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CARTOGRAFIA E  FORMAÇÃO DOCENTE 
 
José Gilberto de Souza1 
 
1. Introdução 

 
O debate a Cartografia e a Formação Docente procura resgatar a importância da 
formação cartográfica, os desvios que se tem estabelecido, e como estas questões 
podem ter marcado uma compreensão (traços) sobre a cartografia e influenciado a 
leitura dos professores das contribuições efetivas deste conhecimento no ensino e no 
processo de renovação geográfica. Muitas das leituras que se fizeram da cartografia, 
com o intenso debate sobre ideologia e geografia, associaram-na com o poder estatal e 
colocaram-na como representação de um modelo de geografia que se praticou. Pensar 
em cartografia, dedicar-lhe importância junto à ciência geográfica comprometia uma 
certa “conduta” de pesquisador-docente, como se a posição “política”, “teórico-
metodológica”, estivesse sintetizada exclusivamente no conteúdo ou técnica de ensino. 
Passou-se a acreditar que para “ter/exercer” efetivamente posições/posturas críticas 
poder-se-ia prescindir de conhecimentos técnicos e cartográficos. 
Este conceito se propagou e mesmo as citações apresentadas, não permitem afirmar, 
categoricamente, que os autores tinham de fato a intenção de dar tal tratamento a esta 
Disciplina. 
VLACH (1992), em seu artigo “Da ideologia no ensino de Geografia de 1º e 2º graus”, 
apresenta argumentações que justificam esta compreensão, ao afirmar que “a ‘vaga’, no 
programa escolar, para a disciplina da descrição da terra (‘Geografia’ 
etmologicamente, descrição da terra), portanto vinculou-se à razão enquanto 
instrumento de dominação da burguesia (industrial). 
Segundo a autora os trabalhos de geografia eram marcados pela memorização de 
informação de dados e pelo levantamento dos diferentes lugares e de sua (meticulosa) 
cartografia: “o lugar, o conteúdo a priori (e de fora) determinado, que deveria ser 
descrito e representado cartograficamente pelo professor; passou a ser objeto de 
estudo da Geografia( território, país, terra, espaço são outros termos que aparecem 
com muita frequência como sinônimos)”. (p. 30-31). (grifo nosso). 
Ao argumentar sobre o território, o facilmente cartografável, a autora comenta: “coube-
lhe um (determinado) lugar na estruturação do saber (pedagógico e, portanto, 
hegemônico)  na medida em que, tendo privilegiado as chamadas bases físicas de um 
espaço nacional precisamente delimitado, sob a ótica de determinismo (ou 
possibilismo), isto permitiu que a burguesia fizesse do território (da terra natal) o 
sujeito da história”. (p. 58). (grifo nosso). 
VESENTINI(1992), menciona que “a construção da geografia moderna dependeu em 
especial de duas determinações essenciais. O Estado nação - que sob a forma de 
“país” com ênfase no seu território e desenho cartográfico, foi “naturalizado” - e o 
“sistema escolar” - locus por excelência das práticas geográficas e grande mercado de 
trabalho para geógrafos  (p.51). (grifo nosso). 
Estas citações vinculam a cartografia a um modelo de produção geográfica, numa 
perspectiva de superar os pressupostos teórico-metodológicos espelhados pela geografia 
tradicional, ou mesmo teórico quantitativa e de fundar um “Geografia Nova”, com base 
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materialista, sendo a cartografia vinculada ao que se era “velho”, ao que não era 
“revolucionário”. 
Afirma-se que, em cima da existência de outras leituras geográficas, qualquer 
Geografia, que queira romper com um modelo tradicional ou técnico não pode 
prescindir do conjunto de conhecimentos produzidos por esta ciência. A cartografia 
(geocartografia) faz parte deste conjunto, o debate não reconheceu este fundamento e a 
associou a disciplina não só uma prática científica (método descritivo), mas um projeto 
ideológico do Estado, fazendo com que se assumisse não apenas os problemas de ordem 
ideológica, mas também de ordem prática: o domínio e ensino de seus conhecimentos . 
A importância pedagógica da cartografia não se estabelece, ao não reconhecer seus 
conceitos como fundamentos para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 
2. O Debate Geográfico, a proposta da CENP. 
Mesmo  a partir da elaboração da proposta de Geografia para ensino de 1º grau, da 
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas do Estado de São Paulo - CENP, o 
debate geográfico ainda não tinha abandonado/superado as questões primeira desta 
ciência (relação homem x meio). A visão dual possibilita/determinista, ganhou o corpo 
de um debate mais sofisticado primado pelo novo embate: geografia crítica x geografia 
tradicional, geografia crítica x geografia quantitativa. No entanto, na repercussão deste 
momento de enfrentamento da proposta de Geografia, o discurso assumiu o apanágio de 
uma outra dualidade que recaiu sobre a aparência do objeto desta ciência, e mais, sobre 
o conteúdo de pesquisa e ensino da ciência geográfica: as “partes” física e humana da 
geografia. 
O que se observava, é que na busca da hegemonia, o debate não permitia (na visão de 
alguns) a sobrevivência de uma geografia unitária, e portanto, a dualidade permitida a 
divisão do conhecimento geográfico entre aqueles que se dedicavam à geografia 
”crítica” (humana?) e aqueles que se dedicavam à geografia ”conservadora” (física?) 
A proposta de Geografia da CENP, produzida ao longo dos últimos anos e por várias 
vezes discutida e reelaborada, recebeu críticas, elogios, criou expectativas. Neste 
conjunto algumas manifestações se vincularam em total apoio, pois viram nela 
ressonância de suas concepções de mundo e ciência; outra, por não enxergarem na 
proposta “seu pedaço” de ciência condenaram-na - retomando a falsa dicotomia (física 
ou humana?) 
Este debate colocou-se distante da realidade dos professores iniciando um processo 
complicado, pois penetrou diretamente nas estruturas burocráticas da Secretaria de 
Estado de Educação de São Paulo, a partir do discurso e da prática da implantação de 
proposta. Acabando por contradize-las seus aspectos mais internos: a) enquanto 
proposta não poderia ser implantada, a ação do Estado em torná-la um manual do 
professor fez com que perdesse sua essência de projeto alternativo; b) ao concentrar-se 
em uma base filosófica transformadora, não poderia ser imposta, como fora colocado 
nos processos de seleção dos professores das escolas padrão , comparecendo, 
nitidamente nos planos de trabalho , reproduções quase que literais da proposta. Assim, 
ao perguntar aos professores sobre seus planos de ensino a afirmação era de que o 
documento básico era a proposta: “A proposta de trabalho tem que ser em cima da 
proposta da CENP, não foi dado claramente, mas é a informação que se tem, tinha que 
conhecer a proposta.”  (22) (grifo nosso).  
“Até a 8ª série tem que ser a proposta no 1º Grau este ... esboço de proposta”. (1)  
(grifo nosso). “A proposta tem que ser a base do plano, é a exigência”. (21) 
Percebe-se através dos depoimentos, as considerações acerca da implantação da 
proposta vinculada a idéia de imposição. Outro aspecto importante que aparece nas 
resposta é a representação do debate geográfico, não a partir do método, mas sim a 
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partir da aparência e ou do privilegiamento de conteúdo - físico ou humano. Uma última 
consideração é a questão da necessidade de domínio e formação do professor para dar 
cabo dos conhecimentos colocados na proposta, presente em várias respostas dos 
professores, acontece agora, só que num tom de discurso transformador, uma outra 
exigência de competência, a da “proposta”. Nas palavras de CHAUI (1990) “a ciência 
da competência tornou-se bem-vinda, pois o saber é perigoso apenas quando é 
instituinte, negador e histórico. O conhecimento, isto é, a competência instituída e 
institucional não  é um risco, pois é arma para um fantástico projeto de dominação e de 
intimidação social e política” (p.13). 
Consolidada como exigência burocrática a proposta, perde suas características e se 
distancia dos livros didáticos ou dos programas oficiais do ensino apenas pelo discurso. 
Há, portanto, uma reprodução - nos limites das leituras que se realizam sobre a proposta 
- das compreensões dos professores, sem o aprofundamento advindo do estudo e do 
debate, necessários à (re)criação autônomas. 
Segundo GRÍGOLI (1990:31) tal processo se estabelece pela ausência de preocupação 
em se evidenciar e explorar a articulação entre essas duas instâncias - a 
teórica/doutrinária/ideológica e a prática/metodológica/tecnológica - conduzindo a 
concepções práticas fragmentadas, às vezes contraditórias na medida em que, não 
apreendendo o fazer didático do professor como parte de uma totalidade, não o focaliza 
como um conjunto de decisões e ações. 
Considera-se que no processo de implantação há desvios dos objetivos básicos da 
proposta e a distorção das bases teórico-metodológicas que a sustentam, principalmente 
quando imposta ao professor. 
Estas discussões não se constróem a partir da crítica à proposta enquanto documento e 
projeto de Geografia, mas na compreensão dos descaminhos que ela apresenta em sua 
prática, é a dimensão de processo  se inscreve nesta crítica. Não se trato do que a 
proposta coloca como proposição teórica, mas como na prática ela postula uma nova 
teoria frente ao que se realiza na escola. 
3. O Domínio Conceptual Cartográfico do Professor  
Os professores envolvidos diretamente nesta pesquisa foram os profissionais que atuam 
em escolas padrão do município de Presidente Prudente-SP. Foram entrevistados os 
professores de 8 das 10 escolas padrão do município no ano de 1994, um total de 22 
professores, dos 28 lotados nas escolas. 
O tratamento dos dados foi feito em duas partes, a parte inicial do Instrumento 
denominada caracterização  foi destacada e indicados os dados de ordem quantitativa e 
a parte denominada Cartografia e Geografia foi reproduzida sem a identificação. 
As informações relevantes dos sujeitos envolvidos referem-se ao percentual de 
professores pelas universidades públicas, 77%, o tempo de magistério, a maioria (81%) 
apresenta tempo superior a 5 anos, e os 81% que cursaram a licenciatura plena, apesar 
dos baixos percentuais relativos a realização de pós-graduação ou pesquisa científica na 
graduação (10%), pode-se ainda afirmar que se trata de um perfil diferenciado do 
conjunto maior dos professores da rede estadual paulista, partindo do princípio da 
formação em universidade pública, da experiência profissional e da obtenção do título 
em licenciaturas plenas, bem como o processo de seleção das escolas. 
No que tange ao objetivo central, os domínios cartográficos, deixa-se claro que o 
entendimento trata, especificamente, da qualidade formativa do professor e as condições 
que ele apresenta para construir estes conceitos junto aos seus alunos. Por conceitos 
cartográficos entende-se o conjunto de conteúdos ligados à representação dos 
fenômenos da Terra. Registram-se que ao se referir aos conceitos cartográficos não se 
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refere à cartografia em si, mas dos conceitos relacionados à geografia, objeto e objetivo 
de formação nos cursos de graduação - Licenciatura e/ou Bacharelado. 
Os conceitos aqui privilegiados não procuram dar conta da totalidade de conteúdos 
ministrados nas disciplinas de cartografia dos cursos superiores em geografia, mas, 
estão sim, relacionados aos aspectos básicos de domínio do conteúdo geográfico e 
sobretudo a partir de conceitos e habilidades que devem ser construídas e/ou adquiridas 
pelos estudantes nos diversos níveis de formação. 
Desta feita as respostas dos professores foram organizadas em quatro grupos: corretas, 
relacionadas, não relacionadas e não respondidas. Nesta apresentação atem-se apenas às 
resposta consideradas corretas. 
 Foram investigados 28 conceitos geocartográficos cujo percentual médio de 
respostas corretas não atingiu o índice de 33%. Um dados preocupante uma vez que 
grande parte destes conceitos são trabalhados na 5ª e 6ª séries do primeiro grau, onde se 
encontra o maior número de repetência e evasão escolar. Outro dado, é a enorme 
dificuldade dos professores na construção de respostas de forma lógica e objetiva. 
Para esta exposição detém-se em conceitos relativos ao documento cartográfico de 
representação espacial mais utilizado no trabalho docente: o mapa. Como documento 
geocartográfico básico as respostas obtidas para a conceituação de planta, carta e 
mapa, são preocupantes, uma vez que os índices de acertos foram 14%, 23% e 45%, 
respectivamente. Neste caso a imprecisão conceptual refere-se à proximidade dos 
termos e ao desconhecimento dos critérios de classificação dos documentos 
cartográficos, segundo escala e objetivos de representação. As respostas obtidas para 
estes conceitos determinam a importância de nossa investigação, tendo em vista que 
estão intimamente ligados ao trabalho de sala-de-aula. 
A importância deste conteúdo/conceito para o ensino aprendizagem é inegável, pois 
encerra aspectos de ordem didática, não apenas para a geografia, mas de análise da 
configuração espacial, localização e orientação. Ao se perguntar para os professores se 
eles ensinavam seus alunos a lerem mapas e tabelas, a grande maioria, 77% respondeu 
que sim. Em verdade, o que ocorre é que o mapa é um dos recursos subtilizados pelo 
professor, e a dificuldade de conceituá-lo expressa que os 77% que responderam que 
ensinam seus alunos a lerem mapas devem faze-lo de forma pouco precisa. Assim o que 
passamos a questionar não é somente a quantidade de respostas ou mesmo a 
interferência sobre o trabalho de sala de aula (algo que não foi objeto destas 
observações), mas sim o paradoxo entre o não domínio do conceito por parte de 55% de 
professores e o índice de respostas em que afirmam ensinar seus alunos a lerem mapas, 
revelando assim os problemas existentes no ensino. 
Ainda sobre a utilização do mapa foram formuladas algumas questões que evidenciam a 
forma e o domínio para utilizá-lo: quais as perguntas que o mapa responde (em 
relação ao que está representado)? 
O percentual de respostas corretas foi extremamente baixo, ainda que na explicação da 
pergunta, se fizesse referência as três questões básicas de representação do fenômeno ou 
objeto geográfico, a saber: (Onde?) O espaço de ocorrência do fenômeno. (O quê?) Que 
tipo de fenômeno e sua dimensão (Como?). O percentual de comparecimento das 
perguntas de representação foi o seguinte: O que (está sendo representado)? - 14%; 
Onde (a localização do fenômeno)? - 22%; Como (situação do fenômeno)? - 40%. 
Para OLIVEIRA (1978), esta questão se inscreve não apenas sob o aspecto 
representativo, mas trata-se de uma questão de ordem conceptual, que se coloca sobre a 
formação geográfica: “quanto ao geógrafo, a pergunta fundamental, para qual ele 
procura uma resposta, é uma das questões básicas da humanidade: onde? Mas, à 
questão: onde? o geógrafo tem necessidade de acrescentar outras questões, como: o 
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que?, quando? como? e por quê? - para explicar geograficamente a ocorrência dos 
eventos da Terra”. (p.33). 
A discussão sobre este questionamento (As perguntas que o mapa responde) se coloca 
não sobre o aspecto técnico da representação e sim de ordem conceptual como afirma 
OLIVEIRA (1978), sua importância se inscreve uma vez que a superação das 
deficiências formativas do professor passa pelo domínio da representação. 
No ensino, esta dupla reflexão comparece (representação/conceito) pois a aprendizagem 
do e pelo mapa se consolida a partir da atividade de mapear. Se as questões anteriores 
refletem aspectos de ordem conceptual de formação geográfica, ou seja, são 
fundamentos para o ensino da geografia, são também bases para os processos de 
elaboração/produção cartográfica, assim como as implantações. Para o professor, 
quando aborda-se este tema a consideração inicial é de que se trata de um termo 
eminentemente técnico, mas se compreende a atividade de mapear como um processo 
de construção de linguagem e portanto de leitura sobre o cotidiano (espacialidade), mais 
uma vez transitar-se do aspecto formal/técnico da representação para o aspecto 
formativo/intelectual da construção de conceitos. 
A partir do levantamento bibliográfico nota-se que as contribuições de SIMIELLI 
(1986), PAGANELLI (1985, 1987), OLIVEIRA (1972, 1978) e ALMEIDA & PASSINI 
(1989), mencionam o problema da aprendizagem do e pelo mapa, fundamentalmente 
como uma dificuldade que o aluno apresenta na leitura e interpretação dos documentos 
cartográficos. Este problema, segundo estas autoras, se estabelece pelo fato do aluno 
não ter elaborado mapas, não ser mapeador. Diante disto optou-se em verificar o 
conhecimento do professor sobre as formas de implantação cartográfica (o como fazer 
mapas). 
Segundo Lívia de Oliveira, a representação dos fenômenos existentes, ou seja, “os 
lançamentos dessas irregularidades da crosta terrestre nos mapas exigem um processo 
prévio de transformação, isto é, elas devem ser transformadas em elementos do espaço 
- pontos, linhas e áreas - para poderem ser representadas espacialmente. (1990:35). 
Para MARTINELLI (1991), as implantações se colocam como significações que estão 
intimamente relacionadas com os componentes temáticos a serem representados: 
“Para dizermos “O QUE?”, o “EM QUE ORDEM”? e o “QUANTO” que são 
componentes temáticos precisamos variar visualmente (Z) a posição em (X,Y), a qual 
pode assumir significações de ponto linha e área, como já anunciamos, em 
conformidade com a manifestação do fenômeno abordado”.(...) (p.16). 
Observa-se que as questões relativas ao mapeamento, a formulação de mapas como base 
para o ensino dos alunos torna-se uma das atividades complexas e distantes da realidade 
dos alunos e professores, reforçando  a necessidade de um domínio cartográfico por 
parte do professor, domínio que deve se estabelecer não apenas sobre os documentos, 
mas sobre a elaboração cartográfica, sobre o domínio da linguagem gráfica e da 
representação de seus elementos 
A leitura e interpretação de um documento cartográfico exige em primeiro momento o 
reconhecimento dos elementos fundamentais de um mapa. Este ponto de partida é o que 
permite referenciar o professor sobre a qualidade e finalidade do material cartográfico a 
ser utilizado em sala de aula, indicando que se trata de bloqueios formativos, queima-se 
etapas no processo de construção de uma concepção ampla sobre os 
conteúdos/conceitos cartográficos e tal processo se realiza na universidade. 
 
4. Considerações Finais 
As reflexões apontadas nesta pesquisa ganhou importância não pelos resultados 
apresentados, mas para o que se lança neste tipo de investigação. Ao debater a 



 6

cartografia, seu ensino e sua formação, recupera-se a dimensão necessária do 
entendimento de seus conteúdos dentro da formação geográfica. Nesta perspectiva 
coloca-se não apenas a elucidação de um discurso que se fez (a cartografia é apenas 
uma técnica), mas também os traços que esta visão incorporada e repetida marcaram na 
formação dos professores de geografia. E os depoimentos dos professores mostram que 
um certo momento de sua formação a “onda da geografia humana” acabou solapando 
os domínios desta ciência. 
Por isso, discutir os aspectos das representações sobre a cartografia aproxima-se do 
debate do movimento de renovação geográfica, que não parou, mas necessita incorporar 
o que deixou para trás. Não se avançamos em “partes”, procura-se avançar na 
totalidade. Quando se rompe com esta integridade, cria-se dualismos, preconceitos e 
uma distorção do método, ficando parte (ou partes) pelo caminho. 
É a formação do professor que se inscreve como um dos trunfos que se tem para atingir 
uma escola de qualidade, não esquecendo que este processo deve iniciar ou terminar 
com a escola fundamental, mas não poderá apenas bater às portas das universidades 
brasileiras. Muito mais que isto, deve rompê-las e transformar o que efetivamente se 
pratica como ensino em seu interior, um saber e formação produzidos e que se incluem 
no debate, não pela “hegemonia” que busca, como tem sustentado a proposta de 
Geografia, mas pela pluralidade e sobretudo pela reflexão d/no método, conduzindo 
seus elementos (saber e formação) à dimensão de transformadores e que se colocam, a 
partir dos sujeitos, enquanto prática transformadora. 
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