
está vinculado a sentimentos e a laços de pertencimento, de ‘Espaço Vivido’.  

O Autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento, caracterizado por 
alterações na interação social, comunicativa e do comportamento, que se manifesta 
antes dos 3 anos de idade e persiste durante a vida adulta. O TEA é por vezes 
considerado como uma síndrome neuropsiquiátrica, sem etiologia específica, 
destacando que não é uma doença única, mas sim, um distúrbio do desenvolvimento 
complexo, com etiologias múltiplas e graus variados. 

Desse modo, partindo do pressuposto de um ensino da Cartografia realizado para 
as  Crianças e  construído por crianças, como bem elucida Seemann (2006), torna-se 
relevante que o educador supere a mera reprodução de um repertório longo de 
conteúdos impostos nos curriculos escolares, sem estabelecer uma relação com os 
conhecimentos prévios ou mesmo a experiência vivenciada do educando. Além de ser 
importante que o educador busque entender como esses conhecimentos são 
produzidos. 

Para Morin (2005) é necessário que os diferentes conhecimentos estejam em 
consonância, seja ele físico, biológico, pois esses estão inseridos numa: cultura, 
sociedade, história, humanidade, assim, a partir da possibilidade de comunicação 
entre esses conhecimentos é que a ciência transdisciplinar poderá desenvolver-se, 
considerando que um saber remete ao outro. Para Morin (2007) a 
transdisciplinariedade não e apenas justapor elementos, mas é necessária uma 
percepção mais complexa do termo, considerando que vários elementos de um 
sistema estão interligados. 

 Assim, o educador deve considerar que o mapa revela-se como um modo de 
expressão e comunicação entre os indivíduos, e, desde o princípio, configurou-se como 
uma forma de escrita e posteriormente a decodificação dos seus significantes 
expressos sob uma forma de leitura (OLIVEIRA, 2010). Granha (2007) evidencia a 
importância de contribuir para o debate sobre as potencialidades das formas 
alternativas de representações gráficas do espaço, considerando o mapa como um 
documento que externaliza a percepção individual de quem o constrói.   



Para enriquecer esse olhar transdisciplinar focado na realidade a qual Educação 
Especial está inserida, Pletsch (2011) confirma que o trabalho com pessoas com 
deficiência, multiplica a informação de muitos e, consequentemente, o bem-estar de 
milhares de outros, e, assim, com a difusão desse conhecimento, haverá várias outras 
pessoas em prol dos direitos dos indivíduos com deficiência. Desse modo, pensando no 
direito das crianças e jovens com TEA a uma educação que respeite e considere suas 
limitações, que com novas pesquisas surgirão métodos de intervenção de 
aprendizagem que visem atendê-los. 
 
Considerações sobre o Autismo 

 
O autismo é um distúrbio do desenvolvimento humano que a ciência vem 

estudando por mais de seis décadas, mas que ainda permanece dentro da própria 
ciência com vários questionamentos a responder (MELLO, 2007). O termo autismo 
primeiramente foi utilizado na psiquiatria por Plouller, em 1906, como forma de 
descrever o isolamento de alguns indivíduos.  Em 1911 Bleuler usou-se da expressão 
autismo para classificar a perda do contato com a realidade, o que acarreta a 
dificuldade de comunicação de alguns indivíduos segundo Ajuriahuerra (1977), apud 
López e Sarti (2013).  

O termo autismo é empregado em seu sentido amplo, definido pela psiquiatria 
moderna como distúrbio do desenvolvimento, situado no espectro autista, 
considerando desde o autismo “clássico”, associado ao retardo mental que acarreta 
um autista de baixo funcionamento até Síndrome de Asperger, sendo considerada uma 
forma mais branda de autismo, associada ao autismo de altas habilidades, classificados 
como “ilhas de habilidades” acima das pessoas comuns (LÓPEZ E SARTI, 2013). E de 
acordo com DSM – V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 2014) 
é classificado em dois fatores principais relativos aos déficits de comunicação social e 
os comportamentos/interesses restritos e repetitivos. 

Para melhor elucidar, pode-se visualizar através da Figura 01 que o espectro 
autístico é variável, englobando sinais e sintomas de grau leve com pouco 
comprometimento até o grau severo. Assim ocorrendo desde um autismo atípico (De 
acordo com as limitações do indivíduo poderá haver uma comunicação verbal) até o 
autismo clássico considerando aqueles indivíduos não verbais. Deve-se levar em 
consideração que cada sujeito autista ou não é único em suas singularidades.  

Figura 01: Espectro Autista 

 

Fonte: http://maoamiga.org/site/?oxy_service=demo-content acesso em: 24/05/16 
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Conceitualmente o autismo é classificado como um transtorno e não 
especificamente uma doença, sendo uma alteração no desenvolvimento infantil e 
segundo Mello (2007, p. 16) o autismo pode ser definido como:  
 

Um distúrbio do desenvolvimento que caracteriza por alterações presentes 
desde idade muito precoce, tipicamente antes dos três anos de idade, com 
impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano 
como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade 
de adaptação. (MELLO, 2007, p. 16) 

 
Hoje, sabe-se que não há perda total do contato com a realidade, mas sim, que a 

comunicação encontra-se limitada, característica própria desse transtorno do 
desenvolvimento infantil. Essas crianças têm aparência física totalmente normal e 
harmoniosa, quando comparadas com outras, mas ao mesmo tempo com um perfil 
irregular de desenvolvimento, no qual muitas áreas funcionam muito bem é outras se 
apresentam comprometidas.  

Segundo os autores Gadia, Tuchman e Rotta (2004) ao se utilizar os critérios 
aceitos para definir o autismo, este não seria um distúrbio raro, ocupando o terceiro 
lugar entre os distúrbios do desenvolvimento infantil, estando atrás, por sua vez, das 
malformações congênitas e da síndrome de Down. Logo, percebe-se que o autismo 
ocupa uma posição significativa quando se reporta às patologias que acometem 
crianças no Brasil. Desse modo, de acordo com os dados estatísticos do Ministério da 
Saúde do Brasil (2013) é possível que haja cerca de 1,2 milhões de pessoas com 
autismo no Brasil. 

 Assim como, os dados de 2010 divulgados pelo Center of Diseases Control and 
Prevention (CDC), órgão do governo dos Estados Unidos, dispõem que 1 em cada 68 
crianças foram diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista em território 
estadunidense. Destacando que de acordo com os dados do CDC os meninos têm 5 
vezes mais probabilidade de ser diagnosticado com TEA do que as meninas, 
aproximadamente 1 em cada 42 meninos são diagnosticados para 1 em cada 189 
meninas.  

Assim, refletindo o contexto histórico social o qual a educação está inserida, com 
padrões pré-estabelecidos, quem diverge desses padrões, são excluídos, foi nesse 
âmbito que surgiu a necessidade de realizar essa pesquisa. Esse paradigma que se quer 
transcender como educadores, buscar contribuir para inclusão (ir para além de uma 
inserção e sim uma efetiva inclusão, abrangendo todos os direitos que compreende a 
qualquer cidadão) de pessoas com TEA na sociedade. 

Direitos do individuo com Transtorno do Espectro Autista 

Nesse momento recai para o debate que envolve a inclusão (ou não) de pessoas 
com necessidades especiais em classes comuns, ou em classes especiais apenas, ou em 
ambas. Vale destacar que vários são os benefícios para crianças com necessidades 
especiais estarem em contato com crianças comuns, no que refere à sua aprendizagem 
plena, não somente de conteúdos formais (que constam nos currículos escolares), mas 
para seu desenvolvimento como um todo, desde que se tenha estrutura para atender 
as suas demandas.  

A Declaração de Salamanca (1994) ressalta ainda, que as diferenças humanas são 
normais, e o ensino-aprendizagem deve-se adaptar às necessidades da criança, e não a 



criança se adaptar aos moldes pré-concebidos estabelecidos nos currículos escolares, 
respeitando, deste modo, o ritmo e natureza específica de cada indivíduo. Para 
garantir esses direitos a todos os cidadãos, vários são os tratados internacionais nos 
quais o Brasil é signatário, tais como: Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, 
Convenção dos Direitos das pessoas com Deficiência, Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia esses e outros que fazem referências à 
educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva. 

Deste modo, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, (BRASIL, 
2007, p. 16) vem a ressaltar como propósito: “promover, proteger e assegurar o 
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade 
inerente.” Assim, em dezembro de 2012 foram teoricamente garantidos alguns 
direitos dos indivíduos com TEA, sendo assegurados pela Lei 12.764 estabelecida 
como: “Politica Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista”, considerando que os autistas têm os mesmos direitos que as outras 
pessoas com necessidades especiais no Brasil. 

A seguir, serão descritos alguns trechos da Lei Federal nº 12.764 de 2012 (BRASIL, 
2012):  

 

No Art. 1º - A Lei institui a Política Nacional de proteção dos Direitos da 
pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua 
consecução. No seu § 1º considera a pessoa com transtorno do espectro 
autista, aquela portadora da síndrome clínica caracterizada na forma de: 
I- Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e 
da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação 
verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade 
social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível 
de desenvolvimento; 
II- Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses 
restritos e fixos. 
 

No que refere à educação, vale ressaltar o Parágrafo único desta Lei: Em caso de 
comprovada necessidade, a pessoa com TEA deverá ser incluída nas classes comuns de 
ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º e terão direito o acompanhante 
especializado. E em seu Art. 3º retrata os direitos da pessoa com transtorno do 
espectro autista (BRASIL, 2012) à: 

 
I-A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 
personalidade, a segurança e o lazer; 
II-A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 
III-O acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às 
suas necessidades de saúde, incluindo: 
a) O diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 
b) O atendimento multiprofissional; 
c) Nutrição adequada e a terapia nutricional; 
d) Os medicamentos; 
e) Informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. 



Quanto ao acesso, a referida lei irá garantir: à educação e o ensino 
profissionalizante, assim como: moradia, inclusive à residência protegida, acesso ao 
mercado de trabalho, à previdência social e à assistência social. Em seu Art. 7º O 
gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com TEA, 
ou qualquer outro tipo de deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) 
salários-mínimos. 

Para que sejam estabelecidos, cumpridos os direitos das pessoas com 
necessidades especiais e acima de tudo compreendido que são pessoas como qualquer 
outro cidadão, e devem ser respeitados, que se torna importante destacar os direitos 
das pessoas com TEA. 
 
Uma Cartografia além da técnica  
 

A Cartografia é considerada uma linguagem gráfica universal que auxilia na 
compreensão dos conteúdos e conceitos geográficos, tais como: o espaço, território, 
lugar, região e a paisagem. No século XVIII, a Cartografia era vista como um campo do 
conhecimento dotado por um conjunto de regras, com a finalidade de dominar a 
técnica de produção de mapas. E os europeus tinham como propósito promover um 
modelo científico padrão, envolvendo termos matemáticos, de observações 
sistemáticas, oferecendo, desta forma, uma única “verdade cartográfica” (HARLEY, 
1989, p.1). 

Deste modo, a Cartografia era concebida apenas sob a ótica cartesiana, 
abrangendo a produção estritamente tradicional, não contemplando, dessa maneira, a 
diversidade simbólica que pode existir na criação das representações espaciais. Harley 
(1989) relata a importância de repensar a ‘natureza’ dos mapas em diferentes 
perspectivas. Neste momento, pode-se elucidar com os pensamentos de Seemann 
(2012, p. 13-14) sobre o que seria a Cartografia quando esse relata que: 

 

Em vez de ver a cartografia como técnica esotérica para os aptos em 
matemática e engenharia, como língua culta para os mais cultos e como um 
conjunto de ferramentas especializadas que espantam até o último 
interessado em mapas, precisamos mergulhar no mundo fascinante das 
representações cartográficas e olhar além das suas aparências para alcançar 
os professores e outros “mortais” com curiosidade potencial de querer 
saber de mapas. [...] Quero mostrar que a cartografia é inteiramente 
humana e faz parte da nossa prática social: queiramos ou não, somos 
mapeadores da realidade, alguns mais e outros menos. (SEEMANN, 2012, p. 
13-14). 

Desde a pré-história, o homem já fazia uso da Cartografia para mapear seus 
espaços, mesmo que mentalmente, para posteriormente delimitar e conquistar os 
territórios. Neste sentido, vale a reflexão que os mapas (mesmo que voláteis) estão 
presentes em vários segmentos da sociedade há milhares de anos. Logo, o homem 
desde os tempos mais remotos, utilizava-se de representações espaciais para se 
organizar no espaço, e com a ‘evolução’, tal processo torna-se cada vez mais 
frequente, utilizando-se, consequentemente, dos mapas para diferentes fins, 
especialmente no que se refere às relações de poder sobre os espaços. Assim, Oliveira 
(2010, p. 16) endossa que: 

 



O homem sempre desenvolveu uma atividade exploratória do espaço 
circundante e sempre procurou representar esse espaço para os mais 
diversos fins. Para movimentar-se no espaço terrestre, mesmo em trajetos 
curtos, houve necessidade de registrar os pontos de referência e armazenar 
o conhecimento adquirido da região. O mapa surge, então, como uma forma 
de expressão e comunicação entre os homens. Esse sistema de comunicação 
exigiu, desde o inicio, uma “escrita” e, consequentemente, uma “leitura” 
dos significantes expressos. (OLIVEIRA, 2012, p.16). 

 

Nesse contexto, faz-se importante ressaltar que o ato de cartografar envolve 
processos cognitivos de abstração, pois constitui uma análise mental, para, 
posteriormente, ser expressa através de elementos cartográficos ou ser representado 
através de cartas, plantas, mapas, perfis topográficos, maquetes, croquis e outros. 
Assim sendo, apresenta-se como a forma já delimitada para se espacializar e transmitir 
informações ou fenômenos da superfície terrestre.  Mais uma vez Seemann (2003, 
p.50) elucida que: 

 
Os geógrafos precisam ver os mapas como linguagem [carto]gráfica: uma 
forma de comunicação que deve fazer parte do nosso “pensar geográfico. 
Para este autor, deve-se enfatizar menos o radical “Carto” (que seria o 
sentido mais técnico Cartografia) para um entendimento de representação 
cartográfica como “linguagem ampla de comunicação”. (SEEMANN, 2003, 
p.50).  
 

Assim, uma Cartografia menos língua (com vocabulário e gramática fixas) e mais 
linguagem (forma de expressão humana livre de convenções pré-estabelecidas). 
Podendo-se afirmar que o mapa é uma forma de expressão considerada, sobretudo, 
como uma linguagem gráfica, dotada de significantes e significados e que, para a 
interpretação dos seus signos gráficos, utilizam-se processos de abstração (habilidades 
cognitivas).  

Seemann (2003, p. 50) enfatiza que “o espaço não seria expresso pela fria 
geometria das distâncias físicas estabelecidas pela escala de um mapa, mas conforme 
fatores como tempo, decisões, preferências e outras visões subjetivas.”.  Para Santos 
(2012) a Cartografia deve ser compreendida “*...+ como construção social, não como 
algo pronto, acabado e estático. A Cartografia não é meramente um amontoado de 
técnicas, ela constrói, e reconstrói e acima de tudo revela informações.” (SANTOS, 
2012, p.11-12). Com isso, deve-se considerar uma Cartografia que vai além da técnica, 
bem como suscita sentimentos, cultura, arte, estando envolvidos processos cognitivos 
de expressão e espacializações de experiências, ou seja, dotadas de representações 
cartográficas mentais e abstratas, intrínsecas aos indivíduos.  

Harley (1989, p.2) irá destacar a importância de transcender aos conteúdos pré-
estabelecidos, na visão de uma Cartografia rígida, dotada apenas de técnicas, 
símbolos, códigos universalizados, que preconiza a “‘cultura das técnicas’ exaltada em 
toda parte”. Deve-se perceber que a grande maioria dos mapas disponíveis para o 
público em geral é construído sob a ótica da Cartografia Cartesiana, talvez de forma 
demasiadamente técnica, servindo apenas na busca de obter conhecimento territorial, 
desconsiderando uma Cartografia que contemple elementos do cotidiano do 
indivíduo, tendo, assim, um real significado.  

 



 
A aprendizagem da Cartografia no Ensino de Geografia 
 

O Ensino de Geografia proporciona ao aluno ler e compreender o mundo em 
diferentes escalas (Cartográfica e Geográfica), acima de tudo, compreender-se como 
sujeito atuante no espaço, podendo estar envolvido com a vida em sociedade, assim, 
saber como se estabelece as relações do homem em sociedade, em suma, o papel da 
Geografia é proporcionar ao aluno uma leitura de mundo, aguçar seu olhar para 
sociedade e suas relações com o meio: natural, físico, econômico e social que estão em 
constante interação. 

Com isso, Ensino precisa transpor a concepção fixa de conteúdos pré-
estabelecidos, com um discurso rígido, seguindo um ‘manual’, considerando os 
educandos como sujeitos sem história, sem cultura, sem precedente. Como ‘imposição 
vertical’ de controle rígido sobre de quem fala e o que se fala, através dos currículos 
escolares. A Cartografia pode apresentar-se como um instrumento de comunicação 
usado de forma a “dar voz” aos indivíduos.  

Para isso, os educadores poderão utilizar-se da metodologia dos mapas, como 
uma linguagem gráfica importante, para se compreender vários conceitos geográficos 
no viés de uma aprendizagem significativa. Como pode-se visualizar nos livros 
didáticos, esses recursos visuais são importantes na utilização para compreensão dos 
conteúdos abordados no Ensino de Geografia, em vários temas, tais como: no estudo 
do clima, da população, do solo, relevo, hidrografia, as relações do homem no espaço. 
Porém, um recurso visual pouco explorado pelo professor, consequentemente deixa 
de ser compreendido pelos alunos.  

Segundo Santos (2012, p. 17) a “Cartografia e representação gráfica ainda estão 
muito distantes das escolas brasileiras. Grande parte das habilidades de leitura, escrita 
e visualização através de meios gráficos são desconhecidas dos professores e, 
consequentemente, dos alunos.” O autor ainda complementa que se deve superar 
essa condição de “Analfabetismo Cartográfico”, visto que as representações 
Cartográficas são recursos metodológicos importantes associados à Ciência Geográfica.  

Assim, o Ensino de Geografia precisar despertar nos alunos habilidades cognitivas 
inerentes para a compreensão Cartográfica, como elucidado por Passini (2012, p.24) 
que:  

 
É preciso entender os caminhos metodológicos para o desenvolvimento de 
habilidades de elaborar e ler mapas e gráficos de forma eficaz: codificar e 
decodificar os símbolos, extrair a informação e interpretar a espacialidade 
ou a ordem dos elementos representados para entender sua Geografia. 
(PASSINI, 2012, p.24). 
 

No entanto, a finalidade de se trabalhar a organização espacial nas crianças não 
compreende apenas proporcionar-lhes a condição de ‘leitores de mapas’, mas 
‘produtores’ dos mapas. Pois, o indivíduo precisa entender a relação entre o 
significado e o significante, ou seja, não basta apenas olhar um mapa, para entendê-lo 
é preciso decodificá-lo. Se não for proporcionado para as crianças estímulos que 
desencadeiem habilidades cognitivas para que compreendam/interpretem os mapas, 
essas serão representações gráficas vazias de significado. 



Desta forma, o educador proporcionará através da inter-relação entre o Ensino de 
Geografia e a Cartografia, sujeitos capazes de ler, mapear e entender as dinâmicas 
sociais, econômicas, politicas, físicas e ambientais do espaço geográfico. Com isso, 
Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 117) reforçam a importância de ocorrer: 

 

A integração dos saberes pode ocorrer na mente dos indivíduos mesmo em 
um ensino baseado essencialmente no cognitivo, mas será facilitada 
externamente se a apresentação dos conteúdos visar ao estabelecimento 
das inter-relações, ou seja, a integração deve ser expressa pelo professor e 
percebida pelo aluno. (PONTUSCHKA, PAGANELLI e CACETE, 2009, p.117). 

 

Sendo assim, o intuito da pesquisa no Ensino da Cartografia tem como finalidade 
possibilitar para as crianças e jovens com TEA a oportunidade de mostrar suas próprias 
formas de expressão, bem como as suas experiências de vida. Para isso, corroborando 
com Seemann (2006), quando esse elucida que as pesquisas aumentaram 
consideravelmente no âmbito da Cartografia, entretanto, poucos trabalhos abordam a 
questão da representação espacial por crianças. Desta forma, percebe-se mais uma 
vez a necessidade de pesquisas para esse público, e em especial crianças e jovens com 
TEA. 
 
As representações mentais de crianças e jovens com TEA 
 

A pesquisa em tela abordará as representações mentais de crianças e jovens com 
Transtorno do Espectro Autista nas escolas públicas da rede municipal de Duque de 
Caxias – Rio de Janeiro, mais especificamente as escolas municipais: General Sampaio 
e Professora Olga Teixeira de Oliveira. Compreendendo alunos com TEA incluídos no 
ensino fundamental segundo segmento. O município tem 200 escolas incluindo 
creches, distribuídas em seus quatro distritos. As escolas que participam da pesquisa 
encontram-se no primeiro distrito.  

O Município de Duque de Caxias está localizado da região metropolitana do 
Estado do Rio de Janeiro, situando-se na Baixada Fluminense, faz limite com sete 
municípios: Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belford Roxo, Petrópolis, Miguel Pereira, 
Magé e Rio de Janeiro.  Apresentando uma população de 855.048 e uma área 
territorial de 467,620 km² de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE, 2010). 

Assim, o objetivo será estabelecer um estudo teórico acerca do desenvolvimento 
das habilidades cognitivas, especialmente aquelas referentes à linguagem como meio 
livre de expressão. Nesse momento pode-se corroborar com Pontuschka, Paganelli e 
Cacete (2009) que elucidam a importância efetiva da relação das vivências e dos 
conceitos construídos pelos indivíduos em consonância com a aprendizagem ‘formal’, 
ou seja, a passagem dos conceitos cotidianos e os conceitos científicos apreendidos 
tanto dentro como fora da escola. Tal embasamento apresenta-se, portanto, como de 
fundamental importância para se chegar à reflexão de como as pessoas com TEA 
“lidam” com a linguagem *carto+gráfica ou espacial.  

A pesquisa tem como finalidade contribuir para o ensino aprendizagem da 
geografia, sendo assim, não tem por objetivo armazenamento de dados quantitativos, 
dessa forma, participarão da pesquisa 1 aluno autista no 6º ano e 2 alunos autistas no 



7º ano da Escola Municipal General Sampaio e 3 alunos autistas no 7º ano na Escola 
Municipal Professora Olga Teixeira de Oliveira. No entanto, cabe ressaltar que de 
acordo com dados colhidos tanto pelos professores como com a equipe pedagógica, 
esses alunos que participarão da pesquisa são os ditos “alunos laudados”, pois há 
outros alunos sem laudo. A equipe pedagógica e os professores demonstraram e 
relataram a dificuldade em obter laudos desses alunos. 

 Ambas as escolas contam com suporte do Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), com professores de apoio na sala de recurso, esse suporte ocorre no contra 
turno. De acordo com o que foi explanado, pela professora da sala de recurso da 
Escola Municipal General Sampaio, há diálogo com os professores para buscar suprir as 
dificuldades que os alunos apresentam em sala de aula e assim complementar os 
conteúdos trabalhados pelos professores em suas respectivas aulas. Mas também foi 
relatado a dificuldade de lidar com diferentes demandas desse público da Educação 
Especial. Tanto a professora da sala de recurso como a diretora dessa unidade 
agradeceram a escolha da Escola para realização da pesquisa, pois almejam o retorno 
que venha favorecer o processo de ensino aprendizagem dessas crianças e jovens.  

Observa-se que na escola supracitada, na sala de recurso, há dois computadores, 
mesa com cadeiras, softwares interativos para estimulação, vários jogos de 
estimulação cognitiva, tais como: blocos de encaixe, quebra cabeça do mapa do Brasil, 
tabuleiro de jogos, tal como batalha naval, entre outros objetos de estimulação, mas o 
espaço físico é muito pequeno, o que dificulta a movimentação, por exemplo, de 
alunos com dificuldade motora. 

Na Escola Municipal Professora Olga Teixeira de Oliveira a dificuldade em obter 
laudos dos alunos com necessidades especiais não e diferente da E. M. General 
Sampaio. Em contato com os professores e com os alunos, percebe-se o despreparo 
tanto dos professores como da escola em receber esse público, assim, não atendendo 
as reais demandas dos discentes, que se tornam invisibilizados dentro do ‘sistema’. 
Essa escola, assim como a outra, dispõe da sala de recurso, com materiais lúdicos 
pedagógicos, mas o diálogo entre a professora da sala de recurso e a professora de 
Geografia não ocorre, segundo a professora de Geografia.  

Os professores entrevistados de ambas as escolas relatam a falta de formação 
para saber lidar com os alunos com necessidades especiais, assim como, a falta de 
estrutura das escolas para recebê-los. Em uma das falas, um dos professores relata: 
“esses alunos ficam por ai e nós ficamos sozinhos”, assim, reforçando a falta de 
preparação e qualificação para que ocorra uma inclusão efetiva, evidenciando dessa 
forma, a inserção desses alunos no sistema educacional. Nesse momento, vale 
ressaltar que a rede municipal de Duque de Caxias ficou 4 meses em greve ao longo do 
ano de 2016, reivindicando seus direitos, entre eles o pagamento em dia dos salários. 

A pesquisa visa trazer nesse momento (dissertação), a realidade da educação as 
quais estão inseridos esses alunos, pois no primeiro momento (na graduação) a 
pesquisa evidenciou “Os processos de abstração e mapeamento dos indivíduos 
autistas” (SILVA, 2015) que foi realizada com crianças autistas dentro do consultório de 
fonoaudiologia. Pode-se visualizar parte do resultado através de alguns exemplos de 
mapas mentais produzidos por crianças autistas nas imagens abaixo (Imagens I, II, III). 
Nesse momento da pesquisa, houve-se a necessidade de transpor as paredes de um 
consultório e conduzi-la para escola pública, onde se encontra a realidade do Ensino 



de Geografia, ambiente o qual deveria cumprir as leis que garantem os direitos dos 
alunos com necessidades especiais. 

 
Mapas Mentais realizados por crianças autistas 

 
Imagem I: Mapa Mental da casa de C.A. autista de 8 anos de idade 

 
Fonte: SILVA, 2015. 

 

Imagem II: Mapa Mental da casa de E.J. autista de 10 anos de idade 

 
Fonte: SILVA, 2015. 



Imagem III: Mapa Mental da casa de B.V. autista de 11 anos de idade 

 
Fonte: SILVA, 2015. 

 

A atual pesquisa se desenvolverá da seguinte forma: 
- Levantamento da realidade escolar em que estão inseridos os alunos autistas nas 

escolas selecionadas; 
- Entrevistar os professores de geografia no Ensino regular e as professoras da sala 

de recurso que lidam com as crianças autistas da pesquisa; 
- Interagir com os alunos autistas e solicitá-los (respeitando suas limitações) que 

produzam o mapa mental de seu ‘Espaço Vivido’, tais como: da escola/casa/ o caminho 
de casa até escola. Posteriormente analisar suas representações. 

- Através de atividades concretas verificar as habilidades dos alunos no que se 
refere às noções básicas de cartografia; 

Essa análise visa contribuir posteriormente, com materiais pedagógicos que 
auxiliem no Ensino de Geografia na concepção da Educação Especial. Nessa 
perspectiva, a presente pesquisa buscará construir um olhar ‘diferenciado’ da 
Cartografia no Ensino de Geografia, numa concepção semelhante à estabelecida por 
Castellar (2011, p.124) que irá ressaltar:  

 
Para educar o aluno para compreensão das noções cartográficas, 
consideremos que seus desenhos são o ponto de partida para explorar seu 
conhecimento da realidade e dos fenômenos que querem representar. Esses 
desenhos são representações gráficas ou mapas mentais elaborados a partir 
da memória, não havendo necessidade de utilizar as convenções 
cartográficas. (CASTELLAR, 2011, p.124). 

  

De acordo com o exposto, para se compreender a linguagem cartográfica, 
cognição, capacidade de abstração e espacialização dos indivíduos com TEA, deve-se 
remeter brevemente ao processo de evolução humana, no que compete ao 



desenvolvimento cerebral. Para Paganelli (2010) ocorrem etapas na construção do 
espaço no desenvolvimento de uma criança e essas são paralelas às demais etapas 
desde o nascimento, podendo-se, assim, avaliar o desenvolvimento cognitivo de um 
indivíduo através de suas ações/representações. 

Assim, a proposta da presente pesquisa concentra-se em um ensino da Cartografia 
a um grupo de crianças especiais, pautado nas singularidades do sujeito, enfatizando 
suas potencialidades, habilidades de ver, interpretar, retratar o seu ‘Espaço Vivido’, 
buscando, por conseguinte, superar barreiras, desmitificar que crianças autistas são 
incapazes de compreender o mundo a sua volta. Como última consideração, deve-se 
enfatizar que dentro das salas de aula pode haver uma criança com autismo, ou outra 
dotada de necessidades especiais, porém, os educadores devem voltar o seu olhar não 
apenas para sua deficiência (deixando de percebê-los biospsicossocialmente), todavia, 
devem romper com a “cortina de fumaça” que permeia a educação especial e 
perceber que, como educadores esta é a realidade a qual estamos inseridos e que 
estas crianças fazem parte dela.  

Ao longo do exposto, foi possível notar que a Cartografia a qual a pesquisa elucida, 
vem a transcender a decodificação de códigos específicos, restrito a uma linguagem 
pré-estabelecida, considerando que somente sujeitos “alfabetizados” 
cartograficamente seriam capazes de decodificá-la. Para isso, Granha e Santos (2014, 
p. 34) citam Souza e Katuta (2001) no momento que propõe “entendemos que ler 
mapas é muito mais do que mera decodificação das convenções cartográficas; é, além 
de decodificar o alfabeto cartográfico, também criar significados para aquela realidade 
que está sendo ou foi cartografada...”, logo, os mapas não devem ser inseridos 
essencialmente dentro de uma visão fria e matematizada do espaço, no ato de se 
cartografar ou uma supervalorização de uma Cartografia meramente cartesiana, mas 
enfatizar que é possível, uma Cartografia embreada de subjetividade intrínseca de 
cada sujeito, na sua forma de ver e retratar o mundo. 
 
Considerações finais 
 

Faz-se importante lembrar que dentro de uma escola estão envolvidos mais do 
que conteúdos acadêmicos, mas sim, valores que são importantes na formação 
biopsicossocial do indivíduo, ou seja, ver o indivíduo como um todo e não somente 
como mero depósito de saberes, como se os discentes fossem “caixinhas vazias”, sem 
uma história, valores, costumes e cultura. Assim, mais uma vez reforça-se que a escola 
também é um lugar de construção e (re)significação para os sujeitos. 

A experiência prática de analisar a organização espacial e abstração dos indivíduos 
com TEA, no que refere à expressão da linguagem cartográfica e o contato direto com 
tais indivíduos, nos traz um conhecimento ímpar, contribuindo para o embasamento 
futuro, no que refere ao ensino aprendizagem da Geografia, assim, sendo possível 
sugerir métodos educacionais direcionados aos alunos com Transtorno do Espectro 
Autista.  Ressaltando-se, assim, a necessidade de utilizar de meios e intervenções que 
facilitem sua aprendizagem, respeitando, por consequência, suas individualidades. 
Todavia, construir uma visão transdisciplinar no que diz respeito à 
Geografia/Cartografia.  
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