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RESUMO 

  
O usuário de mapas atualmente, independente de ter ou não formação em 

Cartografia, de ter ou não uma visão normal, precisa ler e entender os símbolos e 

signos de qualquer produto cartográfico – guias de ruas, mapas turísticos, 

temáticos, croquis imobiliários e outros. 

A Cartografia vive hoje, uma intensa reformulação em seus produtos 

cartográficos, impulsionada pelas novas tecnologias. Porém, a garantia de 

acesso, leitura e entendimento desses produtos é privilégio de uma minoria nas 

sociedades modernas, dos países em desenvolvimento, submetidos à intrincada 

rede de decisões políticas e econômicas da geopolítica atual. 

Diante disso, alfabetizar-se como um todo, inclusive cartograficamente, é a 

necessidade da maioria da população para enfrentar as dificuldades decorrentes 

dessa nova ordem mundial. Propomos uma abordagem didática para trabalhar os 

Elementos da Linguagem Cartográfica a partir de um tema: A Desigualdade 

Social na Cidade de São Paulo utilizando textos, mapas, e construindo um croqui 

coletivo. Assim, poderemos contribuir para a formação do aluno crítico e 

mapeador consciente, desmistificar a cartografia-desenho e romper com a 

estrutura do pensamento geográfico da Geografia do professor. 
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ABSTRACT 

 
 

Nowadays cartography goes through important theoretical shifts and 

presents new products mainly because the modern technologies. Although, 

access to cartographic knowledge is still a privilege of a minority inside developing 

societies with its political and economic realities. Map users, regardless of their 

education, abilities or restraints such as visual impairment, have to understand all 

cartographic products and read the cartographic language with its symbols –  

tourist and street guides and all thematic maps.  

Therefore, all people need to achieve graphic literacy and to be prepared to 

face difficulties brought by the new global situation. In this dissertation, a 

pedagogical approach is proposed to work elements of the cartographic language, 

using a theme: Social inequality in the city of Sao Paulo. To reach this goal, text, 

maps were used with collective  “croquis” (sketches made by a group of people) 

and teaching plans.  

The results were a contribution to geographical education, aiming at critical 

students and conscious map makers, avoiding simple drawing and old techniques 

still existing at schools and proposing innovating approaches in cartography. 
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APRESENTAÇÃO 

A importância de conhecer os Elementos da Linguagem Gráfica 

Cartográfica é fundamental para o usuário de mapas nos dias de hoje. 

Independente de ter ou não formação em Cartografia, o usuário precisa ler com 

desenvoltura os símbolos e signos dos guias de ruas, mapas turísticos croquis de 

imobiliárias etc, orientando-se espacialmente e mentalmente diante de um mapa, 

com uma possível visão crítica, do espaço em questão. Sabemos que as novas 

tecnologias e a informatização na produção desses produtos cartográficos avança 

rapidamente. Mas, sabemos também que, até os dias de hoje, apenas cerca de 

7% da população brasileira tem acesso e consegue ler a linguagem da 

Informática. Isto significa que as etapas sugeridas neste trabalho são ainda muito 

necessárias. 

Diante disto, esta Dissertação de Mestrado é o resultado de um esforço 

contínuo para a elaboração de uma proposta de abordagem didática cujo objetivo 

e finalidade é trabalhar os Elementos da Linguagem Gráfica em Cartografia, 

Escala, Proporção, Orientação, Visão Vertical e Oblíqua, a partir de um Tema da 

Desigualdade Social na Cidade de São Paulo, sob o ponto de vista da moradia, 

emprego e qualidade de vida. 

Durante o desenvolvimento do tema, sob questionamentos, análises de 

imagens, produção de textos do aluno, leitura e entendimento de textos, mapas e 

tabelas de jornais, textos sínteses em final de aula, envolvendo conceitos próprios 

da Geografia como paisagem, lugares próximos e distantes em diferentes 

escalas, o aluno foi tomando conhecimento dos elementos e habilidades próprias 

da Cartografia, chegando à leitura de mapas e à construção de croquis 

simplificados. 
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O trabalho desencadeou um processo de alfabetização como um todo, 

dada às dificuldades apresentadas pelo aluno. Foi preciso trabalhar a 

Alfabetização Cartográfica, Geográfica e Lingüística como um todo. Foi preciso 

construir os conceitos, num trabalho coletivo, (em duplas, trios) para que o aluno 

ultrapassasse minimamente suas dificuldades.  

O trabalho de pesquisa foi realizado durante o expediente normal das 

aulas, envolvendo a rotina diária da Escola, da classe em questão, seus 

problemas, suas dificuldades, seu calendário etc, o que exigiu também da 

professora a tarefa de observação e registro do que foi possível, do próprio 

trabalho. 

O conhecimento dos elementos da Linguagem Gráfica teve início com a 

leitura do caminho casa-trabalho-escola e chegou até à leitura simplificada das 

curvas de nível do local onde está a Escola e seus arredores representados em 

um aquário. 

A Metodologia utiliza um Organograma e Planos de Aula que se 

desenvolvem em etapas até a elaboração do croqui final. 

Esses planos trabalham com: o caminho casa-trabalho-escola, orientação, 

maquete, uso da bússola, planta dos arredores da escola, do Município de São 

Paulo, da Grande São Paulo, sob o ângulo da desigualdade social da cidade, 

culminando com a construção do croqui coletivo. 

O trabalho com as etapas da alfabetização cartográfica deve ser realizado 

sempre que for necessário no Ensino Fundamental ou Médio para que o aluno 

conheça e domine os Elementos da Linguagem Gráfica e possa ter subsídios 

para proceder à leitura de mapas nas séries seguintes enquanto desmistifica a 

Cartografia-Desenho e se torna um leitor crítico e um mapeador consciente.  
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“A condução da vida supõe, para cada um, uma vida própria, 
embora se mantendo a estrutura da cotidianidade: cada qual 
deverá apropriar-se a seu modo da realidade e impor a ela a 

marca de sua personalidade” (Heller - 1992, p. 40). 
                                                                                  Cavalcanti, Lana de Sousa – 1998, p.173. 
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5. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS: 

Estas definições sinalizam a evolução histórica da Cartografia, o que ela já 

representou e representa enquanto Cartografia Tradicional, mapeando lugares 

conforme os interesses e o modo capitalista de produção e enquanto Cartografia 

atual, voltada para o usuário, para as novas tecnologias, preocupada com a 

rapidez, da transmissão instantânea da imagem, com a decodificação da 

informação pelo usuário. 

Colocadas em uma linha de tempo, percebe-se que as definições 

classificadas como tecnicistas correspondem ao período de expansão colonial 

europeu, notadamente a partir do século XV quando a Europa se lançou aos 

Grandes Descobrimentos Marítimos, tomando posse de continentes e dando 

início a um longo período de espoliação das culturas e dos recursos naturais.    

Os europeus utilizavam-se das cartas portulanas, conhecidas desde o 

século XIII e, a partir de 1569, dos mapas traçados pelo cartógrafo Gerhard 

Mercator. Estes mapas, apesar das deformações das medidas de latitude, devido 

à projeção utilizada pelo cartógrafo, não inquietaram os europeus envolvidos 

intensamente na expansão do império colonial europeu. Mesmo porque, esta 

deformação exaltava as dimensões da Europa e restringia as dimensões dos 

grandes continentes (África, América do Sul), o que poderia ser mais um 

argumento de supremacia de países europeus colonizadores em relação aos 

grandes continentes explorados (África, América). 

A projeção de Mercator foi contraposta muito tempo depois, em 1973, pelo 

cartógrafo alemão Arno Peters que elaborou uma projeção com o objetivo de 

representar todos os países segundo sua verdadeira superfície. Controvertida 

inclusive no âmbito das Nações Unidas, a projeção de Peters não pretende 
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superar os demais sistemas de projeção. Seu principal propósito é eliminar a 

"superioridade geográfica" desfrutada pelos países do Hemisfério Norte nos 

sistemas habituais de projeção. Também busca demonstrar que a ciência 

cartográfica pode ser subjetiva e polêmica. Com efeito, é impossível reproduzir 

sem distorções, numa superfície plana, as características da Terra que é redonda 

(Figura 01).  

A História da Cartografia nos mostra que o homem sempre teve a 

preocupação de registrar seu espaço, seu modo de viver, sua cultura, sua 

cartografia, em cavernas, paredões de rochas, representações estas chamadas 

de desenhos rupestres. São registros tão antigos quanto à necessidade de 

sobrevivência das sociedades. Antecedem à criação de símbolos e signos. 

Este registro ainda presente hoje em sociedades dita atrasadas foram 

profundamente desconsiderados, destruídos e mesmo eliminados à medida que 

os valores, os costumes, a produção, o comércio e o poder político se organizava 

com a ascensão do capitalismo burguês que investia na espoliação dos espaços 

conquistados. 

Com o período de expansão do colonialismo europeu modifica-se a idéia 

de lugar que aparecia no mundo feudal. A concepção de mapa do período feudal 

como espaço fechado, a concepção religiosa fundada numa sociedade que 

concebia existir num castelo fechado, com uma relação de produção voltada para 

dentro do feudo, começa a ser modificado pelo mundo burguês. Modifica-se a 

concepção de tempo. A pressão burguesa redefine a concepção de Deus, a 

concepção de mundo.  

É o momento em que Nicolau Copérnico (século XV) publica o seu livro 

que dizia que a Terra gira em torno do Sol. Surge Galileu Galilei (século XV) que 
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vai além das idéias de Copérnico. Modifica-se a concepção de movimento. O 

movimento é aquilo que a burguesia entende como apropriação de um espaço 

aberto, sem fronteiras, pronto para ser tomado, dominado, explorado. Dominar o 

espaço é ter o domínio do poder. Para Galileu, na natureza, tudo se movimenta. 

Para a burguesia o processo de acumulação, a produção, o comércio é o 

movimento, um movimento que não tem fim, que possibilita organizar e 

reorganizar o espaço, conforme as necessidades, com opção para períodos de 

guerra ou intervalos de paz, sem perder os avanços tecnológicos, chegando à 

globalização dos dias atuais (Szamosi, 1988). 

O tecnicismo da Cartografia se desenvolveu, portanto, com base na 

filosofia do positivismo, do neoliberalismo e da dialética dos pensadores como 

Galileu, Kepler, Descartes, Kant, Hegel, Isaac Newton (séculos XVI, XVII e XVIII). 

Forma-se, então, a lógica do discurso geográfico as idéias de espaço, 

região, lugar, paisagem, território, ainda presente em nossos dias.  

A Cartografia que interessava à burguesia no século XVIII não seria a 

mesma do discurso geográfico que passou a se desenvolver nas escolas. É o 

momento histórico em que surge a geografia do professor (Lacoste, 1976). A 

Cartografia, essência do discurso geográfico burguês, passa a não fazer parte do 

discurso geográfico escolar. Os operários das fábricas necessitados da 

Alfabetização em Leitura e Escrita não necessariamente deveriam ter uma 

Alfabetização Cartográfica. Na Cartografia Tradicional não há espaço para uma 

leitura crítica do espaço, não há uma preocupação com os usuários de mapas. 

Estes formam um grupo privilegiado que domina o significado de símbolos e 

signos estratégicos, especiais.   
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As definições de Cartografia agrupada como científica e preocupada com o 

usuário data do século XX, momento histórico de alta definição tecnológica, das 

Ciências, da Comunicação e da Informação. É o momento do uso do computador 

como suporte técnico, da visualização, da rapidez na produção da imagem, do 

movimento em áudio e vídeo. E é também o momento de saber usar, ler e 

entender a linguagem de toda essa tecnologia.  

Os anos 70, conforme o quadro de Christopher Board, 1983, (Figura 02), 

reuniu vários cartógrafos ao nível internacional preocupados com a temática da 

estruturação da Cartografia como um Sistema de Comunicação (Simielli, 1986).  

Hoje, a Cartografia do poder político está abandonando os mapas em papel e 

assumindo os mapas digitais, definindo espaços e reestruturando domínios. O 

poder de decisão sobre as mais diferentes problemáticas criadas pelo modo de 

vida das sociedades na superfície da Terra, via imagens de satélite, reproduzem-

se e são transmitidas via Internet, instantaneamente, por computadores, em 

escalas locais ou mundiais. São informações ainda mais seletivas, centralizadas 

nas mãos de quem domina a tecnologia da multimídia, de quem sabe ler e 

interpretar cartas, mapas, gráficos, é alfabetizado cartograficamente. São 

informações que definem uma rede de espaços desiguais em deferentes escalas, 

locais, mundiais, globalizadas. É a Cartografia das grandes desigualdades 

sociais, das grandes aglomerações populacionais, do esgotamento dos recursos 

naturais e da definição de paisagens espoliadas, que refletem uma desordem 

ambiental, uma destruição dos elementos que compõem a biosfera, a hidrosfera, 

a atmosfera, uma separação entre quem tem e quem não tem poder. Mais do que 

nunca a Alfabetização Cartográfica é tão importante na História das Sociedades 

como o é a Alfabetização na Leitura e na Escrita da Língua falada. 
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Essa Cartografia que reflete o poder político, ideologicamente, é omitida, 

não faz parte da geografia dos professores, seja no Brasil, seja na França. E com 

certeza, não é a Cartografia que poderia contribuir para um ensino de Geografia 

voltado para uma compreensão do espaço socialmente construído, voltado para a 

compreensão das razões que levam grandes massas de desiguais viverem 

concentrados, confinados ou espalhados, fugindo de catástrofes naturais, 

perambulando em busca de alimento, de trabalho, submetendo-se à escravidão 

de contrabandistas, mercenários, grupos fanáticos políticos e religiosos, na luta 

pela posse e uso dos recursos naturais em todos os continentes, tornando cada 

vez menor o intervalo entre a extração do recurso natural e a sua "recomposição 

natural" (possível, mas não com todos os recursos naturais). 

 Esta sociedade de desiguais está muito longe da autonomia e da liberdade 

das sociedades antigas que registravam a Cartografia da sua sobrevivência nos 

paredões de rochas das cavernas, apesar das mudanças biotecnológicas, da 

tecnologia genética. 

As definições de Cartografia acima agrupadas evidenciam que na evolução 

histórica da Cartografia no século XX ainda concentram-se pesquisas voltadas à 

Cartografia Tradicional e à Cartografia voltada à linguagem visual preocupada em 

se desligar da visão eurocêntrica da Cartografia. 

No que se refere à Cartografia Tradicional, podemos citar algumas pesquisas da segunda 
metade do século XX, ainda voltadas para a sistematização da Cartografia em suas duas 
grandes divisões: a Cartografia Sistemática e a Cartografia Temática.  São esquemas bastante 
completos e que não evidenciam nenhuma preocupação com o usuário do produto. 
Como exemplo utilizamos o quadro de Meine, 1978 (Figura 03) onde ele destaca a posição da 
Cartografia em relação a outras ciências e o quadro de Kretschner, 1978 - (Figura 04) que 
propõe um esquema da Cartografia com duas divisões: a Cartografia Teórica e a Cartografia 
Aplicada. Encara a Cartografia como uma ciência formal e advoga uma combinação de teoria e 
prática. A Cartografia Teórica diz respeito ao desenvolvimento de métodos para construção, 
produção, comunicação, avaliação e análise das representações cartográficas, enquanto a 
Cartografia Aplicada visa executar a produção e garantir seus objetivos se os métodos forem 
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cientificamente testados. Dessa forma, ocorre um efeito recíproco onde o reconhecimento dos 
problemas pode ser tão importante quanto a sua solução. Esta inter-relação entre a Cartografia 
Teórica e Aplicada está representada no esquema por setas que fazem a ligação destes dois 
campos. (Simielli, 1986, p. 27). 

 

No que se refere às tendências mais recentes, a história da Cartografia vêm 

deixando de ser essencialmente européia e vem sendo reconhecida como uma 

linguagem visual de todas as civilizações. 

Os mapas ou o desejo de balizar o espaço sempre esteve presente na mente humana.  
A apreensão do meio ambiente e a elaboração de estruturas abstratas para representá-lo foram 
uma constante da vida em sociedade, desde os primórdios da humanidade até os nossos dias.  
Com o domínio intelectual do universo os homens substituíram o espaço real por um espaço 
analógico (processo básico da Cartografia) e o século XIX, passou a ter o domínio do espaço, 
do ponto de vista europeu, associando a Cartografia a todas as ciências matemáticas e políticas 
e desvalorizando os mapas de épocas anteriores que revelavam as raízes culturais das 
sociedades encontradas pelos colonizadores europeus, em todos os continentes. 
É muito recente a preocupação em se identificar mapas das sociedades primitivas, como uma 
categoria da pré-história cartográfica. Isto reflete não apenas as dificuldades para identificar 
mapas das sociedades primitivas, mas também a tendência na história da Cartografia a tornar 
mais rígido os mapas considerados aceitáveis, isto é, os mapas do ponto de vista europeu. O 
mapa autêntico mais antigo foi elaborado a cerca de 6000 a.C. Descoberto em 1963, durante 
uma escavação arqueológica em Sacal Hoyuk. Na região centro-ocidental da Turquia, 
representa o povoado neolítico do mesmo nome. O traçado das ruas, conforme os vestígios 
resgatados, tinha ao fundo o vulcão Hasan Dag em erupção. Esse mapa primitivo guarda 
alguma semelhança com as plantas das cidades modernas, mas sua finalidade era totalmente 
distinta. O sítio em que foi encontrado era um santuário ou local sagrado, e ele foi criado como 
parte de um ato ritual, como um "produto de momento", sem a intenção de ser preservado após 
cumprimento do rito.    
Desde o século XIX, a história da Cartografia foi basicamente assimilada à tradição ocidental, 
que tem suas origens no Oriente Próximo, no Egito e na era greco-romana, e que, enobrecida 
pelo contato com a Europa, atinge seu auge no atual mundo desenvolvido. A evolução dessa 
história da Cartografia, apesar de uma interrupção na Idade Média, de pequenos retrocessos e 
de grandes revoluções partiu de formas rudimentares para alcançar um nível superior de 
aplicação numérica. 
Os mapas eram considerados marcos significativos da evolução da humanidade; por 
conseguinte, aqueles que não indicassem algum progresso rumo à objetividade deixavam de ser 
seriamente estudados. Mesmo alguns dos primeiros mapas produzidos pela cultura européia, 
como os grandes planisférios da Idade Média Cristã, eram considerados indignos de atenção 
científica.  
Os mapas das culturas não-européias eram considerados ainda mais estranhos ao epicentro da 
Cartografia. A opinião tradicional sobre a história da Cartografia Islâmica, por exemplo, realça 
a tendência dos europeus de ver o mundo segundo sua própria imagem. Os mapas do Islã eram 
tidos como o fruto da herança grega, sem se levar em conta até que ponto as traduções árabes 
de obras como o Almagesto e a Geografia de Ptolomeu foram inteligentemente adaptadas aos 
objetivos da cultura e da religião islâmicas. Os mapas árabes, como os da escola Balkhi, por 
exemplo, eram analisados segundo o critério ptolemaico, ao invés de serem apreciados como 
uma fusão de tradições cartográficas em que se integravam tanto elementos persas quanto 
gregos. 
Os mapas de culturas não-européias só recebiam certa atenção da parte dos historiadores 
ocidentais quando apresentavam alguma semelhança com os mapas europeus. O interesse era 
descobrir similitudes cartográficas nessas culturas remotas e não analisar suas diferenças. De 
acordo com semelhante lógica, um eminente cientista afirmava que a notável produção da 
cartografia chinesa, com exemplares que remontavam ao século IV a.C., era "a mesma ciência" 
desenvolvida antes na Europa.  
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Nessa história comparada da Cartografia, dava-se muita atenção aos aspectos matemáticos do 
traçado dos mapas, à codificação dos princípios metodológicos cartográficos (como os de Pei 
Xiu (223-271), "pai da Cartografia científica") e ao surgimento de inovações técnicas, como 
planos quadriculados, escalas regulares, signos abstratos convencionais e até curvas de nível, 
ou seja, a todos os aspectos correspondentes ao modelo ocidental de excelência cartográfica. 
Assim, os mapas da dinastia Han encontrados numa tumba nas imediações de Changsha, na 
província de Hunan, foram aceitos pelos especialistas chineses e ocidentais como a 
confirmação de um precoce desenvolvimento científico da Cartografia, convertendo-se em 
antepassados em linha direta do mapa moderno. 
Deu-se muita atenção às tradições "científicas" da cartografia chinesa e aos efeitos de uma 
difusão no Japão e na Coréia, relegando-se a segundo plano as culturas cujas práticas 
cartográficas diferiam das ocidentais. Os mapas traçados na Índia antes da ocupação britânica, 
com signos desconhecidos e estilo pictórico, só muito recentemente passaram a ser citados nas 
descrições convencionais da história da Cartografia. Eles não eram considerados mapas, mas, 
simples curiosidades cartográficas meros objetos de coleções etnográficas. De acordo com a 
perspectiva racionalista, a posição inferior correspondia aos mapas "primitivos" das culturas 
não ocidentais carentes de escritura, comumente vistos como os representantes da fase 
rudimentar dos conhecimentos cartográficos; nessa categoria incluíam-se as pinturas dos povos 
aborígines da Austrália, os mapas dos índios americanos, as estacas de demarcação dos 
habitantes das ilhas Marshall e os planos de batalha traçados no solo pelos guerreiros maoris da 
Nova Zelândia. Porque careciam da orientação, das escalas regulares e dos elementos da 
geometria euclidiana presente nos mapas modernos, ou porque eram traçados sobre suportes 
estranhos, esses mapas permaneciam à margem do progresso cartográfico ocidental, e nada se 
fazia para decifrar seus códigos de representação. 
Dessa forma, a história da Cartografia deixou-se aprisionar pelas categorias e definições dos 
eruditos. Faltava reconhecer a grande diversidade de formas da representação do espaço no 
mosaico da cultura humana universal. Para contestar essa perspectiva eurocêntrica, em 1987, 
no primeiro volume de uma nova História da Cartografia, adotamos uma definição de mapa 
que permitia introduzir certo relativismo no estudo histórico das cartas geográficas. 
Partindo da convicção de que cada sociedade tem ou teve sua própria forma de perceber e de 
produzir imagens espaciais, chegamos a essa simples definição do mapa: 
“Mapa é a representação gráfica que facilita a compreensão espacial de objetos, conceitos, 
condições processos e fatos do mundo humano". 
O motivo de uma definição tão ampla é de facultar sua aplicação a todas as culturas de todos os 
tempos e não apenas às da era moderna. Além disso, ao considerar os mapas uma forma de 
"saber" em geral, ao invés de meros produtos de uma prolongada difusão tecnológica a partir 
de um foco europeu, tal definição permite escrever uma história muito mais completa. 
A história da Cartografia começa, assim, a tomar um novo rumo, no qual cada cultura exprime 
sua particularidade. Isso traz duas grandes vantagens. A primeira, o entendimento progressivo 
de que a Cartografia não somente é muito mais antiga do que se pensava, mas também, apesar 
das numerosas lacunas documentais, uma linguagem visual muito mais universal e o que antes 
se acreditava. Ao se admitirem algumas deficiências da comparação intercultural e ao se 
ampliar a definição de "mapa" a ponto de ela abranger, por exemplo, tanto as representações 
cosmológicas e celestes como as terrestres, as tradições cartográficas começam a se integrar 
onde antes havia espaços em branco na história da Cartografia. A evolução da cartografia na 
Índia pode ilustrar essa nova forma de escrever na história dos mapas. 
Apesar da importante contribuição da Índia ao desenvolvimento das ciências, matemáticas, 
poucas cartas geográficas indianas anteriores à ocupação européia foram preservadas. Mas nos 
arquivos cartográficos há uma difusão de representações cosmográficas, legadas pelas três 
principais religiões da Índia - o budismo, o hinduísmo e o jainismo. Em alguns mapas, o eixo 
do monte Sumeru centraliza a Terra e o Universo, e em torno de suas bases os continentes se 
organizam. Em outros, o Universo apresenta estratos verticais, com representações gráficas dos 
céus e dos mundos inferiores por onde as almas podiam transitar. 
As formas naturais podiam assumir dimensões e configurações fabulosas. Na cosmografia 
budista, por exemplo, o mundo em que a Índia se situava era conhecido e representado como 
Jambudvipa, a ilha de Jambo, em cujo centro crescia um jambeiro. Julgar a história 
cartográfica da Índia comparando-a a tradição européia de mapas realistas significa ignorar a 
Weltanschauung da cultura indiana e desprezar determinadas concepções do espaço e do tempo 
pouco familiares à mentalidade ocidental. 
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Ao aceitarmos todo esse "novo" caudal de mapas cosmológicos, além de ampliarmos 
imensamente a história tradicional da Cartografia e de enriquecermos consideravelmente, 
graças à experiência cartográfica da Ásia, conceitos já estabelecidos, também aprendemos a 
respeitar mapas de outras regiões. À medida que nos interessamos pelo sudeste da Ásia, pelo 
Tibete, pela África anterior ao século XIX, pela América pré-colombiana e pelas ilhas do 
Pacífico antes de Cook, vamos descobrindo outras tradições cartográficas sem qualquer 
semelhança com os modernos mapas europeus, mas igualmente válidas. Os arcaicos 
preconceitos sobre a finalidade dos mapas na história da humanidade caem por terra, e a velha 
história da Cartografia passa por uma constante revisão. 
Assim, a segunda vantagem da nova História da Cartografia consiste em permitir que 
entendamos muito melhor o objetivo da criação dos mapas. Poucos aspectos da atividade e do 
pensamento humano deixaram de ser representados graficamente em alguma época. Quanto 
mais estudamos os mapas no âmbito das principais culturas do mundo, mais se amplia a lista 
das atividades a que foram consagrados - das mais práticas e prosaicas às aparentemente mais 
especulativas.  
Já se comprovou, por exemplo, a utilidade dos mapas na China antiga como instrumentos do 
poder quer se tratasse de mapas cadastrais ou demarcatórios de fronteiras, documentos 
burocráticos ou protocolos diplomáticos, planos para a conservação das águas, meios de fixar 
impostos ou documentos estratégicos da logística militar. Os mapas chineses influenciaram 
muitas culturas; estas, por sua vez, também os influenciaram. Longe de servirem como simples 
instrumentos de medição, eram estreitamente vinculados à literatura e à pintura, faziam parte 
dos conhecimentos gerais e serviam para reconstruir geografias de tempos passados, sendo 
gravados sobre pedra, em lugares públicos, como testemunhos da continuidade cultural. 
Desempenhavam uma função ritual, comprovada por sua presença nos túmulos. Serviam ainda 
como instrumentos de adivinhação, de predição astrológica dos fenômenos celestes ou de 
proteção contra as forças invisíveis. 
Imagens Mentais: 
Tanto nas sociedades ocidentais como nas orientais a Cartografia invariavelmente une o 
objetivo ao subjetivo, a prática aos valores, o mito ao fato comprovado, a precisão à 
aproximação. As histórias eurocêntricas tradicionais têm desprezado os usos míticos, 
psicológicos e simbólicos dos mapas, valorizando seu uso prático; isso se deve mais à nossa 
obsessão pelos modelos científicos do que à história real da prática cartográfica. 
Os conhecimentos obtidos graças ao estudo das tradições e práticas cartográficas não-
ocidentais podem ser aplicados à história dos mapas no mundo inteiro. Quanto mais estudamos 
as tradições cartográficas locais, menos podemos ignorar suas contribuições: na América, por 
exemplo, cada vez que surgem mais provas de que os mapas dos territórios coloniais editados 
na Europa entre os séculos XVI e XIX fundamentam-se em grande parte nos conhecimentos 
geográficos dos povos indígenas. Mesmo em situações de conflito, em muitas partes do mundo 
os mapas eram um meio de intercâmbio cultural capaz de superar as barreiras da língua. Em 
outros casos, constituíam um meio de resistência dos povos colonizados à apropriação de sua 
cultura e de seu território. 
Para poderem estudar todos esses novos aspectos, os historiadores de cartografia estão 
adotando teorias provenientes das ciências humanas e sociais. Deixou-se de acreditar, por 
exemplo, na pretensa supremacia do sistema de representação numérica do mundo. Também já 
não se crê que os mapas modernos, inclusive os obtidos mediante o concurso do satélite 
Landsat e dos computadores, estejam à margem das maquinações do poder. Tal como os mapas 
de uma cosmografia indiana ou qualquer representação asteca do Universo, as cartas 
geográficas por satélite não deixam de ser construções sociais. Começamos a compreender que 
a Cartografia moderna é fruto de uma empresa global, uma forma de poder/saber mesclada às 
principais transformações produzidas na história do mundo, criada e recebida por agentes 
humanos, explorados pelas elites para exprimir uma visão ideológica do mundo. 
Os mapas sempre foram imagens mentais. Hoje continuamos a considerá-los uma forma de 
ver, mas começamos a entender o significado de "ver". Em vez de pensarmos que os mapas são 
um espelho do mundo, passamos a vê-los como um simulacro: algumas vezes, mais importante 
que o território representado, freqüentemente, uma redescrição do mundo em toda a sua 
diversidade cultural (Harley, 1991). 
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5.1 Teorias e Modelos de Comunicação Cartográfica. Décadas – 
70/90.  
 

Para chegarmos à construção do CROQUI em sala de aula de forma 

abrangente, ampla e coletiva, buscando o saber pensar e analisar o espaço 

recorremos a uma seqüência de etapas cujo objetivo é a construção das noções 

de Cartografia.  

Para tanto, baseamo-nos em algumas propostas teóricas ou linhas de 

pesquisa, de autores estrangeiros, que consideram a Cartografia Contemporânea, 

na sua essência, como um Meio de Comunicação e de Informação e que vieram a 

influenciar os autores nacionais. 

A seguir, citamos algumas propostas teóricas, seus pesquisadores e seus 

respectivos Quadros de Modelos de Comunicação Cartográfica: 

• A Teoria da Informação destacando-se: Board, 1967 e Kolancy, 1969. 

• A Semiologia Gráfica destacando-se: Bertin, 1967. 

• A Teoria da Cognição trazendo: Robinson e Petchenik, 1978.  

• A Teoria da Informática trazendo: Dibiase, MacEachren et. al, 1990/1991  

5.1.2 Teoria da Informação: Board e Kolacny 
 

Esta teoria tem o MAPA como um veículo de informação (em jornal, vídeo 

ou livro). 

O mapa é uma das várias formas de transmissão da informação. E para 

isso será observada a eficácia do mapa enquanto transmissor de informação, a 

forma como ele atinge os seus usuários, seja ele de oito anos, seja ele um adulto 

de nível universitário ou não.  

A grande maioria dos adultos utiliza-se do mapa para a localização. Às 

vezes não consegue perceber outras informações, fazer outras leituras e 
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correlações como matas, rios, concentração ou dispersão de população, por não 

ter conhecimento de informações acumuladas.  

O mapa permite fazer localização, transmissão e síntese de informações 

quando a pessoa tem conhecimento dos elementos necessários para apreender 

as informações que a comunicação cartográfica permite enquanto meio de 

informação.  

A informação a ser transmitida está ligada ao tipo de clientela, isto é, ao público 

que irá se utilizar dessa informação. Por exemplo: nos mapas de turismo estão 

localizados hotéis, praças, pontos turísticos, cachoeiras, etc. 

O mapa revela uma intenção. E esta informação é selecionada pelo viés 

político. O mapeador seleciona o que vai mapear de acordo com a sua intenção 

política, o seu ponto de vista. O viés político é dado pelo uso do mapa e não por 

aquele que fez o mapa (Mercator e Peters). 

A capacidade de informação de um mapa é um problema à parte, sendo 

composta tanto da capacidade gráfica, como da informativa. A capacidade gráfica 

é o limite do número máximo de sinais cartográficos em uma determinada 

superfície de papel, que ainda permite uma boa leitura do mapa. A capacidade 

informativa é imensurável e pode ser deduzida do essencial, isto é, das 

características semióticas do mapa; não depende do número de sinais situados 

no mapa, mas da escolha de expressões, dos fatos a serem mapeados e, acima 

de tudo, das habilidades intelectuais e receptivas do usuário do mapa (Simielli, 

1986). 

Muitas vezes essa capacidade de informação do mapa pode ser 

atrapalhada por aquilo que na Teoria da Comunicação é chamado de ruído. 

Segundo Epstein, 1986 ruído é todo o fenômeno que se produz na ocasião de 
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uma comunicação, não pertencente à mensagem intencionalmente emitida. E 

esta interferência no mapa pode ser, por exemplo, a falta de escala, a cor da 

legenda que não coincide com a cor do mapa, tracejado grande no mapa e 

pequeno na legenda, etc. 

Isto ocorreu com freqüência até a década de 60 e pode ser observado com 

exaustivo detalhamento no item 2 - Análise dos Modelos de Comunicação 

Cartográfica (Simielli, 1986) porque na década seguinte apareceram as definições 

metodológicas da Cartografia como Meio de Comunicação.  

 
5.1.3 Board 1967 
 
 

Christopher Board apresenta, cronologicamente, o primeiro Modelo de 

Comunicação Cartográfica em 1967, (Figura 05) e em 1983 apresenta a grande 

concentração, na década de 70, de inúmeros pesquisadores no estudo da 

Cartografia como Meio de Transmissão de Informação. 

Seu Modelo de Comunicação Cartográfica, apesar de ter sido um dos 

primeiros modelos mais completos apresentados na Cartografia, dá pouca 

importância ao usuário do mapa.  

O processo de produção do mapa aparece bem detalhado e nele pode-se 

perceber a influência dos esquemas gerais dos Sistemas de Comunicação, onde 

o ruído é uma presença constante. O ruído num sistema de comunicação pode 

ser uma perturbação indesejada produzida por uma interferência humana ao que 

chamou de "ruído artificial" ou o "ruído real" que podem ser informações sobre o 

mundo real consideradas irrelevantes e eliminadas nas fases iniciais da 

construção do mapa. 
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O trabalho de Board evidenciou a relação especial que existe entre a 

Geografia e a Cartografia; a importância dos geógrafos no ensino da leitura de 

mapas e que, para ensinar essa leitura de mapas, é preciso conhecer as Etapas 

da Comunicação Cartográfica. 

Segundo Board, embora o processo da leitura de mapa seja colocado em uma seqüência, nem 
sempre, na realidade, isto acontece, podendo mesmo ocorrer simultaneamente. Antes da leitura 
é preciso, primeiro, ocorrer a percepção sensitiva e isto significa sentir os símbolos do mapa, o 
que depende de respostas a estímulos apresentados. A detecção e a discriminação são limitadas 
pelo ambiente do usuário (iluminação, distância), características do usuário (grau de visão, 
cansaço físico) e a forma física do mapa em si (tipo de impressão, grau de detalhes). A leitura 
propriamente dita começa com a decodificação, ou seja, o usuário translitera os símbolos 
contidos no mapa através de processos de reconhecimento e identificação. 
A etapa seguinte é a verbalização, que é a integração de montagens de símbolos em 
combinações já conhecidas. Através da decodificação e da verbalização transferem-se dados 
elementos do mapa para o campo cognitivo do usuário de mapas. Uma porcentagem de 
elementos permanece fora do campo cognitivo do usuário ou porque não foram percebidos ou 
porque sua codificação é muito complicada, podendo ocorrer vários problemas que provocam 
este fato, ou seja, falta de luz para ler o mapa, distância do mapa aos olhos do leitor, confusão 
entre símbolos similares, sobrecarga de detalhes, má impressão dos mapas, etc. 
Para se transferir do Grupo F para o E é preciso passar por etapas de leitura de mapas 
chamadas de visualização e interpretação. Por visualização se entende ver a paisagem através 
do mapa e a interpretação se baseia no conhecimento que o usuário possui da classe do objeto 
simbolizado no mapa e das relações deste com outros objetos, sendo, portanto, a interpretação 
o estágio final da tentativa de dar sentido ao padrão mapeado em termos da experiência que se 
tem ma época da leitura. 
E, por último, temos outras duas atividades - avaliação e verificação - que não ocorrem no 
canal da comunicação, mas sim após a transmissão da informação do mapa para a cognição do 
leitor de mapas. A avaliação é a tentativa de se responder a pergunta: "quão eficaz é o mapa 
para os propósitos do leitor? Isto exige que o cartógrafo estabeleça os propósitos do mapa, 
como e por quem ele será utilizado e se foram empregados as informações e os elementos 
gráficos adequados. Verificação é o termo aplicado ao processo de avaliação de um mapa no 
campo, e é característica do ato de encontrar sua própria maneira de ensinar a outros como usar 
o mapa. 
Assim, no final do processo de leitura, permanece um grupo de elementos F que está presente 
no mapa, mas não na cognição do leitor de mapas e que representa informações, ou o mapa não 
transmitido ao usuário, ou ainda, uma parte do mapa não entendida por ele. 
No ano seguinte, após ter apresentado este esquema, com grande detalhamento na parte de 
leitura de mapas, faz uma proposta ampliada deste modelo. Apresenta assim o SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA COMO MODELO CONCEITUAL (Board, 1978). 
Toda a argumentação utilizada na explicação do modelo anterior e que não é ressaltada no 
desenho da Figura 06 (Simielli, 1986, p.67) Board apresenta neste novo modelo. Vemos 
assim, uma separação mais nítida do cartógrafo e do usuário, com destaque da fase de 
Ampliação no mapa cognitivo do usuário, aparecendo as etapas de Avaliação e Verificação em 
posição melhor definida que no esquema anterior (Simielli, 1986, p. 63 a 67) 
Board, no texto abaixo, com maior detalhamento questiona quão pode ser ampliada a relação 
especial que já existe entre a Cartografia e  a Geografia e o quanto o geógrafo, ao trabalhar 
com mapas, conforme os propósitos do leitor (usuário), poderá contribuir para avaliar a 
eficácia desses mapas que são a especificidade do trabalho do cartógrafo,  além de tornar de 
domínio público, o conhecimento e a utilização do produto cartográfico.  
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A contribuição de Board, quanto à leitura de mapas veio aproximar geógrafos e cartógrafos 
ingleses que, diferenciavam até em textos o significado de cartas e mapas topográficos e 
aqueles dedicados originalmente a geógrafos e a outros que se interessam principalmente por 
mapas de temas especiais (Keates, 1973), o que trouxe um prejuízo substancial ao 
desenvolvimento de uma disciplina unificada. 
Quase sempre, os cartógrafos não incluem geógrafos entre seus usuários especialistas, tais 
como geólogos, arqueólogos, planejadores, engenheiros e biólogos. Talvez isto se deva ao fato 
de que o treinamento geográfico em quase todos os níveis tenha incluído a leitura de mapas, 
principalmente a leitura de mapas topográficos. E os geógrafos, diferentemente dos 
cartógrafos, não se interessam pelos mapas em si, mas como formas de retratar o mundo real, 
em todos os seus aspectos sem qualquer especialização acentuada. Freqüentemente, os 
geógrafos utilizam mapas a fim de ilustrar seus argumentos sobre distribuições e relações. 
Geralmente, aceita-se que os geógrafos sejam hábeis na leitura de mapas, mas isto talvez se 
deva muito mais ao seu treinamento do que ao fato de que os bons leitores de mapas se tornam 
geógrafos. Eles têm maior oportunidade de exercitar as artes e talento da leitura de mapas e 
têm maior necessidade de tal exercício. Distribuições e relações espaciais são essenciais para a 
Geografia, de uma forma que não o são para as outras ciências. 
Os mapas desempenham um importante papel na elaboração de hipóteses (Thomas, 1960; 
Taaffe, 1970). Eles são empregados analiticamente para, por exemplo, mostrar padrões de 
resíduos de regressão, que podem ter sido desenvolvidas a partir da comparação de padrões. 
(Claval e Wieber,1969) fazem uma distinção entre os croquis analítico, que apresenta uma 
seleção de fenômenos, e o croquis de síntese que mostra explicitamente as relações entre 
padrões. Mais ricamente, Muehrcke, 1972 ressaltou as vantagens que os mapas trazem para os 
processamentos visuais e mentais dos dados espaciais (geográficos). 
Inevitavelmente, chega-se à conclusão de que para melhorar a qualidade de elaboração de 
hipóteses na Geografia (e em outras ciências interessadas em padrões espaciais), os mapas 
devem ser tão bons quanto possível. Mas para se fazer qualquer abordagem válida do 
problema, deve-se primeiramente entender o processo da comunicação através de mapas e, 
mais particularmente, como a leitura de mapas é realizada. Muercke 1972, por exemplo, sugere 
que "os cartógrafos sabem relativamente pouco a respeito do procedimento tradicional da 
leitura visual de mapas, além do fato de que ela é subjetiva e conduz à descrição qualitativa e 
comparação de mapas.  Talvez ele pudesse dizer o mesmo para geógrafos que tem ainda menos 
base para compreensão. 
Leitura  de Mapas 
Apesar dos processos que envolvem a leitura de mapas serem estabelecidos distinta e 
seqüencialmente (como ocorre com a elaboração de mapas), na realidade, eles freqüentemente 
podem ocorrer simultaneamente ou em uma ordem diferente. 
Sentir os símbolos em um mapa diz respeito às respostas fisiológicas aos estímulos 
apresentados. Em mapas normais tais respostas são as visuais. A detecção e discriminação 
ocorrem dentro de vários limites impostos pelo ambiente do usuário de mapas (iluminação, 
ângulo de leitura e distância), características do usuário (acuidade, visual, fadiga) e a forma 
física do próprio mapa (clareza de impressão, grau de detalhamento, qualidade  do papel). 
As respostas são características na fase de detecção. "Aqui há alguma coisa impressa" ou "Lá 
há uma área em branco". A fase de discriminação envolve a capacidade do usuário de afirmar 
que há diferenças entre o que está impresso (ou o que não está impresso) em várias partes  do 
mapa. Neste estágio, não se faz leitura e a comunicação é mínima, uma vez que na melhor das 
hipóteses, só se faz afirmações tais como "Isto aparece aqui e algo diferente aparece lá". Desde 
que se possa especificar localizações aqui e lá. Mesmo imperfeitamente, alguma informação 
geográfica é transmitida do mapa para o leitor. 
A leitura estrito senso começa com a decodificação, onde os processos de reconhecimento e 
identificação permitem ao usuário "transliterar" os símbolos. MORRISON utiliza o termo 
"leitura de mapas" quando se refere a esta parte do processo de comunicação. Outros se 
referiam a tal parte deste processo como "grafia de mapas" (Wooldrige & East, 1951) ou 
"gramática" (Miller, 1953), referindo-se à leitura de curvas de nível. 
Reconhecer marcas impressas (símbolos) significa que tais símbolos já foram vistos 
previamente (por exemplo, eles são quadrados, circulares triangulares, vermelhos, azuis ou 
parecidos como uma árvore ou uma corda dentada). Uma vez que o usuário é capaz de 
reconhecer símbolos, ele será capaz de associar um significado a tais símbolos. Normalmente, 
atinge-se este nível através da combinação dos símbolos dos mapas com os símbolos da 
legenda, ou algum referencial armazenado na memória do usuário. 
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Desta forma, a decodificação está ligada à transliteração das "letras" do alfabeto cartográfico. 
Rataski 1975 sugere que há 15 destas letras derivadas da tabulação cruzada de 3 dimensões de 
símbolos com 5 formas de expressão. Na Figura 12 estas são reelaboradas para dar origem a 
três vezes oito, ou vinte e quatro "letras" com exceção de uma que é totalmente inadequada. 
Também há problemas no que se refere a distinção entre área e símbolos de ponto ou de linha, 
já que símbolos de ponto e de linha podem mostrar outras propriedades quando forem 
suficientemente grandes, de tal forma que pareçam áreas. 
Meine 1978, com relação ao alfabeto cartográfico, desenvolve uma proposta  colocando que 
devemos partir de testes de métodos de generalização.  Portanto, deve-se discutir, em primeiro 
lugar, questões relativas à generalização e, posteriormente, a nível internacional, à 
padronização (o alfabeto  cartográfico).  
Sugere que procuremos na prática os encaminhamentos para melhor resolver esta questão, 
esquematizando sua análise na Figura 07 (Simielli, p. 80-1986) ASPECTOS DA 
COMUNICAÇÃO DA CARTOGRÁFICA.  Completando sua proposta ele coloca que os 
problemas de comunicação cartográfica são relevantes basicamente para dois grupos de 
discussão. Em outras palavras, os resultados teóricos das investigações devem ser examinados 
por processos práticos de representação. A parte aplicada de comunicação cartográfica deve ser 
tanto quanto possível de grande interesse e é uma parte essencial de todo o trabalho de pesquisa 
dos cartógrafos. 
A partir do momento em que se acentua a prática de representações cartográficas é necessário 
se chegar à generalização e, portanto, encontrar os meios que definem um caminho para se 
chegar à linguagem cartográfica, evidenciada pelos números de 1-6 na Figura 08 - USUÁRIOS 
DOS MAPAS E GENERALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA. 
Em seguida Meine, 1978 sugere um exemplo de generalização Figura 09 - COMUNICAÇÃO 
CARTOGRÁFICA APLICADA - UM EXEMPLO. 
 No final de suas colocações e exemplo sobre generalização ele apresenta o ALFABETO 
CARTOGRÁFICO, Figura 10, onde os pontos os elementos ponto, linha e área são a base 
para a sua proposição (Simielli, 1986, p. 78).  
Retomando-se a análise do quadro (Figura 11), Board nos coloca que a verbalização pode ser 
entendida como integração de montagens de símbolos em combinações familiares. Na maioria 
das vezes, isto é comumente encontrado na leitura de mapas altimétricos, onde no devido 
tempo, o iniciante aprende a reconhecer arranjos de curvas de nível como forma específica do 
terreno (Silvester, 1952), que fornece um pequeno Atlas de formas de relevo. Creio que 
Montague foi o primeiro a melhor expressar isto em inglês.   
Assim como na leitura de palavras impressas ou em uma partitura musical, precisão e 
velocidade na leitura de mapas podem ser alcançadas rapidamente de forma cada vez mais 
ampla. Logo o mapa é lido, ou assim dizer, não como se fosse palavra por palavra, mas frase 
por frase; o significado de todas as suas etapas torna-se claro; por exemplo, como algo similar 
ao sumário que atrai olhos também em um cenário real eles serão atraídos pelas longas bordas 
do precipício e a geleira suspensa onde estarão os contornos azuis de linhas aglomeradas sob o 
pico de doze mil pés de altura com uma exposição setentrional. Desta forma, o leitor de mapas 
é logo liberado da necessidade de passar por um ato consciente de interpretação quando olha 
para um mapa com curvas de nível de uma montanha a qual nunca viu antes... Uma vez que se 
decorou a anotação, o mapa transmite seu próprio significado com imediaticidade e vivacidade 
comparáveis àquelas da partitura ou do poema”(Chatto et. al., 1924 ). 
O experiente leitor de mapas, é óbvio, não decodifica conscientemente, passando 
continuadamente da legenda para o símbolo e vice-versa, mas compreende padrões 
significativos à primeira vista. 
Sumarizando, desta forma, a decodificação e verbalização progressivamente transferem dados 
básicos do mapa para a cognição do leitor de mapas (campo cognitivo de Morrison). Uma 
proporção de dados básicos  permanecem fora da cognição do leitor de mapas, seja porque não 
foram vistos (sentidos); ou porque sua decodificação provou-se muito difícil. Esta dificuldade 
(ou ruídos na comunicação como citamos anteriormente) pode ter sido criada de várias formas. 
Pode não haver tempo ou luz suficiente para se ler o mapa. O mapa pode estar muito longe dos 
olhos do leitor. Pode haver confusão entre símbolos similares. "confusão visual" (Taylor & 
Hopkin, 1975). Ou os mapas podem ser mal desenhados ou mal impressos, o que 
freqüentemente ocorre na cartografia automatizada. 
Uma transferência mais ampla de elementos do grupo F para aqueles do grupo E pode ser 
alcançada através de formas mais elaboradas de leitura de mapas, denominadas visualização e  
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interpretação. A visualização da forma tridimensional é amplamente reconhecida como um dos 
objetivos de um curso sobre leitura de mapas topográficos. (Sylvester, 1952) chega a sugerir 
que "o teste final da leitura de mapas é a visualização da paisagem a partir do mapa". Esta 
atividade tem sido testada por Phillips et. al, 1974 e por  Lucia, 1972 entre outros.  Até o 
momento, tem-se prestado pouca atenção aos mapas temáticos, a forma mais característica 
através da qual o geógrafo mostra aspectos dos dados pelos quais se interessa. Uma notável 
exceção é fornecida por Jenks 1975, que testou a habilidade do leitor de mapas para visualizar 
agrupamentos de círculos proporcionais no contexto da comparação de diferentes padrões 
mapeados. No entanto, grande parte da obra de Cuff 1972, procura testar como os leitores de 
mapas visualizam "altos" e "baixos" em mapas temáticos empregando vários esquemas 
cromáticos. Em alguns estudos que envolvem comparação de mapas, pode-se de fato afirmar 
que se ocupam da visualização uma vez que se pediu aos leitores de mapas testados por 
Mccarty & Salisbury 1961, para calcular o grau de similaridade entre mapas (Rimbert, 1973) 
também utilizou uma metodologia similar para comparar mapas de distribuições sociais 
produzidos por computadores. A visualização, como nos lembram Claval & Wieber 1969, 
constitui-se em um fator básico para desenvolver hipóteses de integração visual dos símbolos 
cartográficos para explicar padrões de distribuição. 
A localização relativa de símbolos cartográficos torna-se extremamente importante no processo 
de visualização, ao passo que nos níveis anteriores da leitura de mapas interessava a existência 
de feições e fenômenos. O leitor de mapas exercita sua capacidade de visualização prestando 
particular atenção a organização espacial dos símbolos, não somente com respeito um ao outro, 
mas também à estrutura topográfica do que é representado. Nos casos mais simples, isto 
poderia ser uma fronteira nacional ou a moldura orientada de um mapa. Portanto, embora 
Muller argumente que um padrão de símbolos pontuais permaneça invariável sob rotação entre 
outras coisas, o padrão, em outra posição tem uma relação de forma totalmente diferente com o 
contorno da França. Conseqüentemente, a distribuição simbolizada deve significar alguma 
coisa diferente em termos geográficos (Muller, 1975) (Figura 12). 
Integrando o conceito de localização e o processo de visualização o leitor de mapas esta apto a 
utilizar o mapa para a análise da covaricação geográfica. Como observou Preston James, 
1954, a análise cartográfica traz à luz diferentes tipos e graus de relações de área entre 
fenômenos. Ele chamou atenção em particular para o grau variável de correspondência, de 
acordo com as relações que caracterizam duas instâncias comuns como coincidência, em que 
limites de distribuições coincidem exatamente e a correspondência in-situ, onde duas 
distribuições ocupam aproximadamente a mesma posição, mas não têm limites que coincidam 
exatamente uns com o outro (James, 1952). Também definiu (graficamente) correspondência 
ex-situ como ocorrência de distribuições similares em posições reciprocamente exclusivas. 
Embora ele reconheça que a correspondência de área não constitua por si só evidência de 
conexão causal, isto era válido "para mapear fenômenos com propósito de se descobrir 
conexões causais", desde que isto fosse suposto em um estudo do processo para ligar duas ou 
mais distribuições. 
Mccarty 1956, ao reconhecer a necessidade de se dar maior precisão ao uso dos mapas na 
avaliação do grau de associação de área, criou um coeficiente de associação linear para pares 
de isolinhas representando valores de duas distribuições dadas, já que elas foram desenhadas 
para o mesmo nível de generalização. Seguindo esta linha de investigação, Thomas 1960, 
concluiu que os mapas eram inadequados para as hipóteses testadas, mas eram bons para a 
geração de hipóteses e propôs a utilização de um sistema de pesquisas em que a comparação 
visual de mapas fosse suplementada pela análise de regressão e pelo exame de mapas de 
resíduos a partir da regressão para auxiliar a identificação para variáveis mais amplas. A 
pesquisa experimental de Mccarty & Salisbury 1961 sobre comparação visual dos mapas 
isopléticos foi de fato parte do interesse no papel dos mapas nas investigações geográficas na 
Universidade do Estado de Iowa. 
Da forma como é empregado neste trabalho o componente interpretativo da visualização é 
limitado ao reconhecimento e identificação das características e fenômenos geográficos. 
Assim, como os mapas de Mccarty & Salisbury foram hipoteticamente derivados de forma que 
o conhecimento prévio de distribuições específicas não entraria na decisão de um receptor, 
seus leitores de mapas foram forçados a visualizar sem interpretar. No entanto, com relação a 
mapas convencionais, o leitor de mapas traz freqüentemente algum conhecimento prévio desta 
distribuição ou das distribuições similares, da localização ou localizações comparáveis, para 
relacionar-se com o padrão espacial de interesse. 
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Apesar disto, neste trabalho, a interpretação está restrita ao sentido do leitor de mapas que lhe 
possibilita visualizar padrões significativos. Como escreve Pierce 1961, o significado da 
linguagem não depende só da ordem gramatical e de uma forma viável de associar palavras à 
coleção de objetos, qualidades, etc; depende também da estrutura do mundo à sua volta. Da 
mesma forma, a interpretação de padrões mapeados depende muito do conhecimento que o 
leitor de mapas dispõe da classe de objetos simbolizada no mapa, e das suas relações com 
outros objetos. Portanto, o geógrafo freqüentemente detectará um padrão significativo de 
covaricação espacial de padrões de símbolos nos mapas. 
Tal covaricação pode ser detectada através da comparação de um mapa com um outro, lado a 
lado, ou através da superposição. Alternativamente, o leitor de mapas pode comparar um 
padrão em um determinado mapa com a imagem mental de um outro padrão e detectar uma 
associação entre ambos. Os seguintes exemplos ilustram estas abordagens.  
A correlação visual de padrões agrícolas e "limites" climáticos tem certamente sido uma 
técnica padrão desde a pesquisa clássica de Baker sobre a América do Norte entre 1926 e 1933. 
Baker 1926 expôs o método em um trabalho ricamente ilustrado por mapas de pontos em que 
"fronteiras" climáticas e relativas a solo foram sobrepostas. 
Comparações de mapas são freqüentemente empregadas para ilustrar textos regionais, Atlas 
regionais, nacionais e temáticos nos quais coleções de mapas na mesma escala são 
apresentadas ao leitor freqüentemente possibilitam tais comparações. No entanto, como 
observa Salischtchev 1960, muitos Atlas nacionais utilizaram cartogramas quando mapas de 
pontos teriam tornado os mapas mais claros (e mais fáceis de comparar). Um exemplo da obra 
de Cole 1961, sobre África do Sul demonstra quão difícil é comparar a essência da distribuição 
da produção de milho com os "controles" climáticos sem a sobreposição de um ao outro, 
mesmo quando os mapas individuais são claros. 
Como conseqüência, muitos livros sobre interpretação de mapas recomendam ao leitor que 
generalize um padrão e o sobreponha um ao outro (Dury 1952, Stamp. 1960). De qualquer 
modo, esta é a análise de mapas no entendimento de Dury 1952, e não como entende Morrison 
1975. A síntese e o entendimento são alcançados através da remontagem de padrões separados 
artificialmente tanto pelo produtor como pelo usuário de mapas. Talvez a mais complexa forma 
de interpretação de mapa seja ilustrada pela tentativa de se organizar visualmente grupos de 
símbolos tais como os que existem nos mapas de exploração agropastoril na Inglaterra e País 
de Gales, aplicando-se esta nova informação àquela já existente na cognição do leitor de 
mapas. Às vezes a ausência de um símbolo caracteriza uma região, como por exemplo, o 
virtual desaparecimento da indústria de laticínios a Este da ferrovia que liga Sevenoaks e 
Hastings (Ministério da agricultura, 1972). Um exame mais detalhado do mapa mostra uma 
predominância do amarelo associado a símbolos alaranjados, verdes e roxos sugerindo uma 
economia agropecuária mais voltada para a agricultura, incluindo provavelmente muitas 
iniciativas em horticultura. A pecuária de Livestok é baseada em gado não leiteiro ou ovelhas, 
fato para o qual se poderia sugerir muitas explicações (maior compatibilidade com uma 
economia agrícola/horticultura, um clima mais seco e continental). Mapas tais como estes 
levantam um número maior de questões do que aquelas que podem responder. 
No entanto, Morrison argumenta que a leitura de mapas termina com a cognição da informação 
no mapa e "a análise ou interpretação de mapas ocorre no campo cognitivo do leitor de mapas 
e não no canal da comunicação entre os dois campos cognitivos" (o campo cognitivo do 
produtor de mapas e do leitor de mapas) (1975, 14). Não importa quão útil seja tal discussão, 
não devemos nos esquecer que a leitura de mapas, como a de textos, é cumulativa e cada ato de 
sentir implica referência à cognição do leitor de mapas. A interpretação é o estágio final da 
tentativa de dar sentido ao padrão mapeado em termos da experiência que se tem na época da 
leitura. Para os geógrafos isto freqüentemente inclui informações na forma de complexos 
mapas mentais, normalmente gerados tanto por uma prévia leitura de mapas como pelas 
observações do campo. 
Se aceitarmos que a interpretação é uma forma de leitura de mapas ela deve também abranger 
as atividades agrupadas sob o termo cartometria (Rataski, 1968). Este autor denominou tais 
atividades de mensuração e chamou atenção para o fato de que a mensuração pode ocorrer em 
diferentes níveis (Board, 1975). Morrison 1975 utiliza o termo estimativa, observando que tal 
termo assume que a detecção, discriminação  e o reconhecimento tem sido bem sucedido. 
A leitura de mapas puramente visual é sem dúvida estimativa, uma vez que seu emprego na 
língua inglesa exclui enumeração ou mensuração efetivas (Shorter Oxford English Dictionary). 
Portanto, a estimativa envolve o leitor de mapas em tarefas que exigem julgamento visual.  
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Estudos psicofísicos tendem a ser baseados em julgamentos visuais, comparando respostas a 
um padrão objetivo obtido através de mensuração direta. Atualmente, é lugar comum insistir 
que tais julgamentos visuais de símbolos cartográficos devem ser feitos no contexto real do 
mapa, mas tais julgamentos deveriam também estar estritamente relacionados a tarefas realistas 
de leitura de mapas (Board, 1975). 
No entanto, os geógrafos têm reconhecido progressivamente as inadequabilidades da 
comparação visual para a análise rigorosa das relações espaciais (Abler et. al. 1971; Chisholm 
1971). Desenvolveu-se um arsenal de métodos para medir símbolos em mapas, principalmente 
em casos nos quais os dados só existem em forma de mapa, tais como uso do solo ou formas de 
relevo. Tal análise quantitativa de mapas passou da geografia física para a humana, e, além 
disso, incluiu uma variedade de técnicas de amostragem. Ocasionalmente, a forma dos mapas é 
uma parte integral da análise quantitativa: por exemplo, mapas de declividade, (Chorley & 
Haggett, 1965) são resultados das sofisticadas técnicas de ajustamento de superfície, e 
freqüentemente fornecem o input para análises mais detalhadas.  
Ainda há duas atividades que devem ser mencionadas nesta discussão dos processos de 
comunicação cartográfica. Na realidade, nenhuma delas ocorre no canal da comunicação, pois 
elas ocorrem após a transmissão das informações do mapa para a cognição do leitor de mapas: 
daí na Figura 11 não haver uma adição aos elementos do grupo E nem uma redução dos 
elementos do grupo F. 
O processo de avaliação é a tentativa de se encontrar uma resposta para a pergunta, "quão 
eficaz é o mapa para os propósitos do usuário (leitor)?" Isto exige que o investigador 
estabeleça o propósito do mapa, como ele será utilizado e por quem, e se as informações 
corretas e elementos gráficos (símbolos) adequados foram empregados. Respostas satisfatórias 
para estas perguntas exigem pesquisa empírica e designers experimentais cuidadosamente 
controlados. As críticas não são muito adequadas e as reclamações generalizadas não 
convencem necessariamente. Todavia estudos objetivos de estilos particulares de mapas, de 
preferências relativas e subjetivas, oferecem alguma esperança (Taylor, 1974). Naturalmente, 
caso aqueles envolvidos em tais investigações como "sujeitos" realizam os tipos de tarefas que 
lhes permitam retirar do mapa informações mais detalhadas, o processo de avaliação até este 
ponto ampliará suas cognições. No entanto, muitas medições de performance exigem que os 
participantes  trabalhem tão rápido quanto possível, ou somente entendam uma parte do mapa 
completo. Como resultado, só se obtém uma quantidade ínfima de informações adicionais.  
Verificação é o termo aplicado ao processo de avaliação de um mapa no campo e é 
característica do ato de encontrar por sua própria maneira ou de ensinar a outrem como utilizar 
um mapa. No entanto, a navegação não é a única instância de verificação. Wooldridge & East 
1951, vêem paralelos entre navegação aérea e leitura de mapas geográficos no campo. Eles 
argumentam que o leitor de mapas deve trabalhar do território para o mapa, destacando 
especialmente os riscos de auto-engano que se corre em um avião. Apesar deste bom conselho, 
tanto a boa navegação como o bom trabalho de campo dependem muito da leitura de mapas 
que se faz antes de se viajar ou percorrer o campo (Shemyakin 1962; Taylor 1976; Wooldridge 
& East 1958). Para que motoristas que percorrem uma paisagem desconhecida leiam um mapa 
rodoviário ou guia de estradas há preliminares necessárias, mas uma vez que se iniciou a 
viagem, outros mapas em escalas maiores serão necessários. Antes de ir ao campo, o geógrafo 
necessariamente prepara rotas prováveis e seleciona pontos de vista possíveis a partir de 
mapas. Portanto, a navegação ou a leitura de campo de mapas geográficos é na prática uma 
constante oscilação da atenção do mapa para o território e vice-versa. 
Enquanto navega, a informação do mapa está sendo adicionada a cognição do leitor de mapas. 
O geógrafo no campo é um caso especial, uma vez que ele é primordialmente leitor do 
território mais do que do mapa. No que se refere ao viajante alguma informação é extraída do 
mapa ou do território percorrido mas só o viajante habitual precisa construir um mapa mental 
da zona através da qual ele se desloca. Este mapa mental é utilizado quando ele se desvia ou 
seu caminho está bloqueado por um acidente ou por obras de restauração da estrada (Tuan, 
1975). Mesmo para preparar um vôo (ou outros tipos de viagem) o mapa deve ser uma ajuda 
secundária esclarecendo elementos importantes para a navegação. Para vôos de alta velocidade 
e veículos modernos, principalmente onde o tráfego é intenso, é necessário que se memorize as 
principais características antes de partir ou nada sairia a contento (TAYLOR, 1976). Este 
estágio da leitura de mapas é na prática a visualização do terreno no qual a viagem deve 
ocorrer e só a checagem da rota pode ser adequadamente denominada verificação.  
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Desta forma, ao final permanece um grupo de elementos F que estão presentes no mapa e não 
na cognição do leitor de mapas. Se pudéssemos calcular a razão entre os elementos do grupo E, 
e aqueles do grupo F, talvez estivéssemos mais próximos de divisar um índice de eficiência da 
comunicação cartográfica. 
Resta o grupo de elementos F, representando informações no mapa não transmitidas ao leitor 
de mapas, ou uma parte do mapa não entendida por ele. Uma proporção está ligada à cognição 
do produtor de mapas e representa as informações conscientemente incluídas no mapa, mas não 
transmitidas devido à limitada competência do cartógrafo ao elaborar o mapa, ou devido à 
inabilidade do usuário na leitura de mapas. Falhas na comunicação poderiam facilmente surgir 
devido a utilização de métodos não convencionais, de símbolos facilmente confundidos com 
outros símbolos (Taylor, 1975). Os aspectos psicofísicos da legibilidade do símbolo devem 
também obviamente ser considerados como uma fonte de interpretação errônea. 
Os elementos restantes do grupo F que não estão na cognição do leitor, e nem na do produtor 
de mapas, apresentam informações inconscientemente incluídas no as quais permanecem 
latentes, ainda não detectadas por nenhum leitor de mapas. O geógrafo utiliza o fato de que 
informações tais como estas existem quando ele compila mapas temáticos para demonstrar 
padrões de distribuição únicos ou relacionados. Após um cuidadoso estudo, ele espera detectar 
esta informação latente. Informações do mesmo tipo podem permanecer não detectadas nas 
páginas dos Atlas ou em mapas topográficos até que um leitor de mapas dispondo de 
conhecimento e intuição correta as detecte. Muitos estudos geomorfológicos foram baseados 
principalmente em padrões de drenagem mapeados. Os estudos dos rios ingleses de Davis, 
1895, começaram com uma intensa investigação de mapas e da literatura relevante antes que 
ele se aventurasse a ir a campo para vê-los de perto. Talvez, o caso mais espetacular tenha sido 
a descoberta do ajuste das Costas Atlântica da América do Sul e África, atribuída a vários 
cientistas, inclusive Francis Bacon, mas atribuída com maior segurança a Alexander Von 
Humbolt & Snider-Pellegrini (Hallam 1973). Não é por demais extravagante sugerir que estas 
observações desempenharam um papel importante no desenvolvimento de uma teoria relativa à 
deriva continental (Wegener, 1912) e sua grande aceitação na atualidade. 
Alguns exemplos óbvios vêm da geografia humana, talvez porque os geógrafos que estudam 
esta disciplina dispõem de um conhecimento menos abrangente dos processos e das superfícies 
que deles resultam. Contudo, um exemplo anterior é a descoberta de um eixo de emprego 
industrial e de alto potencial para o desenvolvimento industrial (Taylor, 1938) em uma série de 
mapas apresentados como evidência à Comissão Barlow sobre a Distribuição da População 
Industrial (Reino Unido, 1940). 
Geógrafos e outros cientistas cujos dados são freqüentemente encontrados em forma de mapas 
(geólogos, meteorólogos, oceanógrafos, etc.) são profundamente envolvidos na leitura de 
mapas em todos os níveis, e o tem sido desde a época em que suas ciências começaram existir. 
Não podemos esperar que os cartógrafos sejam tão eficientes na leitura de mapas como o são 
na elaboração dos mesmos. 
A conclusão inevitável é que os geógrafos e outros cientistas com sua experiência na utilização 
de mapas, sempre terão um importante papel a desempenhar na avaliação da eficácia de mapas. 
Board 1978 apresenta  um esquema, Figura 13, colocando especificamente o problema. Inicia 
seu esquema com o "Usuário da Informação Geográfica", detalhando a seguir a Avaliação de 
Mapas que deve aqui ser entendida como um processo muito mais amplo e que abarca a parte 
de leitura de Mapas. (Simielli, 1986, p.87).  
Isto reforça o argumento de Salichtchev, segundo o qual a Cartografia não pode se permitir a 
cortar seus laços com as ciências da natureza e sociedade, porque o objetivo da produção de 
mapas eficazes não pode ser alcançado sem o conhecimento do sistema que está sendo 
modelado e sem suporte das ciências - principalmente da Geografia - que os estuda 
(Salichetchev, 1973). 
Isto deveria encorajar os geógrafos a participarem mais no processo de avaliação, no 
treinamento da graficácia através de programas básicos de leitura de mapas para se 
assegurarem o conteúdo aos professores de Geografia desde que a alienação destes últimos 
em relação a Cartografia não tenha ido muito longe. (Ormeling 1972). Ao aceitar que todos os 
mapas têm como objetivo transferir imagens do ambiente geográfico (Robinson & Bartz 
Petchenikl 1975), cartógrafos e geógrafos têm pela frente muitos anos de proveitosa 
colaboração. (GEOCARTOGRAFIA-3-SP-1994). 
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5.1.4 Kolacny 1969 
 

Os modelos apresentados na Cartografia Teórica, no período pós 2ª 

Guerra Mundial demonstram a significativa transformação pela qual vem 

passando a Cartografia do século XX e XXI. Esta mudança de enfoque pela qual 

vem passando a Cartografia Teórica vem dando ênfase especial à Cartografia 

como Meio de Comunicação e Informação.  

O pioneiro dessa transformação é Antonin Kolancny 1969. Chegou ao 

Ocidente, no Canadá, vindo da Tchecoslováquia em 1977. Seu modelo de 

comunicação cartográfica inspirou pesquisas e debates posteriores e ainda não 

foi derrubado. 

O modelo apresentado por Kolacny (do Instituto de Pesquisa em Geodésia 

e Cartografia de Praga) equilibra a importância das duas esferas de interesse na 

Comunicação Cartográfica: a confecção do mapa e a leitura do mapa. Enfatiza 

que, até aquele momento, a Cartografia Teórica se preocupara com a criação e 

produção de mapas de acordo com a visão do cartógrafo, dando pouca 

importância ao uso de mapas, enquanto leitura e meio de retorno à realidade. 

Na prática, os dois processos são parciais, a produção do mapa e a sua 

utilização, e ocorrem separadamente. Daí terem sido investigados e resolvidos 

individualmente pela maioria dos autores. No entanto, segundo relato de Kolacny: 

O trabalho que realizei no Instituto de Pesquisa em Geodésia e Cartografia de Praga, durante o 
período de 1959 a 1968 parece justificar a conclusão de que o produto cartográfico não pode 
atingir seu efeito máximo se o cartógrafo considerar a produção e o consumo de mapas como 
dois processos diferentes. Esse efeito máximo só pode ser obtido se a criação e utilização dos 
trabalhos de Cartografia forem consideradas dois componentes de um processo coerente (e, em 
certo sentido, indivisível) no qual as informações cartográficas originam, são comunicadas e 
produzem um efeito. É a informação cartográfica que constitui um conceito novo, ligando a 
criação e utilização do mapa num único processo. Esse processo (Figura 14) pode ser chamado 
de "Comunicação da Informação Cartográfica”. A conclusão é que os problemas complexos da 
Cartografia Moderna não podem ser estudados e entendidos com sucesso - e muito menos 
podem ser resolvidos e o progresso da arte assegurado - a menos que seja dada total atenção à  
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conexão mútua entre os dois componentes desse processo de comunicação, ou seja, a produção 
e a criação de um trabalho de Cartografia e sua utilização ou consumo. 

 
 

Na Figura 15 podemos notar os sete fatores principais que agem no 

processo de Comunicação da Informação Cartográfica: 

R1 -  Realidade, representada do ponto de vista do cartógrafo. 
S1 -  O sujeito que representa a realidade, ou seja, o cartógrafo. 
L   -  Linguagem cartográfica como um sistema de símbolos e 
         regras para o  seu uso. 
M  -  O produto da Cartografia, isto é, o mapa. 
S2  -  O sujeito que usa o mapa, ou seja, o usuário do mapa.  
R2  -  Realidade vista pelo usuário do mapa. 
Ic  -  Informação  cartográfica. 

Na realidade, a criação e a comunicação compõem um processo muito 

complexo de atividades e operações com circuitos de retroinformação em vários 

níveis. A dinâmica deste processo está apresentada em 7 estágios básicos no 

esquema, onde de 1 a 4 temos a criação do mapa e de 5 a 7 a sua utilização. As 

características desses estágios são: 

R1 - Observação Seletiva da Realidade 

Tendo os objetivos definidos, conhecimento e capacidade específica, o 

cartógrafo observa a realidade (R1), sob determinadas condições, justificando, 

então, a seleção. Na prática, ele observa diretamente o meio geográfico ou o 

estuda em um mapa que lhe serve (juntamente com outros materiais) como fonte 

para seu trabalho. 

Is - Efeito da Informação 

A observação da realidade produz um efeito informativo no cartógrafo que recebe 

a informação seletiva (Is), correspondente a um modelo intelectual multi-

dimensional da realidade a ser representada. 

 

 Ic -Transformação Intelectual da Informação Seletiva Is em Informação 

Cartográfica.  
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A mente do cartógrafo transforma o modelo intelectual multidimensional da 

realidade (Is) num modelo bi-dimensional. Nesse processo, sua mente trabalha 

com o concito de uso da Linguagem Cartográfica (L). 

Ic - Materialização da Informação Cartográfica 

O cartógrafo expressa sua forma de informação cartográfica intelectual 

através de símbolos cartográficos. Assim, ele produz um mapa manuscrito no 

qual a informação cartográfica (Ic) é materializada através do uso desses 

símbolos. Dessa forma, ela se torna acessível à percepção através dos sentidos 

humanos. Via de regra, segue-se o processo de impressão no qual o mapa 

original é reproduzido. 

Ic – Materializada - Efeito da Informação Cartográfica 

O mapa produz um efeito de informação sobe o usuário. O usuário do 

mapa, que via a realidade como R2, lendo o mapa, transforma sua opinião a 

respeito da realidade R2 em R1. 

Ic – Ampliado - Efeito da Informação cartográfica 

Confiando na informação cartográfica Ic, o usuário do mapa cria em sua 

mente um modelo multi-dimensional da realidade R1 e a apreende. 

Ic - Agir sob o Impacto da Informação Cartográfica 

A informação cartográfica obtida - Ic - enriquece o conhecimento e a 

experiência do usuário do mapa. Ela é transformada imediatamente em sua 

atividade prática, ou ele a processa em uma idéia que percebe de imediato, 

ou posteriormente no decorrer de seu trabalho, ou de alguma outra forma. 

De qualquer maneira, a realidade - R2 - do usuário do mapa é ampliada. 

Esta última colocação é discutível, pois, se considerarmos o usuário que 

não tem condições de ler o mapa, opor motivos variados, haverá perda de 
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informação, daí o fato de que Kolacny representou R2 com linha tracejada. 

Salichichev, nas modificações apresentadas ao modelo citado (Figuras 15 e 16) 

coloca em um primeiro momento o R2 ampliado e, na segunda proposta, o círculo 

tracejado e sobreposto a outro, com deslocamento tentando mostrar justamente 

as possibilidades de ampliação ou perda de informação. 

Salichichev 1977 utiliza em seu trabalho o esquema apresentado por 

Kolacny, porém faz simplificações, com o DIAGRAMA DA TRANSMISSÃO DA 

INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA (Figura 15). Neste diagrama R1 é a realidade 

do cartógrafo; R corresponde a seus vários fenômenos, processos, etc; I1 é a 

informação obtida pelo cartógrafo como um resultado da observação de 

fenômenos e processos que sejam mapeáveis; M é o mapa (modelo de imagem-

símbolo) compilado pelo cartógrafo como resultado do processamento da 

informação, sua generalização es sua tradução para a linguagem de símbolos 

cartográficos, cuja qualidade depende do conhecimento, experiência e habilidade 

do cartógrafo; I2 é a informação sobre os fenômenos e processos obtida pelo 

leitor como resultado do estudo do mapa e da mobilização do conhecimento e 

experiência acumulados anteriormente; qualidade depende do conhecimento, 

experiência acumulada anteriormente; R2 é aquela parte da realidade 

reconhecida pelo leitor a qual geralmente não coincide na totalidade com R1. 

Salichichev 1978 apresenta outra esquematização do Modelo de Kolacny - 

(Figura 15) O MAPEAMENTO COMO UM PROCESSO DE COMUNICAÇÃO, 

fazendo, agora, a interpretação através de quatro estágios.  

No primeiro estágio, o cartógrafo não utiliza toda a informação disponível para 

fazer o mapa, não podendo isto ser encarado como perda de informação,  
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pois ainda não entrou no canal de comunicação, tratando-se então de uma 

seleção deliberada.  

No segundo estágio - compilação do mapa - temos perdas no processo, a 

generalização não pode ser entendida só como perda de informação, pois através 

dela pode-se adquirir novas informação de nível qualitativo. 

No terceiro estágio temos toda a informação contida nos símbolos, 

individualmente ou nas suas associações; no entanto, nem sempre esta 

informação é totalmente utilizada, ou pelo despreparo do leitor ou pelo ato de 

exclusão do que lhe parece inútil. Daí a importância de se conhecer as 

necessidades do leitor, para se fazer uma seleção prévia.  

No quarto estágio - interpretação da informação obtida através do mapa - o 

principal objetivo é gerar a expansão das idéias sobre a realidade mapeada, a 

partir da experiência e conhecimentos já acumulados pelo leitor. (Simielli, 1986 e 

Geocartografia n°2 1994). 

O modelo apresentado por Kolacny, a comunicação da informação 

cartográfica, e simplificado posteriormente por Salichichev, veio servir de suporte 

às pesquisas posteriores sobre o Ensino da Cartografia como Meio de 

Comunicação e informação (e também da Geografia). Até então, apenas uma 

seleta minoria de letrados e alfabetizados cartograficamente tinham o privilégio de 

ler, entender e utilizar as cartas geográficas. E desta minoria, não faziam parte os 

professores de Geografia com sua Geografia própria. (Lacoste -1976).  

Kolacny Influenciou proposições teóricas de autores de vários países do 

mundo como Robinson, Board, Petchenik (Simielli, 1986, p.36).  

No Brasil influenciou autoras como Maria Elena R. Simielli, motivando 

pesquisas na linha da Cartografia como Meio de Comunicação e Informação, 
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sobre a eficácia dos mapas para diferentes usuários e pesquisas no campo do 

Ensino da Cartografia e da Geografia. 

Influenciou também cartógrafos como Alan M. MacEachren 1990, e Fraser 

Taylor 1990, no campo Visualização na Cartográfica Moderna e no uso da 

Cartografia Digital.  

Com esta evolução dos modelos da comunicação cartográfica, com as 

exigências da vida moderna, pós anos 50, o rápido desenvolvimento das ciências, 

das novas tecnologias aplicadas à comunicação, a importância dada ao uso do 

mapa na sociedade, cresceu consideravelmente. Os cartógrafos modernos 

passaram a dar maior importância tanto à elaboração, a visualização e à 

utilização dos mapas. O trabalho criativo do cartógrafo passou a se basear nas 

necessidades, interesses e condições subjetivas do usuário do mapa o que levou 

a uma maior consideração às condições que constituem os problemas associados 

ao uso de mapas. 

 
5.1.5 Teoria da Semiologia Gráfica: Jaques Bertin 
 

A Semiologia Gráfica é a Teoria dos Signos. Seu papel é tão importante 

quanto a Teoria da Informação. Trabalha com as representações gráficas. Seu 

principal representante é Bertin 1967 que, baseando-se na estrutura e qualidade 

da percepção visual, estabelece o padrão de expressões próprias da linguagem 

dos mapas. Para ele a NEOGRÁFICA é uma construção móvel: não mais se 

desenham gráficos uma vez por todas, em definitivo; pelo contrário, se 

redesenha, se constrói, se reconstrói, manipulando-se os dados até que a 

informação que o gráfico transcreve revele todas as relações nele contidas, uma 

vez que o olho humano é um computador sempre disponível e capaz de perceber 

os conjuntos, processando os dados. 



 69

Assim, a Neográfica tem como proposta fundamental converter o "grafismo 

ilustração" em "imagem viva", transformar a costumeira "imagem figurativa" em 

"imagem operacional".  

Utilizando convenientemente as variáveis visuais a Neográfica permite que 

se beneficie do poder da percepção visual e oferece novo meio de tratamento da 

informação. (Bertin, 1986). 

As variáveis visuais assumidas são em número de seis: tamanho, valor, 

granulação, cor, orientação e a forma. (Figura 17). 

A imagem visual é criada modulando-se as duas dimensões do plano (X e 

Y) e variando-se visualmente manchas em terceira dimensão visual (Z) - 

utilizando-se as variáveis visuais que atraem a atenção do leitor, cada uma delas 

inscrita em dada posição no referido plano. Portanto, X,Y e Z são os três 

componentes da IMAGEM construída. 

As seis variáveis visuais mais as duas dimensões do plano, portanto, 

num total de oito, têm propriedades perceptivas que toda transcrição  gráfica 

deve levar em conta para traduzir adequadamente as três relações 

fundamentais entre objetos:  relações de similaridade/diversidade,        

Ordem,         de proporcionalidade             .          
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As duas dimensões do plano, o tamanho e o valor são ditos variáveis da 

imagem, pois constroem a imagem. (Figura 18). 

Em contrapartida, a granulação, a cor, a orientação e a forma, são dita 

variável de separação, pois separam apenas os elementos da imagem. (Figuras 

19 e 20). 

O quadro organizado por Bertin (1967, 1977, 1979) sintetiza as variáveis 

visuais e as propriedades perceptivas que compõem a Linguagem Gráfica e 

integram o sistema semiológico monossêmico na construção instantânea da 

IMAGEM transmitida mo momento da leitura de mapas. A construção 

monossêmica de signos, não dá margem a ambigüidades. 

A Semiologia Gráfica permite à Cartografia uma oportunidade de ver e ler 

mapas e deles extrair informações de forma rápida instantânea. Isto possibilitou o 

desenvolvimento da Cartografia Temática, representada no Brasil pelos trabalhos 

de Marcelo Martinelli 1991, onde ele ressalta: 

 
Conforme Salichitchev 1973: 
Cartografia é a ciência da representação e do estudo da distribuição espacial dos fenômenos 
naturais e sociais, suas relações e suas transformações ao longo do tempo, por meio de 
representações cartográficas - modelos icônicos - que reproduzem este ou aquele aspecto da 
realidade de forma gráfica e generalizada.  
Para Salichitchev, a Cartografia não é simplesmente uma técnica. A representação dos 
conteúdos espaciais através dos modelos icônicos exige o conhecimento da essência dos 
fenômenos que estão sendo representados e o suporte das ciências que os estudam (Figura 21). 
 

As representações dos conteúdos espaciais em mapas temáticas são objeto 

de interesse para os geógrafos, tido como especialista competente para esta 

tarefa como também interessam à Geografia na medida em que, não só aborda 

conjugadamente um mesmo território, como também o consideram em diferentes 

escalas. 
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Baseado em Lacoste (1976:172) podemos vislumbrar um esquema capaz de ilustrar como a 
pluralidade dos mapas temáticos para um mesmo território pode participar da abordagem 
geográfica, para a qual não só julgamos as intersecções dos diferentes conjuntos espaciais que 
cada tema desenha, como também, articulamos os diversos níveis escalares, de representação 
condizente com a ordem de grandeza da manifestação dos fenômenos considerados naqueles 
temas. (Martinelli, 1991, p.35) (Figura 21). 
Assim, de acordo com esta concepção, o mapa temático reportaria certo número de conjuntos 
espaciais resultantes da classificação dos fenômenos que integram o objeto de estudo de 
determinado ramo específico, fruto da divisão do trabalho científico. 
 Hoje em dia, os mapas em geral, bem como os temáticos, são entendidos como veículos de 
comunicação a qual é particularmente chamada de Comunicação Cartográfica (Kolacny, 1968, 
e Salichtchev, 1978) (Martinelli, 1991, p.37). (Figura 14). 

 
 

5.1.6 Teoria da Cognição: Robinson e Petchenik 
 

Destacam-se na Teoria da Cognição Robinson e Petchenik 1976. Em suas 

investigações teóricas salientam que as pesquisas em Cartografia concentravam, 

até aquele momento, muito maior importância ao caráter cognitivo daquele que 

faz o mapa - o cartógrafo - do que ao receptor, o usuário do mapa. Este conceito 

foi trabalhado na então URSS e países do ocidente, sendo o trabalho de 

Aslanikashvili o mais completo neste campo. Como método de cognição ele 

aceita um conjunto de formas cartográficas de operações mentais lógicas: 

comparação, análise, síntese, abstração, generalização e modelização 

cartográfica. Salichitchev acrescenta a este trabalho de teoria cognitiva a 

formalização, simbolização e abstração no projeto do mapa, na aplicação dos 

sinais cartográficos e na generalização. As experiências de Robinson e Petchenik 

voltaram-se principalmente para o caráter psicofísico como elemento cognitivo na 

Cartografia e não apenas com as especulações filosóficas. (Simielli, 1986). 

A Teoria da Cognição tem como representante no Brasil a pesquisa de 

Lívia de Oliveira 1978, sobre o ESTUDO COGNITIVO E METODOLÓGICO DO 

MAPA onde a autora, entre a confecção de um mapa, e seu uso escolar, interpõe 

o seguinte questionamento: como se relacionam aluno-usuário  e o  mapa- 
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recurso-de-ensino?  A partir desta questão propõem em termos diferentes 

dos usuais, as bases de uma metodologia do mapa. Não tratará do ensino pelo 

mapa que indaga porque, quando e como utilizar em classe esse recurso, mas do 

ensino do mapa que levanta questões do tipo: por que, quando e como o aluno 

consegue compreender o mapa, ter acesso à linguagem privilegiada na qual é 

expresso? 

De acordo com a Teoria da Cognição as operações mentais são 

estimuladas ao se utilizar os mapas. Há uma interação entre o mapa (produto 

cognitivo do cartógrafo) e os processos cognitivos do usuário. Mesmo nas etapas 

de confecção do mapa as relações de ordem cognitiva se dão entre o mapa 

mental do cartógrafo e o mapa cartográfico por ele construído, pois envolvem 

operações como filtragem, seleção, classificação, simplificação e simbolização 

(Martinelli, 1991). 

Como se pode observar, as características da comunicação cartográfica 

podem ser consideradas em seus vários aspectos, apesar do processo de 

transmissão de informação através do mapa ser apenas um. A variação está nas 

causas, efeito e mecanismos do processo. 

Em todas elas, independentes das diferenças terminológicas, foi 

preservada sempre a mesma combinação: realidade, criador do mapa, usuário do 

mapa imagem da realidade - que é típica de qualquer sistema de comunicação, 

variando apenas o veículo da informação. O fato de a comunicação  cartográfica 

ser uma idéia de informações  acarreta implicações relativas à semiótica, à 

modelização e à cognição.  

Considerando-se as diferentes teorias da transmissão da informação e/ou 

diferentes encaminhamentos para se estudar a Comunicação Cartográfica, Board 
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1983 apresentou um ESQUEMA DE DESENVOLVIMENTO DOS CONCEITOS 

DA COMUNICAÇÃO CARTOGRÁFICA (Figura 02) onde mostra os principais 

autores que trabalham com este assunto, ressaltando as influências sofridas e 

exercidas por cada um deles. Percebe-se que a grande concentração dos 

trabalhos de comunicação cartográfica é bastante recente, década de 70. 

(Simielli, 1986). 

5.1.7 Teoria da Informática: Dibiase, MacEachren e Taylor. 
 
 

É a linha de pesquisa mais recente em Comunicação da Informação 

Cartográfica. É a Cartografia Informatizada ou a Cartografia Cibernética ou a era 

da Cibercartografia. É o trabalho da Cartografia com as novas tecnologias, com a 

multimídia, com o uso: do computador, de hardwares, softwares, “scanners", 

copiadoras digitais, impressoras a laser de qualidade comparável à impressão 

"ofsete", sensoriamento remoto via satélite, o GIS - Sistema de Informação 

Geográfica, dos programas em CD-ROM, da Internet, dos programas interativos 

em vídeo, som, imagens digitais, virtuais, bidimensionais, tridimensionais, em 

movimento, etc. 

Essas novas tecnologias revolucionaram em quantidade, em qualidade e 

em rapidez a coleta de dados, a forma de tratamento, armazenamento e 

atualização desses dados, os diagramas, gráficos e mapas. Essa revolução 

proporcionada pelas novas tecnologias vem provocando profundas modificações 

na geopolítica do espaço ao mesmo tempo, em escala local e global, ampliando a 

rede de comunicações, as interações, superando os conceitos de próximo, 

distante, longe, perto, desencadeando grandes mudanças no espaço físico, social 

e cultural, nunca vividos pela sociedade em períodos históricos anteriores. Isto 

trouxe a valorização da visualização na linguagem gráfica. 
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A valorização do áudio-visual, da multimídia, vem se refletindo rapidamente 

no cotidiano das pessoas: em casa, na escola, no trabalho, na organização de 

formas de ocupação, administração, interação, produção e divisão do trabalho no 

espaço cidade/campo, ampliando e aprofundando as desigualdades sociais. 

A pesquisa científica estimulou o mercado de produtos de multimídia, e a 

hegemonia de uma indústria altamente técnica e especializada, voltada para um 

consumidor privilegiado e alfabetizado para as multimídias. 

A década de 90 revela um rápido desenvolvimento da comunicação da 

informação cartográfica informatizada, quando nos voltamos para as pesquisas de 

Dibiase 1990; John Ganter e MacEacheren 1990 e Fraser Taylor 1991.  

Isto tem levantado uma série de questionamentos sobre a Visualização na Cartografia 
Moderna como, por exemplo: 
 

Qual o significado de VISUALIZAÇÃO para os cartógrafos?  
Como é a reação diante dessa Visualização desenvolvida por aqueles que não são    
cartógrafos?  
Como a crítica a esses cartógrafos vem se constituindo no século XXI? 
 

A curva é baixa no setor público, isto é, no setor que corresponde ao leitor que recebe a  
mensagem  "pronta"  através  da comunicação  visual. É o leitor  que  não pensou, não elaborou 
a mensagem, que, como dissemos, é um trabalho realizado pelos especialistas em 
comunicação,  aqueles que pensam a seqüência de imagens, a forma de  transmissão dessas 
imagens  e o momento em que ocorre a comunicação visualizada. 
Adeptos desta aproximação dizem que não é um novo aspecto da Cartografia, mas a renovação 
da maneira de olhar os novos caminhos da aplicação da Cartografia, uma parada para um 
balanço entre uma comunicação visual onde a Cartografia depositou todas as suas energias por 
duas ou três décadas e uma reflexão sobre o visual (para os quais cartógrafos e geógrafos da 
primeira metade do século deram considerável atenção). 
John Ganter e MacEachren também incorporaram em seu discurso a distinção entre o público, 
o privado e o uso dessa visualização. Perceberam a importância Os cartógrafos estão diante de 
um impasse: o meio termo, a precaução entre o elo com a Geografia e o elo com outros "mapas 
da Ciência"; estão entre as informações geográficas tradicionais e aquelas conseguidas pelos 
cartógrafos no sistema GIS para substituir as informações cartográficas conhecidas; entre as 
exigências de ser uma tecnologia eficiente que pode aumentar a eficiência dos sistemas de 
mapeamento, competindo com a exigência dos mapas desenhados, avaliados sob um 
conhecimento especializado; se o sistema aumentará o trabalho, se será possível seguir nesse 
caminho. 
David Rhind, diretor da Ordnance Survey in the UK, sinaliza que os mapas em papel na 
Associação Cartográfica Internacional vêm sofrendo profundas mudanças enquanto disciplina 
e já vem mostrando resultados. Nestes últimos cinco ou seis anos tivemos um grande 
desenvolvimento e aceitação da visualização como prática no método científico. Esse 
desenvolvimento refletiu-se também com o avanço da tecnologia em multimídias. A 
interatividade entre o áudio e o vídeo, em produtos para o público, tornaram-se populares. A 
produção de mapas passou a se envolver com a produção de CDs interativos, animados, com a 
produção de enciclopédias etc. Em janeiro de 1994, num jornal local, lia-se que a Blockbuster 
Vídeo (grande companhia americana) está começando a alugar CD-ROM que é como serão os  
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vídeos num futuro próximo. Lia-se também dois artigos que falavam do grande esforço dos 
Estados Unidos em utilizar cabos de fibra ótica como caminho para a transmissão de 
informações digitais. Utilizando-se de um espaço mínimo nos jornais já se observam 
propagandas anunciando informações sobre o planejamento de viagens, utilizando-se 
computadores pessoais. Desde que tenha um fax modem, a pessoa poderá fazer reservas de 
restaurantes. Este espaço já vem sendo utilizado, por exemplo, pela Apple  Newton.   
Neste rápido envolvimento das empresas neste clima científico percebe-se que é essencial 
considerar a implicação do mapa como uma "ferramenta" interativa da dinâmica espacial (em 
contraste com a visão tradicional estática do espaço representada pelos mapas de papel).  
Portanto, o movimento interativo, o acesso à informação espacial interativa com freqüência, 
por aqueles que não são cartógrafos é inteiramente possível.  
A visualização através de mapas tem sido há muito tempo, tratada como fundamental no 
método geográfico. Este ponto de vista é ilustrado por Philbrick 1953 quando diz: 
Os fenômenos geográficos não dependem só do valor das milhares paisagens do mundo mas 
também da visualização  de mapas razoáveis.  
Do ponto de vista de Philbrick as pesquisas em Geografia devem utilizar a Visualização como 
"ferramenta" na Cartografia, na elaboração de mapas, como um meio para realizar análises 
espaciais.  
Mais recentemente as pesquisas de Dibiase 1990, também caracterizaram a Visualização em 
Cartografia na combinação deste ponto de vista (análise geográfica espacial e visualização). 
Dibiase 1990, tomando de empréstimo toda essa literatura científica sobre a visualização 
propôs uma estrutura de reflexão sobre a visualização geográfica no contexto da pesquisa 
científica (com atenção particular a todas as ciências aplicáveis). Esta estrutura enfatiza o mapa 
de papel na seqüência da pesquisa. Define-se um mapa-base com visualização científica 
incluindo todos os aspectos do mapa como ciência, dos dados explorados inicialmente, as 
hipóteses formuladas durante e até a apresentação dos resultados finais.  A ênfase é o 
restabelecimento do elo entre a Cartografia e a Geografia (como também entre as Ciências em 
geral) e a exploração da finalidade dos mapas de papel no processo da pesquisa.  
Para isso, DiBiase questiona como ponto-chave nessa pesquisa, a distinção entre os mapas 
criados para um setor privado, cuja visualização exige conhecimento  técnico para a leitura do 
mapa. E este conhecimento é próprio do cientista,  que faz  uso da linguagem técnica.  
DiBiase considera este momento, como o próprio início da pesquisa. E quer saber, com o 
resultado dela, se o processo de visualização facilita uma comunicação visual ao setor público, 
não especializado em Cartografia.  
Na Figura 22  DiBiase  representa a comunicação visual  através de  uma curva. 
A curva é alta no setor privado isto é, no setor que corresponde aos leitores considerados 
especializados, setor este que pensa, elabora a informação, que domina o mecanismo de 
transmissão da informação, que consegue organizar o pensamento, entender a mensagem, 
através de uma seqüência de tipos de imagens. E para isso a visualização da imagem, numa 
certa seqüência, é fundamental.  
Da visualização não só aplicável à Cartografia, mas também em todas as pesquisas científicas 
geradas para arquitetos, aplicáveis na engenharia, na construção de edifícios, estradas parques 
industriais ou cursos de golfe.  
O trabalho de DiBiase, J.Ganter e MacEachren  diminuíram consideravelmente a distância do 
uso da visualização entre o setor público (que recebe "pronta" a  comunicação visual) e o setor 
privado (que "elabora" a mensagem da comunicação visual) tornando a visualização uma 
"ferramenta" de  uso contínuo na comunicação visual. 
Complementando esta perspectiva da visualização nos relatos de Cartografia, surge a pesquisa 
de Taylor 1991; representou a visualização como um palco central tendo como base sólida de 
sua Cartografia a cognição, a comunicação e o formalismo. Este último exigiu uma rigorosa e 
regulamentada fidelidade à estrutura requerida, quando da aplicação da tecnologia 
computadorizada. Ele chamou de visualização o campo da computação gráfica que tenta 
endereçar ambos os campos o analítico e o de comunicação distribuídos numa representação 
visual. Isto implica, na Cartografia que, a visualização tornou-se a aplicação do analítico e da 
comunicação distribuídas na representação computadorizada do mapa. TAYLOR enfatizou 
todavia, que a  atenção  ao  uso  formal  do  computador  tem dominado a disciplina 
(Cartografia) com a expansão da distribuição do cognitivo e da comunicação. 
A diferença mais elementar entre a perspectiva sobre visualização e aquela 
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oferecida por  DiBiase 1990 ou a de MacEachren 1990, é a ênfase dada à tecnologia como 
suporte para a visualização versus uso da visualização.  
Taylor ligou a visualização diretamente à tecnologia da computação gráfica mas, não restringiu 
a visualização enquanto uma espécie particular de aplicação, isto é, aplicável só para a pesquisa 
científica. Esta visualização inclui a reflexão, o pensamento visual e a comunicação visual 
expressos numa única imagem, a imagem na forma de um triângulo que intera fatos e que 
passa a ser analisada do ponto de vista da interação dessas representações. Figura 23. 
Essa interação representada tem como suporte o computador que facilita o uso das cores, o 
movimento, as mudanças, múltiplas visões de outras datas, o uso da interação de mapas de 
diferentes realidades, através da tri-dimensão e som estéreo, a possibilidade  do falso realismo, 
através de paisagens fragmentadas, generalizadas e a elaboração de outros mapas com outros 
gráficos textos e sons. 
A visualização geográfica no uso de uma série de tecnologias computadorizadas em 
crescimento permite observar o mapa integrando a visualização e a reflexão desse mapa. E isto 
acontece ao mesmo tempo em que se faz a exposição cartográfica de forma tão rápida quanto 
se pode pensar e necessitar deles. 
Com base nas visões divergentes, sobre a visualização na comunicação imediata proporcionada 
pela computação, MacEachren desenvolveu um gráfico, oferecendo a um grupo de trabalho, as 
características dessas visualizações e iniciando assim, a observação de como esses conceitos 
organizados sobre a visualização poderiam ser agrupados. Representou essa caracterização da 
Cartografia (ou no uso mínimo do mapa) na figura de um cubo, cujas arestas e faces 
representaram  os agrupamentos observados. 
Conforme a Figura 24 as arestas do cubo no plano horizontal representaram uma alta ou uma  
baixa  interação  na  relação  homem-mapa  e  se   essa  interação apresentava ou revelava o 
desconhecido. Para a terceira aresta no sentido vertical ficou o setor público e o privado. As 
faces do cubo formadas pelas arestas revelam um "crescendum" da visualização até atingir a 
comunicação propriamente dita.  
O resultado da pesquisa no relato dos entrevistados criou um potencial sobre a revolução da 
visualização na ciência. Aproximou-se ainda mais a definição de visualização em termos de 
uso do mapa tanto quanto em termos de elaboração do mapa, agrupando o uso do mapa em 
três formas: 
1.do uso privado do mapa (quando o indivíduo usa o mapa geralmente para seu o 
conhecimento) para o uso público do mapa (quando o mapa é previamente preparado para ser 
avaliado em larga audiência). 
2.do uso de mapas diretamente para revelar o desconhecido (onde o uso pode começar só 
olhando alguma coisa "interessante") versus  mapa apresentando o desconhecido (onde o uso 
atento pode dar acesso a uma informação particular do espaço). 
mapas usados por aqueles que tem alta interação com o mapa (quando o uso permite 
manipular o 3.mapa em diferentes caminhos assim como efetuando mudanças de visão 
particulares disponíveis, sobrepondo mapas, fundindo mapas) versus  baixa interação (quando 
a habilidade de uso de troca de apresentação fica limitada). 
Os resultados não deixaram claras as fronteiras neste uso do espaço. Porém, ficaram claros os 
extremos. Os espaços usados como privado revelaram altos fins desconhecidos encontrando 
continuidade em um canto (do cubo) e o público representando o conhecido e baixa interação 
encontrando continuidade  no outro canto (do cubo). 
MacEachren não reconhece essas concentrações representadas nos "cantos" do cubo como 
integração. Para ele é na combinação dos três domínios (público-privado; desconhecido ou 
revelado; alta ou baixa integração) que se dá a visualização e que se chega à comunicação.  
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5.1.8 SIMIELLI: 1986 e 1996 
 

A Alfabetização Cartográfica e o Ensino de Geografia: 

 

5.2 O Mapa Como Meio de Comunicação 
 

Maria Elena Ramos Simielli, em sua dissertação de Doutorado, preocupou-

se com a leitura de mapas por alunos de 5ª a 8ª séries, mapas esses 

principalmente Físico e de Hidrografia.  

Seu trabalho voltou-se para uma intensa e profunda discussão do mapa 

como elemento transmissor de informação e uma avaliação de sua eficácia, isto 

é, a criação do mapa e a sua leitura pelo usuário, com base nas Teorias da 

Informação e da Cognição, sua linha de pesquisa.  

Partindo de uma extensa bibliografia apresentou a Cartografia no campo da 

Comunicação e, questionando Teorias e Modelos da Comunicação Cartográfica, 

dando base teórica a sua pesquisa, anexou um grande número de esquemas 

elaborados por cartógrafos internacionais tradicionais e recentes da década de 70 

e anteriores, como BOARD e KOLACNY que refletem o conflito, à resistência e os 

avanços entre a Cartografia Tradicional de conhecimento e domínio de técnicos 

especializados e a Cartografia Moderna preocupada com a criação do mapa, sua 

leitura pelo usuário e a visualização do produto cartográfico.  

  

5.2.1 A Linguagem Cartográfica: 
 

Voltando-se para a uma Linguagem Cartográfica necessária à Cartografia 

Moderna, Simielli coloca: 

Na vida moderna é cada dia mais notório e importante a utilização de mapas, portanto, cada 
vez mais, o trabalho do cartógrafo deve ser baseado nas necessidades e interesses dos usuários 
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dos mapas. Por isso mesmo o cartógrafo deve conhecer subjetivamente o indivíduo que vai 
utilizar os mapas.  
Fundamentalmente isso nos leva a destacar a importância da criação de uma linguagem 
cartográfica que seja realmente eficiente para que o mapa atinja aos objetivos a que se propõe. 
Para tanto é necessário que o cartógrafo esteja capacitado a manipular da maneira mais 
completa possível as informações iniciais sobre o mundo real, generalizá-las e transformá-las 
em informações cartográficas, através de uma linguagem cartográfica adequada, que por sua 
vez liga a confecção e o uso do mapa num só processo - o processo da comunicação da 
informação cartográfica.  
O mapa como meio de comunicação será realmente eficiente se esse processo não for 
interrompido, ou seja, o uso de uma linguagem cartográfica válida tanto para a transmissão da 
informação como para a leitura ou consumo do mapa. 
A linguagem cartográfica adquire maior importância a partir do momento em que o cartógrafo, 
já tendo realizado a observação seletiva da realidade e esta já tendo produzido um efeito 
informativo no cartógrafo, transforma este modelo intelectual multi-dimensional (da realidade) 
numa forma intelectual de informação cartográfica. É graças aos símbolos desta linguagem, 
que o cartógrafo materializa a sua informação intelectual. 
Estabelecer esta linguagem é uma grande responsabilidade para o cartógrafo, pois o mapa não 
se baseia em uma "convenção" qualquer. 
A Cartografia possui uma linguagem que não é ainda universalmente estabelecida, 
representando um grande problema transcrever a ordem da informação cartográfica.  
Ao pensar no mapa como transmissor de informações devemos ter em mente os princípios da 
comunicação em Cartografia. Se os mapas são veículos no processo de comunicação, mediante 
símbolos cartográficos, é preciso apresentar a informação adequadamente, e, para tanto, 
devemos conhecer as regras da comunicação e assim expressa como dizer: O que? Como? E 
Para Quem? 
Neste sentido, a Comunicação Cartográfica, através dos símbolos gráficos, possui relações com 
a Psicologia e as Artes Gráficas (e conseqüentemente as diferentes teorias de Comunicação 
Cartográfica, enfocados neste trabalho). 
Quanto à linguagem cartográfica em si, é conveniente ressaltar que, conforme afirma A. 
Robinson (1978, p.6), o mapa possui os seguintes atributos, aqui apresentados resumidamente: 
- Um mapa é o conjunto de várias marcas arranjadas sobre uma folha de papel. O mapa é 
representacional, ou seja, é um "display" bi-dimensional que observamos geralmente, de uma 
vez, em sua totalidade, e não em uma seqüência rígida. 
- As marcas de mapas são únicas - só significam o que o cartógrafo determinou. 
- As marcas do mapa têm localização, ocupando um lugar certo na folha. 
- As marcas do mapa não são transparentes - o "display" visual de um mapa é processado como 
uma figura a partir da qual construímos nossa própria estrutura, conforme o caráter gráfico do 
"display" e de nosso conhecimento geográfico. 
- O mapa tem a qualidade de estrutura, possibilitando a inferência geográfica indutiva. 
Para entendermos plenamente a Linguagem Cartográfica é preciso destacar aqui a importância 
da semiótica, ciência geral de todas as linguagens, mais especialmente dos signos. O signo é 
algo que representa o seu próprio objeto. Ele só é signo se tiver o poder de representar este 
objeto, colocar-se no lugar dele, e, então ele só pode representar esse objeto de um certo modo 
e com uma certa capacidade. O signo só pode representar seu objeto para um intérprete, 
produzindo na mente deste um outro signo, considerando o fato de que o significado de um 
signo é outro signo. Figura 25. 
Há signos que são interpretáveis quando aos sentimentos; outros quanto à experiência concreta; 
e ainda outros quanto aos pensamentos. Tudo isso depende da natureza e do potencial do signo, 
sem falar nas condições inerentes ao sujeito. 
O signo possui dois aspectos: o significante e o significado. O significante constitui-se no 
aspecto concreto (material) do signo. Ele é audível e/ou legível. O significado é o aspecto 
imaterial, conceitual do signo. O plano do significante é o da expressão e o plano do 
significado é o do conteúdo. Esses aspectos levam à significação que seria o produto final da 
relação entre os dois. 
A relação entre palavras e coisas é determinada pela necessidade de designar as coisas pelas 
palavras. Disso deriva que o signo é sempre arbitrário e seu significado é estabelecido 
simplesmente por uma convenção. Por isso o signo é representativo, ocupando o lugar das 
coisas e não nas coisas. 
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Toda essa colocação abrange o aspecto denotativo da semiótica (o código denotativo envolve o 
significado imediato do signo). No entanto, é possível dar um segundo significado à expressão, 
com um novo conteúdo passando-se assim para o aspecto conotativo. Como exemplo 
poderíamos citar uma lista de situações que perderam o seu sentido inicial e se transformaram 
em signos: "João agiu como um cão!” (Citelli, 1985, p.70). A palavra cão está conotando um 
comportamento. 
 Os códigos denotativo e conotativo são importantes para o mapeamento e uso de mapas. Dessa 
forma, os signos usados em um mapa funcional como um componente lingüístico do sistema 
de informação cartográfica. É necessário ter uma linguagem própria para confeccionar e ler os 
mapas e, portanto, é necessário criá-la. 
 Aplicam-se, então, como já dissemos, as idéias da semiótica na criação da linguagem 
cartográfica, apesar de muitos autores não a considerarem para tal fim. Bertin e seus 
colaboradores interpretam o processo da Comunicação Cartográfica através da Semiologia. 
Para eles o modelo clássico da transmissão de Informação (transmissor - código - receptor) não 
se coloca para a informação cartográfica, preferindo usar para tal fim a versão monossêmica 
das relações entre dados para duas áreas, relações estas valorizadas por variáveis visuais 
(gráficas) que são os signos. Nesse sentido Bertin sistematiza as relações entre dados e sua 
representação gráfica. 
Além das duas dimensões tradicionais (x e y) para se retratar planos, temos ainda outras 
variáveis gráficas que são: tamanho, valor, textura, cor, orientação e forma. Estas, por sua vez, 
se relacionam com as variáveis perceptivas, que dependem de como o leitor organiza os signos, 
com os objetivos do mapa e com as intenções do leitor (Simielli, 1986, p.72 a 77). 

 

Com este posicionamento sobre a Linguagem Cartográfica e tendo notado o 

baixo índice de leitura dos alunos, pois, faltava a eles o conhecimento de 

elementos que possibilitariam a leitura cartográfica, após entregar sua tese de 

doutorado em 1986, continuou e redirecionou sua pesquisa para o problema da 

leitura de mapas. 

E com esse questionamento percebeu que é durante o período de 

alfabetização no início da vida escolar do aluno, que o contato com a linguagem 

gráfica é muito intenso. E se o aluno está se alfabetizando na Leitura e na Escrita, 

utilizando-se da linguagem gráfica por que não direcionar essa "linguagem 

gráfica" para explorar a "linguagem gráfica especificamente cartográfica?” Por que 

não desenvolver a "alfabetização cartográfica", possibilitando ao aluno ler 

graficamente? Este trabalho nas séries iniciais, por certo, ajudaria o aluno das 

séries posteriores e mais adiantadas, a “ler mapas”. 
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5.2.2 A Alfabetização Cartográfica: 
 

Simielli nos coloca (Cartografia e Ensino, cap.01, p.09 a 18, SP-1996): 

 
O trabalho de pesquisa sobre “Alfabetização Cartográfica” resultou no material Primeiros 
Mapas: como entender e construir apresentado à Editora Ática onde os pontos básicos que 
devem embasar o aluno na necessidade de aquisição de uma linguagem gráfica são 
exaustivamente trabalhados para que posteriormente ele possa ler o mapa.  

 

 

Isto exigiu por parte da autora uma intensa pesquisa envolvendo 

conhecimento técnico da Cartografia, prática da sala de aula e domínio sobre o 

desenvolvimento infantil. Portanto, um conhecimento específico sobre Piaget no 

que se refere às etapas de desenvolvimento da criança, os períodos de 

desenvolvimento e representação do Espaço pela Criança, o conhecimento de 

Vygotsky sobre a formação de conceitos e o desenvolvimento da linguagem da 

criança”. 

Seu trabalho de pesquisa preocupou-se com a passagem das informações 

de Cartografia enquanto disciplina universitária, o saber ensinado para o ensino 

de Geografia e o sabe adquirido pelos alunos (conforme as colocações de Ph. 

Pinchemel-1992-p.13-Cartografia e Ensino-1996). 

O saber universitário não pode ser desfigurado em sua transposição didática, mas sim, deve 
possibilitar uma construção diferenciada, atendendo ao público escolar, adaptado ao processo 
de aprendizagem dos alunos. Deve se adaptar às capacidades mentais dos alunos respeitando a 
diversidade dos domínios cognitivos dos mesmos. 
 

Segundo. Pinchemel, o saber universitário deve se apresentar sob a forma 

de peças de um quebra-cabeça sem uma imagem coerente onde ele é 

multiplicado, separado, deixando ao observador a possibilidade de construir 

várias imagens. É a partir deste saber universitário que um saber ensinado deve 

ser elaborado, reconstruído, reorganizado. 

À página 14 de Cartografia e Ensino-1996 SIMIELLI apresenta o triângulo 

Pedagógico de. Meirieu, cujos 1º e 2º vértices: aluno e ensino estão ligados por  
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uma relação pedagógica e ambos estão ligados ao 3º vértice do triângulo 

representado, a disciplina, por um caminho didático e uma estratégia de 

aprendizagem. 

Segundo G.Hugonie  (“Pratiquer la Géographie au College”- Collin, Paris, 1992-p.14-
Cartografia e Ensino-1996)  a elaboração de um curso de 1º e 2º Grau não é uma 
simplificação do saber geográfico universitário. Mais do que uma transposição didática, 
trata-se de uma verdadeira reconstrução do saber geográfico para o 1º e 2º Grau, cujos 
objetivos e meios da prática de Geografia não são os mesmos da prática da Universidade. É 
uma reconstrução ao nível dos programas oficiais, do professor, da lição, do aluno. 
A transposição didática do saber universitário para o saber ensinado requer do professor 
fazer uma triagem e classificar os fatos propostos pelo saber universitário, dentro de uma 
evolução coerente e adaptada às capacidades dos alunos e aos objetivos propícios à sua 
formação  geral. 
Embora o interesse da clientela de 3º grau esteja voltado à pesquisa e planejamento, a 
preocupação de SIMIELLI em sua Cartografia e Ensino foi a de minimizar a relação entre o 
saber universitário e o saber ensinado em sua pesquisa sobre a Cartografia voltada à 
Alfabetização Cartográfica”. 

 
No capítulo 02 (Referencial Teórico-Metodológico, p.19-Cartografia e 

Ensino-1996) Simielli ressalta Queridos pais, 

Os produtos cartográficos devem ser diferenciados conforme as diferentes faixas etárias. Isto 
porque um aluno de 4ª série não tem o mesmo potencial de leitura que um aluno do 2º grau.  
Propõe então, trabalhar com a alfabetização cartográfica para os alunos de 1ª a 4ª série, 
momento em que o aluno inicia-se na representação gráfica para posteriormente trabalhar com 
a representação cartográfica, com diferentes mapas e diferentes usuários. 
Os elementos com que o aluno vai trabalhar para ter condição de ler um mapa foram 
sistematizados na Coleção Primeiros Mapas: como entender e construir. 
De 5ª a 8ª série o aluno vai trabalhar eventualmente ainda com alfabetização cartográfica na 5ª 
e esporadicamente também na 6ª, mas ele já tem condições de estar trabalhando com 
análise/localização  e com a correlação. 
No 2º Grau teoricamente o aluno tem condições de trabalhar com análise-localização, com a 
correlação e com a síntese. 
A Cartografia, além de se constituir em um recurso visual muito utilizado, oferece aos 
geógrafos um triplo instrumento de estudo (Rimbert, 1964): 
1. instrumento analítico – cartas de análise ou distribuição ou repartição, que analisam o 

fenômeno isoladamente; 
2-  instrumento de experimentação – que permite a combinação de duas ou mais cartas de 
análise; 
3-  instrumento de síntese - que mostra as relações entre várias carta de análise, apresentando-
se em uma carta-síntese. 
Os instrumentos de estudo, que a Cartografia oferece aos geógrafos, podem ser estruturados em 
quatro níveis (Libaut, 1971): 
1 - nível compilatório- é a fase inicial da pesquisa, com a coleta de dados e sua respectiva 
compilação. Para o geógrafo, a maneira usual de apresentar o registro dos dados é a carta 
geográfica, portanto a coleta desse material, já existente, está enquadrada neste nível. 
O passo seguinte é o da hierarquização dos dados para uma organização mais racional da 
pesquisa, quando, primeiramente, serão selecionados os dados realmente significativos para o 
desenvolvimento do trabalho, ou seja, as variáveis essenciais; em seguida, os dados 
complementares, que aparecerão após uma análise mais detalhada.  
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Este nível muitas vezes chega a ser negligenciado pelo fato de ser considerado muito 
elementar, esquecendo-se o pesquisador que desta etapa depende todo o desenvolvimento do 
seu trabalho, inclusive as conclusões e/ou proposições a que poderá chegar. 
2 - nível correlatório - trabalhamos agora a partir dos dados coletados (nível 1), onde se coloca 
toda a problemática da confiabilidade dos mesmos. Temos a ordenação das variáveis 
selecionadas, conforme uma sistemática resultante do objetivo do trabalho.  
Podemos, conseqüentemente, chegar aos primeiros ensaios para correlações parciais. 
3 - nível semântico - os níveis precedentes apenas justificam uma determinação dos fatos (de 
preferência objetiva) até uma primeira percepção das relações dos fatos entre si. Mas não 
podem atingir a abordagem do raciocínio geográfico, que utiliza não as variáveis elementares, 
mas sim uma combinação já sintética dessas variáveis. As relações de correspondência obtidas 
constituirão pelo menos uma ajuda à concepção, senão uma concepção completa. Em outras 
palavras, trata-se de localizar exatamente os problemas parciais, de modo a organizar seus 
elementos dentro de um problema global. 
Nesta etapa já se torna mais evidente a importância da generalização, e conseqüentemente, os 
cuidados decorrentes de sua utilização. Merece uma elaboração toda especial, pois implica a 
passagem da etapa de análise para a de síntese. Realiza-se, assim, uma abordagem racional e 
esquematizada das variáveis entre si. 
4 - nível normativo - temos agora o resultante da síntese do trabalho, ou seja, sua tipologia 
expressa, em geral, através de um modelo, que é conseqüência da seleção e correlação das 
variáveis estudadas. 
Este modelo apresenta a possibilidade de ser aplicado a outras áreas, a partir do momento que 
se tenha o ”modelo padrão”. 
Neste nível, vemos que a abordagem final do trabalho poderá se concretizar por duas vias: 
aquela que apenas trata de verificar uma hipótese pré-formulada ou a que apresenta uma 
hipótese nova. 
O fato de o aluno trabalhar no primeiro grau de 1ª a 4ª séries com alfabetização cartográfica, de 
5ª a 8ª com análise-localização e correlação e no 2º grau com análise-localização, correlação e 
síntese de uma maneira mais efetiva, não exclui um imbricamento em diferentes momentos 
nestas etapas de trabalho. Ou seja, um aluno de 5ª série pode ainda estar necessitando de 
alfabetização cartográfica assim como um aluno na 7ª série pode ainda ter dúvidas quanto a ela, 
assim como o aluno de 4ª série pode já estar trabalhando análise e localização e eventualmente 
começar a fazer correlações simples e assim por diante. 

  

 

Como já dissemos, dentro deste encaminhamento de se detalhar a 

alfabetização cartográfica nas faixas etárias iniciais para posteriormente trabalhar 

nos níveis de análise-localização, correlação e síntese, Simielli (Cartografia e 

Ensino - p. 23 -1996) apresenta detalhadamente a estruturação da Cartografia por 

ela proposta para o 1º e o 2º graus, através da coleção: Primeiros Mapas: como 

entender e construir (Editora Ática-SP-1993).” (Figura 26). 
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5.2.3 A Cartografia e o Ensino de Geografia - A Formação do Aluno Crítico e 
Mapeador Consciente: 

 

Tanto as crianças quanto os alunos mais adultos, necessitam da 

alfabetização cartográfica, para compreender os processos necessários à 

realização das representações gráficas como os mapas. A visão cartográfica é 

desenvolvida a partir da educação do olhar, e esta, tem como suporte, os mais 

diversos recursos visuais de imagens, mapas, maquetes, plantas, imagens de 

satélite, jogos e representações feitos pelas próprias crianças e adultos, que 

possibilitam ao aluno rapidamente assimilar a linguagem visual, compreender e 

utilizar os vários tipos de visão existente nas representações gráfica.  

Simielli (Primeiros Mapas 1993) salienta que: 

 
O professor deve possibilitar ao aluno a oportunidade de formular hipóteses sobre o 
conhecimento que estiver sendo adquirido e soluções para os problemas enfrentados, ainda que 
não sejam as mais adequadas. Portanto o professor deve estimular a criança a explorar todas as 
possibilidades frente ao material sem a preocupação de “acertar”.  
A lista de capacidades a desenvolver nos alunos ao longo de um  ano escolar, permite organizar 
um conjunto de informações que lhe serão transmitidas. O conteúdo programático é 
desenvolvido segundo o saber ensinado e o saber adquirido na escola ou fora dela, sendo que 
os temas são aprofundados de forma crescente, acompanhando os conteúdos da Geografia e o 
desenvolvimento natural  da criança. 
Assim a Cartografia de 1ª a 4ª série do 1º Grau deve iniciar seu trabalho com o estudo do 
espaço concreto do aluno, que lhe é o mais próximo, ou seja, o espaço-aula, espaço-escola, 
espaço-bairro, para somente nos dois últimos anos se falar em espaços maiores: município, 
estado, país e planisfério. 
O que importa é desenvolver a capacidade da leitura e da comunicação oral e escrita por fotos, 
desenhos, plantas, maquetes e, mapas e assim permitir ao aluno, a percepção e o domínio do 
espaço. 
O objetivo básico dos Primeiros Mapas é a alfabetização cartográfica. Essa alfabetização 
supõe o desenvolvimento de: 
visão oblíqua e visão vertical 
imagem  tridimensional e imagem bidimensional 
alfabeto  cartográfico: ponto, linha e área 
construção  da noção de legenda 
proporção e escala 
lateralidade, referências e orientação espacial 
O desenvolvimento destas noções contribui para a desmistificação da Cartografia como 
apresentadora de mapas prontos e acabados. O objetivo das representações dos mapas e dos 
desenhos é transmitir informações e não ser simplesmente objeto de reprodução.  
Alguns pontos merecem uma referência especial neste momento: 
Aprender a olhar- visão oblíqua e vertical:   (Anexo:  02-Croquis) 
No geral, os objetos, os lugares e as pessoas são apresentados em duas visões: oblíqua e  
vertical. 
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Através da visão oblíqua, a criança é capaz de reconhecer os elementos, pois eles ficam com 
“volume”; já a visão vertical nos mostra os elementos em um plano, de onde só podemos 
extrair informações bidimensionais. 
Assim, para elaborarmos representações gráficas, partimos da visão mais comum para os 
alunos – aquela que permite olhar de frente, de lado e de cima (tridimensional). Só depois será 
trabalhado o mapa, que é uma representação gráfica feita a partir da visão vertical. 
Dessa forma, comparando os elementos apresentados nas duas visões, o aluno terá as bases 
para compreender o processo que tem como resultado final o mapa. Poderá comparar também 
a liberdade das representações feitas com base em fotos oblíquas e a maior precisão das 
representações feitas com base em fotos verticais. 
Complexidade crescente dos conteúdos: (Anexo: 01) 
Os temas foram subdivididos em assuntos, que vão se tornando mais complexos à medida que 
a Coleção avança. 
Em cada volume há assuntos que são tratados de forma prioritária e assuntos que vão dar 
subsídios para as noções posteriores ou mesmo para os volumes mais avançados. 
Recursos visuais: (Anexo: 01) 
Utiliza basicamente fotos aéreas, que são o principal recurso para a confecção de mapas. 
Além das fotos aéreas, apresenta fotos de objetos, pessoas e lugares, vinhetas, símbolos 
indicadores de mudança de assunto ou de visão e desenhos que além de tornar o material 
atraente para a criança, facilita a compreensão dos conteúdos. 
A Coleção Primeiros Mapas se estrutura de modo a atender a possibilidade de a criança 
adquirir uma linguagem gráfica. Esta linguagem é fundamental para que ela faça a leitura e a 
comunicação oral e escrita e adquira a noção do espaço e sua representação. 
Toda a estruturação e as noções fundamentais a serem trabalhadas nesta fase, para a 1ª e 4ª 
série, ou para as faixas etárias de 6 a 12 anos, podem ser analisadas em Simielli 1994 (Figura 
27). 
Considerando-se que o aluno da 5ª série em diante, já tenha obtido, ou já tenha tido no decorrer 
da sua escolaridade formal anterior, as noções de uma alfabetização cartográfica, Simielli 
propõe trabalhar o mapa em dois eixos: um primeiro eixo trabalha com o produto cartográfico 
já elaborado, tendo no final do processo um aluno leitor crítico. O aluno trabalha com produtos 
já elaborados, portanto será um leitor de mapas, porém um leitor crítico e não um aluno que 
simplesmente usa o mapa para localizar fenômenos.  
No segundo eixo o aluno é participante do processo ou participante efetivo, tendo como 
resultante neste segundo eixo um aluno mapeador consciente, conforme Simielli 1994 (Figura: 
28). 
A Desmistificação da Cartografia-Desenho: 
Para cada uma das formas de se trabalhar com a Cartografia em sala de aula tem-se resultantes 
diferentes: aluno leitor crítico ou mapeador consciente. Ressalte-se que tanto um eixo de 
trabalho quanto o outro eliminam a possibilidade do aluno copiador de mapa. 

 

Simielli considera 

 
o aluno copiador de mapa com um fato do passado. Não considera Cartografia-cópia ou 
Cartografia-desenho como uma possibilidade de trabalho efetivo em sala de aula e sim como 
um desvio, um mau ensino. 
No primeiro eixo, ao trabalhar com produtos cartográficos já elaborados, Simielli trabalha com 
três grandes produtos: os mapas, as cartas e as plantas, indo, portanto de uma escala menor 
para uma escala maior. 
Com os produtos prontos tem a possibilidade de trabalhar com símbolos e convenções 
cartográficas muitas delas internacionalmente padronizadas, portanto pode trabalhar com 
produtos de qualidade técnica, de precisão e de rigor nas informações. 
Os alunos- usuários do mapa- trabalharão com esses produtos já elaborados cartograficamente, 
em três níveis propostos. 
 
01 – Localização e Análise: onde o aluno localiza e analisa um determinado fenômeno no 
mapa, 
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02 – Correlação: quando ele correlaciona duas, três ou mais ocorrências, 
03 – Síntese: quando ele analisa, correlaciona e chega a uma determinada síntese daquele 
                      síntese daquele espaço. 

 
Esses três níveis de trabalho da Cartografia podem começar a ser feitos com 

o aluno desde a 4ª, 5ª série. Evidentemente de acordo com os elementos que o 

aluno vai adquirindo, até chegar as séries mais avançadas, ele irá sempre sendo 

conduzido para relações mais complexas. Ele começa com um menor número de 

variáveis e vaia ampliando o número de variáveis a serem trabalhadas. 

Segundo Simielli 

O trabalho dos professores em sala de aula prioriza o nível da localização-análise não atingindo 
o 2º e o 3º nível, mais elaborado, complexo e mais rico no trato da informação. 
A correlação - 2º nível na análise cartográfica – geralmente é feita do ponto de vista físico 
(altitude, vegetação clima...). Em geral, os professores que trabalham mais a Geografia 
Humana, acabam trabalhando menos com as correlações cartográficas do ponto de vista 
natural. E então, a síntese, que é o nível mais complexo, é trabalhado no 2º geral por 
professores mais seguros  intelectualmente ou mesmo, deixado para o 3º grau. 
No 1º eixo, ao trabalhar com produtos cartográficos: mapas, cartas e plantas nos três níveis de 
leitura, o resultado final é o aluno leitor crítico. Portanto, neste encaminhamento o aluno terá 
condições de retirar do mapa os elementos fundamentais para a leitura das informações 
representadas. (Figura 29). 
No 2º eixo os alunos trabalharão com imagem tridimensional/imagem bidimensional. Como? 
Através de maquetes que são informações tridimensionais e trabalharão com croqui que são as 
representações bidimensionais. 
É neste 2º eixo que o resultado será um aluno mapeador consciente. A grande diferença em 
relação ao primeiro eixo é que o aluno efetivamente vai participar do processo de mapeamento 
ao confeccionar a maquete, o mapa e o croqui”.  
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5.2.4 A construção de maquetes: 
 

Para as maquetes trabalha-se com os alunos a parte do entendimento da 

passagem da tridimensão para a bidimensão, que já foi feito na 4ª série, em que 

se detalhou esta transposição de um espaço, de uma realidade que é 

tridimensional, para um espaço na carta que é bidimensional. 

O trabalho com maquetes (Simielli et al., 1992) não é simplesmente a 

confecção da mesma e, isto convém que se frise bastante enfaticamente, porque 

o processo da construção, em si, é um processo interessante, pois o aluno vai 

realmente perceber a passagem da tridimensão para a bidimensão, ou não caso 

específico da construção da maquete, da bidimensão para a tridimensão, mas os 

trabalhos com a maquete, no tocante ao ensino da Geografia não se restringe à 

construção pura e simples. 

O importante é que se trabalhe com o uso da maquete, e nesta situação 

vamos ter um importantíssimo instrumento, estará dando a possibilidade de o 

aluno ver as diferentes formas topográficas, as diferentes altitudes de um 

determinado espaço e em função disto ele vai poder trabalhar várias outras 

informações correlacionando com estas formas topográficas. (Figura 30). 

Portanto, automaticamente este aluno poderá fazer na maquete as 

correlações. Sobre a maquete se torna extremamente mais fácil para o aluno ter o 

entendimento de determinadas correlações do espaço físico e do uso antrópico. 

Ou, muitas vezes, a ação antrópica mostra-se extremamente mais fácil para 

entendimento do aluno porque ele trabalha automaticamente, em uma maquete 

com a correlação.  
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5.2.5 A Construção do Croqui 
 
Simielli apresenta os croquis como uma segunda forma para trabalhar o 2º eixo. 

Têm-se vários tipos de croquis cartográficos e basicamente em termos de ensino vão interessar 
aqueles croquis onde as informações são representadas de forma mais simplificada, estilizada. 
Os alunos trabalharão, portanto com as informações essenciais, pois eles as selecionam e 
fazem a representação através de croqui, tendo assim maior liberdade. 

O ponto básico será o da percepção do aluno sobre um determinado fenômeno, portanto da sua 
percepção individual, da sua leitura individual daquele espaço da criatividade e do seu processo 
de cognição. Croqui é uma representação esquemática dos fatos geográficos (Allix, J. P. & 
Archambaut, M. – “Croquis: problèmes et méthodes”. Masson, Paris. 1969). Não é um mapa, 
não se destina a ser publicado, tem um valor interpretativo de expor questões, não sendo obra 
de um especialista em Cartografia. Não é uma acumulação de signos, mas uma escolha 
amadurecida dos elementos essenciais que se articulam numa questão tratada. A dificuldade 
está em se conseguir chegar a uma representação que dê clareza de conjunto, complexidade e 
número de fatos legíveis. É uma arte simples de difícil expressão figurativa. 
Os croquis simplificam, mantém a localização da ocorrência dos fatos e evidenciam os detalhes 
significativos (Ferras, r.-“Les modèles graphiques sem géographie”. Economia/RECLUS, 
Paris, 1993). 
Dentro dessa proposta de trabalhar com os croquis, vamos detalhar os principais tipos, 
especificamente aqueles que interessam aos níveis dos trabalhos com a Cartografia, que são: 
croqui de análise-localização, croqui de correlação e o croqui de síntese. (Anexo: 02) 
Basicamente a colocação é a mesma do eixo anterior: o croqui de localização-análise é aquele 
que apresenta uma variável, um determinado fenômeno ou uma determinada ocorrência 
passível de ser analisada sua localização e de se fazer a análise daquele fenômeno 
representado. 
O segundo tipo é aquele que faz a correlação de duas ou mais variáveis (fenômenos) que 
ocorrem no mesmo espaço. Esta correlação ou a seleção dos principais elementos e ocorrências 
existentes nos mapas que estão sendo utilizados, ou daquelas que são mais significativas para 
um determinado espaço, são feitas pelo aluno. O aluno é que seleciona esta informação 
prioritária e isto é importantíssimo que seja frisado porque o aluno estará selecionando a 
informação principal e não simplesmente copiando as que estão contidas naquele mapa.  
O terceiro nível é a síntese, ou a relação entre várias ocorrências de um determinado espaço 
expressa em um mapa-síntese. 
Dentro deste 2º eixo de trabalho o aluno estará participando efetivamente do processo de 
produção do mapa (croqui) porque quem estará selecionando e correlacionando as informações 
é o próprio aluno e esta correlação, sendo desenhada por ele, obriga-o ir sistematizando e 
estruturando estas informações. 
Nesta faixa etária obtém-se mais resultados quando se trabalha com a correlação desta forma 
do que como ela é feita no 1º eixo, onde o fundamental é a leitura, que é uma forma mais 
dispersiva para o aluno, ao contrário do 2º eixo, que pelo fato dele desenhar, selecionar as 
variáveis, torna-se mais participativo. 
Normalmente os alunos nesta faixa etária têm uma maior concentração quando efetivamente 
estão participando do processo. Portanto, esta segunda forma permite que o aluno se enfronhe 
de uma maneira mais efetiva no trabalho que está realizando, do que no primeiro eixo. 

            Dentro deste 2º eixo tem-se como resultante final o aluno mapeador consciente. 

 

Simielli frisa que 

Tanto o 1º eixo quanto o 2º, não competem entre si, nem um leva a melhores resultados que o 
outro, pois os dois eixos são corretos e apresentam excelentes resultados. O que se tem são 
professores que se adaptam mais trabalhando com o 1º eixo ou professores que se adaptam  
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mais com o 2º eixo e, assim, optar pelo outro eixo. São, portanto situações de adequações do 
professor ou do assunto para se trabalhar com uma ou outra forma. (Simielli, p. 19 a 36-
Cartografia e Ensino-1996). 
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6. RESULTADOS E ANÁLISE - Reflexão sobre o processo de 

organização do trabalho em classe e a construção de conceitos: 

 

No início desta pesquisa, propusemos algumas questões que envolvem um 

amplo processo de trabalho do professor em sala de aula.  

Este processo é, certamente (ou deveria ser...), conseqüência de um 

constante trabalho de estudo, de formação continuada, de muita leitura e 

atualização de conteúdos, de pesquisa de procedimentos didáticos, de 

elaboração de material a ser usado em sala de aula, de análise e utilização de 

materiais propostos por autores de livros didáticos, de condições favoráveis ou 

não para o professor poder exercer o seu trabalho com competência e autonomia.  

Esta postura de pesquisa constante e de construção de conhecimentos, 

certamente, proporcionariam alcançar resultados que refletiriam na tão buscada  

Melhoria da Qualidade de Ensino da Escola Pública.  

Enfim, discretamente, propusemos questões que nos levaram a refletir 

sobre a prática em sala de aula, um fazer-refazer, uma ação-reflexão-ação sobre 

o como construir essa prática, à luz da teoria, um fazer, com um olhar próprio, 

possível, visando a não-reprodução de práticas prontas, inadequadas, como se 

fossem “receitas-únicas”, eternamente copiadas. 

Para o professor exercer um trabalho com competência e autonomia em 

sala de aula, para que possa construir uma interação de troca de conhecimentos, 

para que a palavra do professor e a do aluno, a forma de ambos dizerem o 

mundo, possa ser traduzida em ações e reflexões sobre o conhecimento que 

trazem para dentro da sala de aula, é preciso repensar a essência, dessa relação. 

Essa essência reflete a estrutura de uma sociedade com hierarquia de poder. E é 
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nessa sociedade com hierarquia desigual de poder que se inserem o aluno e 

professor. O reflexo dessa hierarquia está na estrutura de poder da sala de aula. 

Nela, a autoridade máxima é a do professor. É ele que detém o conhecimento, 

portanto é ele que tem a palavra da verdade do conhecimento da decisão, é ele 

que exerce o poder na classe. Enquanto isso, o aluno é quem recebe o 

conhecimento, quem aprende, quem obedece, quem nada sabe.  

Quando a ação dessa relação é repensada, passando a ser uma relação 

solidária imediatamente a reflexão sobre essa ação terá outra dimensão. 

Repensar essa essência é repensar a palavra. É a palavra que revelará se na 

relação de sala de aula existe o diálogo ou a dominação, se há troca ou 

imposição do conhecimento. É a forma como a prática em sala de aula acontece 

que revelará o verdadeiro sentido da palavra ali pronunciada. 

Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí, que dizer a palavra verdadeira seja 
transformar o mundo.  
 Assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, automaticamente a 
reflexão também, se transforma em palavreria, verbalismo, blá-blá-blá. Por tudo isto, alienada 
e alienante. É uma palavra oca, da qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois que não 
há denúncia verdadeira sem compromisso de transformação, nem este sem ação. 
Se, pelo contrário, se enfatiza ou exclusiviza a ação, com o sacrifício da reflexão a palavra se 
converte em ativismo. Este, que é ação pela ação, ao minimizar a reflexão, nega também a 
práxis verdadeira impossibilita o diálogo. 
A existência porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de 
falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. 
Existir, humanamente é pronunciar o mundo é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, 
se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no 
silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. 
 Se é dizendo a palavra com que, “pronunciando” o mundo, os homens o transformam, o 
diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. 
(FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido-p. 92-1978). 

 
Com base nestas reflexões propusemos questões que refletem a 

preocupação do como se faz, do como se constrói um caminho pedagógico, em 

situações reais de sala de aula, caminho esse que tenha continuidade, que esteja 

engajado na realidade, caminho este condizente com situações dinâmicas, vivas, 

calmas ou agitadas, sempre em constante mudança, características estas 
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próprias das classes numerosas e heterogêneas, principalmente da Escola 

Pública. 

Diante da realidade concreta de um grupo-classe, nunca igual a um outro 

grupo anterior ou a outros grupos de mesma série, diante da possibilidade de se 

construir o conhecimento na interação professor-aluno, de se organizar esse 

conhecimento e de reaplicá-lo, acreditamos ser possível a construção de um 

caminho pedagógico capaz de colocar a Escola dentro da Sociedade e não 

distante da realidade social. É preciso, portanto, refletir sobre o sentido social 

concreto do trabalho que é realizado em sala de aula, mesmo que seja individual 

em prejuízo de um trabalho coletivo. 

Para o ser humano não é suficiente viver. É preciso que a vida valha a pena. Então os 
conhecimentos sobre o mundo são um apoio fundamental. Um dos produtos criados pela 
cultura humana são os valores que estruturam dão uma ordem na qual tudo se localize e 
encontre seu lugar apropriado. Os valores que criamos criam uma moldura em nossa existência 
individual e coletiva, de modo a podermos enquadrar nossos atos e pensamentos, situando-os 
em uma visão de mundo que informe os nossos conhecimentos e conceitos. É a partir dos 
conceitos que guiamos nossa existência, antecedem nossas ações, são nossos conceitos prévios, 
nossos preconceitos. Valores, conhecimentos e preconceitos mudam porque humanos devem 
mudar; como vida é processo e processo é mudança, ser humano é ser capaz de ser diferente. 
(CORTELLA, MS-1998). 

 

Desta forma, frente a este complexo processo para chegarmos à 

organização do trabalho em classe, envolvendo a construção de conceitos, ainda 

que num trabalho individual, ousamos elaborar esta Seqüência de Atividades de 

Trabalho em Sala de Aula para muito, muito modestamente, responder as 

questões propostas inicialmente: 

Buscar romper, desmistificar a Geografia do Professor e construir uma 

Geografia que saiba pensar o espaço terrestre.  

Temos a certeza de que esta seqüência de atividades possibilitará novas 

ações, reflexões e ações, tendo em vista as características fundamentais que 
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envolvem o estudo do espaço geográfico: a complexidade e as contradições na 

interação Homem x Natureza. 

Com esta preocupação, fundamentamo-nos teoricamente em autores que: 

elaboraram pesquisas que envolvem a concepção do pensamento geográfico e a 

Geografia, enquanto Ciência do Espaço; tratam a Cartografia como Meio de 

Comunicação e Informação no Ensino de Geografia, em teorias cognitivas 

voltadas para a eficácia do mapa enquanto transmissor de informação, 

valorizando o usuário e não o seu elaborador, o cartógrafo. Os autores 

envolveram-se nas Ciências da Educação, trabalhando com jovens e adultos na 

construção e concepção do pensamento geográfico que se pretende.  

Quanto à concepção do pensamento geográfico e da Geografia enquanto 

Ciência do Espaço entendemos que para  romper com a Geografia do Professor, 

é necessário ter em mente estas três concepções: o pensamento geográfico, a 

Cartografia como Meio de Comunicação e Informação e o Ensino com base no 

conhecimento da realidade do aluno, do como o aluno aprende e constrói o seu 

conhecimento e que a reconstrução do trabalho do professor passa por uma 

reconstrução da sua concepção política de espaço geográfico. 

É preciso que o espaço seja entendido em sua totalidade. Mas para isso, o 

professor precisa mudar a sua concepção de ensino. Essa concepção de ensino 

em sala de aula envolve trabalhar numa relação de construção por parte do aluno 

e de mediação por parte do professor. Neste sentido o Ensino da Cartografia e da 

Geografia devem ser entendidos como uma representação da dinamicidade do 

espaço a partir da concepção do espaço vivido e percebido pelo aluno. 

Percebemos também que, para que o aluno possa construir essa 

concepção de totalidade do espaço não será só a aula de Geografia que deverá 
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mudar. O trabalho individual do professor de Geografia deverá ser superado e 

ampliado, de uma concepção individual para uma concepção coletiva, 

interdisciplinar, da Escola, do Sistema de Ensino como um todo.  

Portanto, romper com a Geografia do Professor requer mudanças muito 

mais profundas na todo da Educação. Significa romper não só com as 

“geografias” ensinadas, mas com o ensino dicotomizado, em disciplinas que só 

favorece ao modo desigual em que a sociedade está estruturada. E isto, por hora, 

não será aprofundado neste trabalho. 

Mesmo assim, com um trabalho individual, só do professor de Geografia, 

vale a pena romper com a Geografia do Professor!  É preciso acreditar e 

começar! 

 Neste sentido, lembramos que: 

 
Um ensino de Geografia deve proporcionar aos alunos uma postura crítica diante da realidade, 
comprometida com o Homem, a Sociedade e sua transformação. Não com o Homem isolado de 
seu contexto, mas com o Homem consciente, que se percebe numa sociedade dividida em 
classes sociais antagônicas. Uma disciplina que ao trabalhar com os temas significativos, de 
uma situação existencial, concreta, presente, como um problema que a desafie (problemas 
esses relacionados à produção do espaço geográfico e aos métodos de apreensão desse espaço) 
possa contribuir para a formação de um cidadão participativo e atuante no sentido de resolver 
conscientemente os problemas de sua realidade. (GEOGRAFIA-Visão de Área-DOT-PMSP-
1992).  

 

Os autores da Geografia que se pretende vêem na Geografia, a interação, 

a dinamicidade no espaço geográfico construído pelo Homem. Uma dinamicidade 

que tem ritmos diferentes, ora mais lentos, ora mais acelerados conforme os 

processos históricos responsáveis pela construção desses espaços. Um espaço 

geográfico diferenciado, interdependente que necessita de ser correlacionado a 

outras dimensões da realidade, portanto a uma Cartografia em diferentes escalas; 

um espaço que não se explica por si mesmo e que supera a Geografia do 

Professor cujo caminho pedagógico ainda “insiste” no trabalho de classe com  
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conteúdos estanques, com as “geografias”: física, humana e econômica, 

insistência essa própria de uma ideologia ligada ao modo capitalista de produção 

do espaço. 

Isto nos reporta à obra de Lacoste 1976, em cuja apresentação Vesentini 

salienta que: 

 

Existe a geografia: dos pesquisadores universitários e dos professores, das teses e monografias, 
das lições de sala de aula e dos livros didáticos – e também a “turística” dos meios de 
comunicação de massas e das enciclopédias e a geografia fundamental praticada pelos estados-
maiores, pelas grandes empresas capitalistas, pelos aparelhos de Estado. Esta última é a mais 
antiga, tendo surgido desde o advento dos primeiros mapas, que seriam provavelmente coevos 
da organização societária com o poder político instituído enquanto Estado. E a “geografia dos 
professores” é mais recente, do século XIX, tendo sido engendrada especialmente para servir 
como discurso ideológico de mistificação do espaço, de “cortina de fumaça” para escamotear a 
importância estratégia de saber pensar o espaço e nele se organizar. LACOSTE insiste na 
advertência: temos que assumir aquilo que sempre exorcizamos, isto é, nossa função de 
estrategistas, de saber-pensar o espaço para nele agir mais eficientemente. Superar o viés 
ideológico da geografia, nesses termos, nada mais seria do que encetar uma “geopolítica dos 
dominados”, um saber pensar o espaço na perspectiva de uma resistência popular contra a 
dominação. 

 

...à obra de Santos 1978, que nos coloca: 

 
A Geografia é viúva do espaço (Santos, 1976). Sua base de ensino e de pesquisa é a história 
dos historiadores, a natureza “natural” e a economia neoclássica, todas as três tendo substituído 
o espaço real, o das sociedades em seu devir, por qualquer coisa de estático ou simplesmente 
de não existente, de ideológico.  
É por isso que tantos geógrafos discutem tanto sobre a geografia – uma palavra cada vez mais 
vazia de conteúdo – e quase nunca do espaço como sendo o objeto, o conteúdo da disciplina 
geográfica. Conseqüentemente, a definição deste objeto, o espaço, tornou-se difícil e a da 
Geografia, impossível. 
Destemporalizando o espaço e desumanizando-o, a geografia acabou dando as costas ao seu 
objeto e terminou sendo “uma viúva do espaço”. Para este resultado contribuiu o fato de terem 
sido perdidos muito esforço e muito talento na busca de soluções imediatistas para problemas 
considerados imediatos, em perseguir geografias que justificaria a um espírito irônico dizer 
que, nos dias de hoje, há muitas geografias, mas nenhuma geografia. 
Tudo isso vem do fato de que, posta ao serviço das coisas e não mais do homem, a busca de 
uma identidade ou de uma legitimação realmente científica deixou de ser uma procura ao 
permanente para ser um estorvo a um trabalho que se tornou muito mais ligado ao mundo dos 
negócios do que ao interesse social. A reflexão tornou-se, assim desnecessária. 

 

Para superar as “geografias” é preciso trabalhar o espaço em sua totalidade.  

Santos acrescenta: 
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O exercício da apreensão da totalidade é um trabalho fundamental e básico para a compreensão 
do lugar real e epistemológico que, dentro dela têm as suas diferentes partes ou aspectos. 
Todavia, o conhecimento das partes, isto é, da sua relativa autonomia, e, a partir disto, da sua 
própria evolução, constituem um instrumento fundamental para o conhecimento da totalidade. 
Uma interdisciplinaridade que não leva em conta a multiplicidade de aspectos com os quais se 
apresenta aos nossos olhos uma mesma realidade, poderia conduzir à construção teórica de 
uma totalidade cega e confusa, incapaz de permitir uma definição correta de suas partes, e isso 
agravaria, ainda mais, o problema de sua própria definição como realidade total. 
Isto supõe que se reconheça um objeto da geografia e que se hajam identificado suas categorias 
fundamentais. É bem verdade que as categorias mudam de significação com a história, mas 
elas também são uma base permanente e, portanto uma guia permanente para a teorização. Em 
nosso caso, trata-se da produção do espaço”. “ Em realidade, para ter sucesso é antes de tudo 
preciso partir do próprio objeto de nossa disciplina, o espaço tal como ele se apresenta, como 
um produto histórico e não das disciplinas julgadas capazes de apresentar elementos para sua 
adequada interpretação. 

 

...à obra de Moreira 1985, que coloca  espaço e trabalho como a  forma e a

    essência da Geografia  e  ainda: 

 
O processo do trabalho tem a sua materialidade em formas que ao mesmo tempo em que dele 
derivam a ele revertem, e são geradas com esse fim. Em se tratando da geografia, esta 
materialidade dialeticamente articulada ao processo do trabalho é o espaço geográfico. Espaço 
e trabalho estão numa relação de aparência e essência: o espaço geográfico é a aparência de 
que o processo historicamente concreto do trabalho (a relação homem-meio concreta) é a 
essência. 
O espaço geográfico não é puramente produto do processo do trabalho, porque o processo do 
trabalho é também produto do espaço geográfico. É produto do trabalho e condição material 
dele. Assim como o processo do trabalho materializa-se na máquina, para tomar a máquina 
como base de apoio a ponto de daí para diante não mais poder realizar-se sem ela, assim 
também é em relação ao espaço. Só que em escala de maior globalidade. Uma vez que o 
processo de trabalho implica organização, organiza-se espacialmente. De uma certa forma 
podemos dizer que o espaço geográfico é a materialidade do processo do trabalho organizado. 

  

A Geografia que se pretende, portanto, é aquela cujo pensamento 

geográfico não é neutro não propõe uma despolitização dessa disciplina como 

discurso científico, uma continuidade eterna da dicotomização sociedade-

natureza. Assim como a Educação é um ato político. (Freire, 1978), a Geografia a 

ser trabalhada em sala de aula tem que ser acrescida de um conteúdo político 

significativo na formação do cidadão. Para a Geografia não basta explicar o 

mundo. É preciso transformá-lo.  

A aula de Geografia, portanto, também é um ato político. Romper com a 

Geografia do Professor também envolve “definir-se” a favor de quem a aula de  
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Geografia se direciona. O professor de Geografia é mais do que isso. É um 

Educador. Ao definir-se politicamente em sala de aula a favor de quem o seu 

trabalho se direciona, o professor terá encontrado um sentido para o seu trabalho. 

Em Cartografia, entendemos ser necessário reunir algumas teorias que 

possam explicar a grande transição que vem ocorrendo da Cartografia Tradicional 

para a Cartografia Moderna, principalmente, nestes últimos quinze anos. Assim, 

nossa preocupação com as bases teóricas dessa pesquisa voltou-se para as 

teorias de: 

• Board 1969, sobre as Etapas da Comunicação Cartográfica, 

aproximando a cartografia da Geografia no ensino de leitura de mapas, 

com a elaboração do mapa pelo cartógrafo voltado para a percepção 

sensitiva do leitor ao decodificar, verbalizar, visualizar e interpretar a 

informação cartográfica; 

• Kolacny 1969, com o equilíbrio das esferas de interesse na Comunicação 

Cartográfica: a confecção do mapa e a leitura do mapa rompendo a tradição da 

Cartografia Teórica de dar maior importância ao uso de mapas de acordo com a 

visão do cartógrafo, do que ao uso de mapas, enquanto leitura e meio de retornar 

à realidade; equilíbrio este que significa, na prática, que o processo de produção e 

de utilização do mapa são concomitantes, seqüenciais; 

• Bertin 1967, que trabalhou as representações gráficas com base na 

estrutura da qualidade da percepção visual, estabelecendo através da 

Neográfica, o padrão de expressões próprias da linguagem dos mapas; 

• Dibiase, MacEachren e Taylor e a importância da Visualização na 

Cartografia Moderna voltada para o mapa como instrumento interativo, 

possível enquanto acesso à informação espacial interativa, principalmente 
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por aqueles que não são cartógrafos e que compõem o setor público da 

sociedade. 

A Visualização na Cartografia Moderna é de suma importância para todos 

os segmentos da sociedade inclusive as pessoas portadoras de Deficiência Visual 

em qualquer grau.  Então, como atendê-las? 

Interessamo-nos pela pesquisa de Vasconcellos 1993, inédita no Brasil, em 

dois volumes, sob o título A Cartografia Tátil e o Deficiente Visual, embora não 

seja a especificidade desta dissertação, porque percebemos que é possível 

melhorar sensivelmente a apresentação visual do material didático utilizado pelos 

alunos e pela professora, ampliados, coloridos, uma vez que, em toda a classe, 

temos alunos com problemas de acuidade visual não tão graves, mas que 

impedem a execução de tarefas, por não enxergarem direito, por não usarem os 

óculos com freqüência e mesmo por não poderem ir ao oculista, aviar uma receita 

ou consertar os óculos. Inclusive, há casos de desistência das aulas por problema 

de acuidade visual regular. 

A pesquisa sobre a Cartografia Tátil fornece-nos um minucioso banco de 

dados, inúmeras pistas sobre a adaptação da Linguagem Gráfica e dos mapas no 

Ensino da Cartografia Tátil, aumentando ainda mais a importância da 

Visualização na Cartografia Moderna e da elaboração de material didático. 

 Durante toda a sua tese de Doutorado realizou um extenso levantamento 

bibliográfico, setorizado na três áreas básicas que fundamentam a pesquisa: a 

Cartografia, o Ensino e a Deficiência Visual e um intenso levantamento de 

materiais e técnicas utilizadas na construção da representação gráfica tátil como 

mapas, ilustrações, reproduções de materiais em relevo, desenvolvimento e 

aplicação da linguagem gráfica tátil.  
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Conforme consta em sua pesquisa, a OMS – Organização Mundial de 

Saúde – estima que 0,5% da população total de um país seja deficiente visual. 

Segundo o IBGE, Censo de 1991, a população do Brasil era de 146.154.502 total 

de habitantes com uma estimativa de 1.461.545 portadores de deficiência visual. 

A área metropolitana de São Paulo a população era de 15.199.423 habitantes 

sendo 94.804 portadores de deficiência visual.  

 
Destas estimativas de deficientes visuais, a maior porcentagem é formada pelas pessoas com 
visão subnormal (80%), enquanto que aqueles totalmente cegos são apenas 20% do total de 
pessoas portadoras de deficiência visual. É considerada cegueira, a acuidade visual menor que 
0,05 (3/60 ou 20/400 – Escala optométrica de Snellen) no melhor olho, com a melhor correção 
óptica, enquanto a visão subnormal tem acuidade visual de 0,3 a 0,5 no melhor olho, com a 
máxima correção óptica (Machado, 1987:9). (Vasconcelos, 1993, p. 62). 

 

À (p.25-1993), o seu trabalho inovador sobre A Cartografia Tátil e o  

Deficiente  Visual  no Brasil salienta que a Cartografia vem sofrendo neste final de 

século, uma intensa revisão em seus fundamentos teóricos, em seus conceitos 

como:  

O que é Cartografia, o que são os mapas e quem são os cartógrafos? As definições vêm 
sofrendo mudanças uma vez que as novas tecnologias: a computação e o sensoriamento remoto 
estão sendo incorporados rapidamente à Cartografia, desde a coleta e tratamento dos dados até 
a produção e reprodução de mapas. 

 

Após retomar os esquemas de Board e Kolacny refere-se a Taylor quando 

ele se remete à questão da Comunicação Cartográfica no momento atual com 

novas bases: 

 
Cognição e comunicação não são conceitos novos para a Cartografia, mas eles têm assumido 
novos significados na era da informação. Anteriormente, um dos principais problemas dos 
cartógrafos era obter informação suficiente para mapear. A revolução da informação tem 
presenciado uma explosão de dados e tem tornado acessível uma nova ordem de possibilidades 
de tópicos que podem ser mapeados. A necessidade de converter dados em informação útil 
nunca foi tão grande e o mapa e os produtos cartográficos de informação espacial são meios 
ideais para a organização, apresentação, comunicação e utilização do volume crescente de 
informação que está se tornando disponível. 
A comunicação cartográfica também assume uma nova importância na era da informação e 
novos desafios são apresentados. Estes envolvem tanto a criação de novos produtos para 
melhorar a eficácia da transmissão da informação, como um melhor entendimento do processo 
de comunicação. Muitos mapas e produtos informacionais derivados destes, estarão em  
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formatos bem diferentes dos produtos tradicionais em papel. A percepção do cérebro humano 
destas novas imagens eletrônicas é bastante diferente daquela dos produtos em papel. Pesquisas 
sobre a Psicologia Cognitiva e a Psicologia dos fatores humanos serão de interesse dos 
cartógrafos. Relativamente, pouca pesquisa cartográfica tem sido realizada nesta área, mas suas 
importância é enorme e precisa levar a uma revitalização da pesquisa e das aplicações no 
campo da comunicação cartográfica. 

 

Vasconcellos refere-se ao triângulo proposto por Taylor (Figura 23) e 

salienta que ele 

 
Resume as relações básicas no campo da Cartografia, atualmente sendo combinadas e inter-
relacionadas de novas maneiras na era da informação. Estas relações, apresentadas pelo autor 
para definir uma abordagem atual para a Cartografia, consistem em um caminho concreto para 
retomar os estudos sobre comunicação cartográfica com bases renovadas. Na realidade, é 
possível colocar a Cartografia Tátil no centro do triângulo, continuando válidas as mesmas 
relações propostas. 

 
 

A partir da página 82, apresenta As etapas do Processo de Comunicação 

da Cartografia Tátil, 

 Uma concepção da Cartografia onde se definem as suas perspectivas e dimensões. No centro 
do esquema, a Cartografia é apresentada como um processo que parte da realidade, englobando 
as etapas de produção e utilização do mapa. 
 
 

   

A seguir, na Figura 31, Vasconcellos mostra este processo de 

comunicação e as etapas que são essenciais para uma comunicação eficaz, em 

se tratando da Cartografia Tátil. Por exemplo, com o usuário deficiente visual, 

escala, generalização, produção e decodificação demandam mais atenção. O 

ponto crucial de todo o processo é a linguagem gráfica tátil, que é a pergunta 

COMO? Daí a importância do estudo das variáveis gráficas na forma tátil. 

A primeira tarefa de sua pesquisa foi analisar as variáveis visuais 

conhecidas, com o objetivo de transformá-las em variáveis gráficas táteis. O signo 

gráfico terá como significante uma imagem passível de ser percebida pelo tato. 

Todas as informações (as implantações e as variáveis) contidas no quadro 

proposto por Bertin, (Figura 20), podem ser apreendidas pelo deficiente visual, 

com exceção da cor, feitas as adaptações necessárias.  
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Para atingir este objetivo, as variáveis visuais definidas por Bertin foram 

adaptadas para seu emprego em terceira dimensão (Figura 32). Nesta Figura, 

foram acrescentadas as variáveis gráficas em relevo, passíveis de serem 

percebidas pelos usuários deficientes visuais. A elevação (diferentes alturas) 

passou a ser utilizada, inclusive em combinação com outras variáveis. A cor não 

pode ser usada na forma tátil, quando o usuário é totalmente cego, nestes casos, 

diferentes texturas substituem as cores. 

Para os usuários portadores de visão sub-normal é recomendável o 

emprego das cores, desde que seguidas algumas normas. Em qualquer situação, 

é fundamental que seja analisada a natureza das informações, que pode ser 

qualitativa, quantitativa ou ordenada, para selecionar as variáveis corretas. No 

caso da textura e da cor, ambas podem ser escolhidas para indicar ordem ou 

diferenciação dos dados a serem representados.  

Um catálogo foi construído, com base nas seis variáveis gráficas na forma 

tátil (elevação, tamanho, valor, textura, forma e orientação), com exemplos nas 

implantações pontuais, lineares e zonais (ponto, linha e área). Materiais e 

ferramentas diferentes foram testados com a finalidade de selecionar os símbolos 

a serem utilizados na construção de mapas, diagramas e ilustrações. 
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Mais adiante VASCONCELLOS coloca: 

 
Visando a aplicação desta metodologia, foi proposto um programa de ensino integrado voltado 
ao aluno portador de deficiência visual. A literatura infanto-juvenil e as artes foram usadas com 
a finalidade de despertar o interesse pela Geografia e pelos mapas. Dentro deste programa, a 
Amazônia foi introduzida em alguns dos seus aspectos ressaltando fatos, problemas e conflitos. 

 

A pesquisa desenvolveu e aplicou testes com diversas técnicas e materiais 

buscando definir as melhores técnicas e construir novos materiais. Foi organizado 

um programa de preparação do aluno deficiente visual para o uso de mapas, para 

introdução de conceitos básicos como a linguagem gráfica tátil (as variáveis 

táteis); a escala (redução do tamanho e da distância); pontos de vista (horizontal 

e vertical); localização/orientação (coordenadas e pontos cardeais); decodificação 

e leitura de mapas, através de jogos e atividades. Após esta preparação houve 

condições para introduzir os mapas temáticos, representando outras informações 

geográficas como, por exemplo, a linha do espaço – do Bairro ao Mundo (Figura 

33). 

À página 137, Vasconcellos retoma o quadro A Cartografia Tátil como 

processo de produção para o uso de mapas por Deficientes Visuais (Figura 34) e 

acrescenta: 

um conjunto de variáveis que interferem na decodificação dos mapas pelo usuário deficiente 
visual  como também um outro conjunto de variáveis  tendo em vista o produtor dos mapas ou 
cartógrafo. Em ambos os casos, a relação das variáveis que interferem na produção e uso de 
mapas, foi organizada por ordem de importância dos fatores selecionados, considerando os 
resultados da pesquisa. 

 

A pesquisa revelou também que: 

. o aluno deficiente visual necessita de treinamento sistemático para facilitar a introdução da 
linguagem gráfica no ensino formal e na vida cotidiana;  

. o feedback do aluno deficiente visual deve ter um papel fundamental nas decisões 
relacionadas com a produção de mapas gráficos e ilustrações destinadas à percepção tátil. 

 
   . para responder a pergunta COMO? a pesquisa mostrou que é impossível responder a esta 
pergunta sem a realização de testes e avaliação dos materiais. 
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Finalizando, Vasconcellos, destaca que: 

De todo o processo cartográfico, merecem destaque as etapas do design e da reprodução, 
inclusive a introdução de novas tecnologias. Na Cartografia Tátil, o uso dos computadores e de 
outros recursos técnico pode alterar muito o resultado, melhorando a eficácia do mapa como 
meios de comunicação da informação geográfica. 
 

Simielli 1986/1996, com o trabalho de pesquisa que possibilitou: 

• a discussão do mapa como elemento transmissor de informação, uma 

avaliação de sua eficácia, sua criação e leitura pelo usuário;  

• o desenvolvimento de uma linguagem gráfica especificamente cartográfica 

como o fez ao desenvolver a “alfabetização cartográfica”; 

• a elaboração da Coleção Primeiros Mapas: como entender e construir,  

contribuindo com a “leitura gráfica” para as séries iniciais e com a “leitura de 

mapas” para as séries posteriores. 

Explicam-se, então, as razões pelas quais foram colocadas as questões 

iniciais sobre o conhecimento que um professor deve ter sobre: 

• a  Cartografia tradicional e moderna;  

• o que é necessário para se efetuar um trabalho de leitura de mapas em 

uma classe que ainda não teve a oportunidade de conhecer os elementos 

necessários para essas leituras;  

• a importância do Ensino de Cartografia ao se romper com o ensino de uma 

Geografia própria da escola; 

• a importância de se utilizar os processos e os produtos da Cartografia na 

construção de uma Geografia que saiba pensar o espaço terrestre. 

Em relação à Educação, buscamos um embasamento teórico que 

possibilite entender, dar continuidade a uma longa e antiga discussão sobre a 

questão  teoria x prática em sala de aula e ir além, nesta busca constante de 
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inserir a Escola na Sociedade e da autonomia do trabalho do professor na 

construção de conhecimentos em sala de aula.  

Para ir além das discussões, percebemos que é preciso ousar para aplicar 

o macro-conhecimento do saber universitário, na micro-estrutura da sala de aula, 

em classes reais (e não ideais), heterogêneas em idade, em experiência de vida, 

em conhecimento (nossa opção foi por uma classe de 1º Termo ou 5ª série, do 

Ensino Supletivo, de uma Escola Pública Municipal de São Paulo, do período 

Noturno, ainda distantes das práticas interativas como as multimídias). 

Os autores pelos quais optamos, trabalham na linha da concepção 

construtivista da construção do conhecimento (valores, conceitos, visão de 

mundo, simbologia, não-neutralidade). 

A recuperação da função social da Escola requer uma mudança de 

postura, um re-construir do como se deve olhar para a classe, para a Escola. 

Significa uma re-construção, na prática, da concepção teórica dos autores, mas, 

sob a nossa concepção de mundo, a nossa experiência em classe. Num fazer e 

refazer reavaliando as dificuldades, analisando avanços e vislumbrando a 

continuidade do trabalho nas séries seguintes, sempre com a atenção voltada 

para a realidade escolar encontrada.  

Portanto, nossa ação-reflexão-ação recai diretamente sobre a postura do 

professor (e do Sistema de Ensino, o seu “suporte” ideológico, sistema esse, por 

sua vez, engajado num sistema político e econômico cada vez mais globalizado)  

e educador que busca a mediação na relação professor x aluno, que busca 

superar a educação “bancária”, aquela em que os conteúdos são “impostos” aos 

alunos.  

Entende-se por educação “bancária” o ato em que 



 123

 

O sujeito, (o educador), conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. 
Mais ainda, a narração (entre educador e educando) transforma os educandos em “vasilhas”, 
em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes 
com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente 
“encher”, tanto melhores educandos serão. 
 Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os 
depositários e o educador o depositante. 
 Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, 
meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção bancária 
da educação em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os 
depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das 
coisas que arquivam. No fundo, porém os grandes arquivados são os homens, nesta (numa 
melhor das hipóteses) equivocada concepção “bancária” da educação. (FREIRE, P.-Pedagogia 
do Oprimido-p.66-1978). 

 

Dentre outros autores na linha do construtivismo citamos, um grupo de 

pesquisadores em Educação que compõem a obra O CONSTRUTIVISMO NA 

SALA DE AULA (Ática-Fundamentos-1999). 

À página 60, com relação aos conhecimentos prévios Mariana Miras nos 

coloca: 

Os alunos apresentam, em primeiro lugar, uma determinada disposição para realizar a 
aprendizagem proposta. Esta disposição ou enfoque com o qual abordam a situação de 
aprendizagem de novos conteúdos geralmente não é algo inexplicável ou imprevisível, mas 
surge como resultado da confluência de numerosos fatores de índole pessoal e interpessoal. O 
grau de equilíbrio pessoal do aluno, sua auto-imagem e auto-estima, suas experiências 
anteriores de aprendizagem, sua capacidade de assumir riscos e esforços, de pedir, dar e 
receber ajuda, são alguns aspectos de tipo pessoal que desempenham um papel importante na 
disposição do aluno diante da aprendizagem. Podemos citar outros elementos, como a 
representação inicial dos alunos sobre as características da tarefa que deverão realizar 
(conteúdo, atividades, material, avaliação etc), seu interesse por ela ou, em outra ordem de 
coisas, a representação e as expectativas que têm em relação ao professor e aos seus próprios 
colegas, sem dúvida fazem parte do conjunto de fatores que acabam determinando o ânimo 
com o qual, os alunos se posicionam diante da tarefa de aprender um novo conteúdo e o sentido 
que lhe atribuem em princípio. 
Em segundo lugar, em qualquer situação de aprendizagem, os alunos dispõem de determinadas 
capacidades, instrumentos, estratégias e habilidades gerais para completar o processo. Por um 
lado, o aluno conta com determinadas capacidades cognitivas gerais ou, em termos mais 
correntes, com certos níveis de inteligência, raciocínio e memória que lhe permitirão um 
determinado grau de compreensão e realização da tarefa. Mas essas capacidades gerais não são 
apenas de caráter intelectual ou cognitivo.      
O aluno também conta com determinadas capacidades motoras, de equilíbrio pessoal e de 
relação interpessoal. Neste sentido, entendemos que o aluno põe em jogo um conjunto de 
recursos de índoles diferentes que, de maneira mais ou menos geral e estável, é capaz de 
utilizar em qualquer tipo de aprendizagem. 
Por outro lado, em estrita inter-relação com essas capacidades para realizar a aprendizagem, o 
aluno dispõe de um conjunto de instrumentos, estratégias e habilidades gerais que foi 
adquirindo em contextos diferentes, ao longo de seu desenvolvimento e, de maneira especial, 
no contexto escolar. Instrumentos como a linguagem (oral e escrita), a representação gráfica e 
numérica, habilidades como sublinhar, anotar ou resumir, estratégias gerais para pesquisar e 
organizar informação, para revisar, para ler um texto de maneira compreensiva ou para 
escrever reflexivamente sobre um tema são alguns exemplos desse conjunto de recursos de tipo 
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geral que podem fazer parte, em uma ou outra medida, do repertório inicial do aluno e com os 
quais conta (ou não)  para enfrentar a aprendizagem do novo conteúdo. 
 

Continuando Miras nos coloca que os conhecimentos prévios são 

fundamentais para o início do processo de aprendizagem e para a organização e 

planejamento do ensino do novo conteúdo. 

Em terceiro lugar MIRAS cita os conhecimentos que o aluno já possui sobre 

o conteúdo concreto que se propõe a aprender, conhecimentos prévios que 

abrangem tanto os conhecimentos e informações sobre o próprio conteúdo como 

conhecimentos que, de maneira direta ou indireta, estão relacionados ou podem 

relacionar-se com ele. 

Essa necessidade de considerar os conhecimentos prévios do aluno 

justifica-se na própria concepção construtivista da aprendizagem escolar. A autora 

nos coloca que: 

 
Nessa perspectiva, a aprendizagem de um novo conteúdo, é produto de uma atividade mental 
construtivista realizada pelo aluno, atividade mediante a qual constrói e incorpora à sua 
estrutura mental os significados e a representação relativos ao novo conteúdo. 

 

Na concepção construtivista os conhecimentos prévios dos alunos, 

conforme inúmeras teorias psicológicas, são compreendidos como esquemas de 

conhecimento. Segundo César Coll 1983, um esquema de conhecimento é 

definido como: 

 
A representação que uma pessoa possui em um determinado momento de sua história sobre 
uma parcela da realidade”. Isto implica em dizer que os alunos possuem uma quantidade 
variável de esquemas de conhecimento, isto é, não têm um conhecimento global e geral da 
realidade, mas um conhecimento de aspectos da realidade com os quais puderam entrar em 
contato ao longo de sua vida por diversos meios. Portanto, em função do contexto em que se 
desenvolvem e vivem, de sua experiência direta e das informações que vão recebendo, os 
alunos podem ter uma quantidade maior ou menor de esquemas de conhecimento, ou seja, 
podem ter representações sobre um número variável de aspectos da realidade. Os esquemas de 
conhecimento incluem uma ampla variedade de tipos de conhecimento sobre a realidade, que 
vão de informações sobre fatos e acontecimentos, experiências e casos pessoais, atitudes, 
normas e valores, até conceitos, explicações, teorias e procedimentos relacionados com essa 
realidade. 
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Na concepção construtivista os alunos enfrentam a aprendizagem dum novo conteúdo 
possuindo uma série de conhecimentos prévios, que estão organizados e estruturados em 
diversos esquemas de conhecimento. Podem apresentar diferenças entre si, quanto ao número 
de esquemas de conhecimento que possuem, isto é, quanto à quantidade de aspectos da 
realidade sobre os quais chegaram a construir algum tipo de significado. 

 

Miras acrescenta que: 

 
Não é necessário saber tudo o que um aluno sabe. É preciso ter critério lógico de seleção dos 
conhecimentos do aluno a ser explorado e o conteúdo básico sobre o qual se concentrará o 
processo de ensino e aprendizagem. Aí é que a experiência do professor é muito importante.  

 

À página 87, Teresa Mauri acrescenta: 

 
“O Construtivismo em Sala de Aula” ou a construção de conhecimento, é de natureza ativa. 
Isto equivale a dizer que aprender equivale a elaborar uma representação pessoal do conteúdo 
objeto de aprendizagem. Essa representação não se realiza em uma mente em branco, mas em 
alunos que já têm certos conhecimentos que servirão para “enganchar” o novo conteúdo e lhes 
permitirão atribuir a esse novo conteúdo, algum grau de significado. Assim, o papel do 
professor é ensinar os alunos a construir conhecimentos e não a reproduzi-los depois de 
memorizados.  
A aprendizagem, entendida como construção de conhecimento, pressupõe entender sua 
dimensão como produto tanto quanto sua dimensão como processo, isto é, o caminho pelo qual 
os alunos elaboram pessoalmente os conhecimentos. Ao aprender, o que muda não é apenas a 
quantidade de informação que o aluno possui sobre um determinado tema que se modificará 
mas também a sua competência  (aquilo que é capaz de fazer, de pensar, compreender), a 
qualidade do conhecimento que possui e as possibilidades pessoais de continuar aprendendo. 
Portanto o aluno precisa aprender a aprender não apenas o conteúdo, mas também como se 
organiza e atua para aprender. Assim, o planejamento do professor é importante porque 
planejará os momentos em que esses conteúdos deverão aparecer ao longo da escolaridade do 
aluno.  
A atividade de construção de conhecimento é uma atividade mediada culturalmente devida 
também à natureza dos instrumentos utilizados no processo de elaboração. A atividade humana 
(falar, contar, escrever, representar o espaço...) é mediada pela incorporação de símbolos e 
signos com significado cultural. Daí a importância do professor ser um mediador, ter claro que 
seu papel é o de ajudar os alunos a adquirir as capacidades necessárias para atuar com 
símbolos/signos, ajudar os alunos a dominarem os diferentes sistemas e códigos culturais. Esta 
seria então a função social da Escola. 

 

À página 123, Javier Onrubia no texto: “Ensinar: criar zonas de 

desenvolvimento proximal e nelas intervir” salienta que: 

 

Com base nos pressupostos da concepção construtivista: 
A aprendizagem escolar é um processo ativo do ponto de vista do aluno, no qual ele constrói, 
modifica, enriquece e diversifica seus esquemas de conhecimento a respeito de diferentes 
conteúdos escolares a partir do significado e do sentido que pode atribuir a esses conteúdos e 
ao próprio fato de aprendê-los. 
Ao mesmo tempo em que: 
Devido à peculiar natureza social e cultural dos saberes que os alunos devem aprender, esse 
processo ativo não pode, na escola, ser confiado ao acaso nem se separar de uma atuação  
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externa, planejada e sistemática, que o oriente e guie na direção prevista pelas intenções 
educativas presentes no currículo. 
O ensino deve ser entendido necessariamente, na concepção construtivista, como uma ajuda ao 
processo de aprendizagem. Ajuda necessária, porque sem ela é altamente improvável que os 
alunos cheguem a aprender, e a aprender da maneira mais significativa possível, os 
conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento pessoal e à sua capacidade de compreensão 
da realidade e de atuação nela, que a escola tem a responsabilidade social de transmitir. Mas 
apenas ajuda, porque o ensino não pode substituir a atividade mental construtiva do aluno nem 
ocupar o seu lugar (Coll, 1986, 1990). 
Para tanto essa ajuda tem determinadas características para poder tornar efetivo o seu objetivo 
de orientar e guiar a aprendizagem; deve ter critérios de intervenção a serem seguidos na 
prática habitual para que se registrem essas características. E isto dependerá da atuação do 
professor enquanto mediador. 
Para entender a noção de ensino como ajuda é preciso entender as condições que esta ajuda 
deve cumprir para ser eficaz. Isto nos leva ao conceito de “ajuste de ajuda”, ao conceito de 
“zona de desenvolvimento proximal” – ZDP e as características da intervenção educativa na 
sala de aula necessárias para que essa ajuda eficaz possa ocorrer. 
A ajuda deve estar “conectada” de alguma forma aos esquemas de conhecimento do aluno, 
mobilizá-lo e ativá-lo, ao mesmo tempo em que força sua reestruturação. Essa ajuda deve se 
ajustar à situação e às características que, a cada momento, a atividade mental construtiva do 
aluno apresentar (Coll, 1990,1991). 
Essa ajuda deve considerar: 
1º - os esquemas de conhecimento dos alunos relacionados ao conteúdo de aprendizagem 
tratados tomando como ponto de partida os significados e os seus sentidos de que os alunos 
disponham em relação a esse conteúdo. 
2º - Ao mesmo tempo, deve provocar desafios que o levem a questionar esses significados e 
sentidos e forcem sua modificação pelo aluno, e assegurar que essa modificação ocorra na 
direção desejada, isto é, aproximando a compreensão e a atuação do aluno das intenções 
educativas.O ensino, portanto, deve apontar não para aquilo que o aluno já sabe mas para o que 
não conhece, não realiza ou não domina suficientemente. Deve ser constantemente exigente 
com os alunos e colocá-los diante de situações que os obriguem a envolver-se em um esforço 
de compreensão e de autuação. Essa exigência, ao mesmo tempo, deve ser acompanhada de 
apoios e suportes de todo tipo, dos instrumentos tanto intelectuais como emocionais que 
possibilitem que os alunos superem essas exigências e desafios. 
Essas considerações sobre a realização de uma aprendizagem autônoma, superando níveis de 
dificuldades refletem na maneira de entender o ensino associado à noção de ZDP – Zona de 
Desenvolvimento Proximal  - proposta pelo psicólogo L. S. VIGOTSKY, que é definida como 
a distância entre o nível de resolução de uma tarefa que uma pessoa pode alcançar atuando 
independentemente e o nível que pode alcançar com a ajuda de um colega mais competente ou 
experiente nessa tarefa  (VIGOTSKY, 1979). Á ZDP pode ser definida como o espaço no qual, 
graças à interação e à ajuda de outros, uma pessoa pode trabalhar e resolver um problema ou 
realizar uma tarefa de uma maneira e em nível que não seria capaz de ter individualmente 
(Newman, Griffin e Cole, 1991).  
Trabalhando com as ZDP a pesquisa psicológica e educacional levanta três questões: 
1º - uma forma de intervenção ou atuação do professor junto ao aluno pode, naquele dado 
momento, servir de ajuda ajustada para aquele aluno e não servir para outro aluno. O professor 
tem que ser sensível ao momento em que o aluno se encontra na construção do conhecimento 
em questão. 
2º - Neste sentido o ensino não pode limitar-se a proporcionar sempre o mesmo tipo de ajuda 
nem a intervir de maneira homogênea e idêntica em situações de momentos diferentes de cada 
aluno. 
3º - Devido a isso, a dimensão temporal, adquire uma relevância fundamental no momento de 
decidir qual ajuda concreta poderá ser mais ajustada à situação de ensino e aprendizagem; qual 
deverá ser a intervenção específica, se foi ou não ajustada. Analisar, avaliar a adequação de 
uma determinada ajuda em uma situação concreta depende, em grande parte, do momento do 
processo em que estamos, tanto em termos gerais quanto em termos específicos. 
Para tanto, criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir depende 
fundamentalmente do professor, da sua interação com o aluno e da interação entre alunos 
critérios estes que poderão facilitar, tornar mais claro o processo de trabalho com a ZDP,  
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processo esse que evidencia o momento real de condições de aprendizagem em que cada aluno 
se encontra. 
Trabalhar com ZDP é conhecer o momento em que cada aluno se encontra mas caminhar em 
conjunto com todos. Neste sentido a bagagem e experiência  profissional do professor deve ser 
aproveitada em toda a sua potencialidade. 

 

Diante destas características levantadas sobre o trabalho em sala de aula 

numa perspectiva construtivista, Sole I. e Coll C., à pagina 25,  apresentam 

alguns referenciais sobre os professores, a escola, a concepção do trabalho em 

sala de aula, numa abordagem construtivista. Tais referenciais: 

Devem permitir responder, ainda que em nível geral, às perguntas que, abertamente ou 
encobertas por outras mais concretas, todos os professores se fazem: Que significa aprender? O 
que ocorre quando um aluno aprende e quando não aprende? Como se pode ajudá-lo? 
Devem partir de uma consideração sobre a natureza social e socializadora do ensino, 
consideração que não pode ser simplesmente como uma declaração de princípios. Isso leva a 
caracterizar os conteúdos do ensino em sua relação com a cultura, e também estruturar a 
construção pessoal do aluno no seio da interação social de caráter educativo. 
Devem incluir em seus princípios o conceito de diversidade, inerente à tarefa de ensinar, e que 
define aquilo que se entende como “ensino de qualidade”. 
Trabalhar na proposta construtivista é valorizar o caráter social e socializador da educação 
escolar e seu impacto sobre o desenvolvimento pessoal, permitindo ao educando fazer uma 
leitura integrada das diversas contribuições, obrigando-o, ao mesmo tempo, elaborar novas 
hipóteses e princípios.  È uma proposta que oferece ao professor um referencial para analisar e 
fundamentar muitas das decisões que toma no planejamento e no decorrer do ensino ao 
elaborar instrumentos de avaliação coerente, ao levantar critérios para comparar e selecionar 
materiais didáticos, ao elaborar unidades didáticas tendo em vista o porquê os alunos aprendem 
ou não aprendem. 
A concepção construtivista é um referencial útil para a reflexão e tomada de decisões 
compartilhadas pressupondo o trabalho em equipe de uma escola; é útil para as decisões 
sistematizadas nos Projetos Curriculares das Escolas. Explica o como se produz a 
aprendizagem com intervenção com rotinas de trabalho conjunto das equipes de professores e 
de assessoramento, estabelecendo processos de aprendizagem. É útil para a equipe ter claro que 
para que haja interação de trabalho é preciso partir daquilo que se possui, se sabe ou se faz; 
estabelecer objetivos e planos de trabalho compartilhados que pressuponham desafios 
atingíveis; encontrar um sentido para a tarefa conjunta; poder oferecer e receber ajuda; 
proceder a revisões periódicas daquilo que foi realizado; estabelecer critérios para o professor e 
o corpo docente possam alcançar uma educação fundamentada e coerente. 

 

Neste sentido, segundo Penteado 1990 em seu trabalho com o campo 

conceitual e eixos geradores, a coerência pode ser alcançada quando há um 

maior cuidado ao se trabalhar a formação de conceitos nos estudos das Ciências  

Humanas. 

É preciso substituir a apreensão fragmentada da vida social, a que os alunos vêm sendo 
expostos, por uma compreensão globalizada da vida social, no seu funcionamento e na sua 
historicidade para formarmos sujeitos críticos e capazes de uma atuação conseqüente em sua 
realidade. 
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Os conceitos básicos das Ciências Humanas, que compõem uma estrutura de eixos geradores 
de conhecimento, são instrumentos necessários para a organização do trabalho escolar nesta 
perspectiva desejada. 
 

 

Sobre esta estrutura conceitual básica que compõem eixos geradores de 

conhecimento a autora nos coloca: 

 
Toda a vida do homem, em qualquer sociedade, em qualquer lugar e em qualquer tempo, se 
passa dentro de um espaço, o qual tem características próprias que não foram criadas pelo 
homem. Trata-se, portanto, de um espaço natural que é transformado através do tempo por 
agentes naturais (responsáveis pela ocorrência das eras geológicas). 
  O encontro dos homens entre si e com o meio natural em que inserem define, por intermédio 
de seu trabalho conjunto para a sobrevivência, o espaço sociocultural de sua existência, 
decorrente das transformações e criações que promove nesse meio. 
Esse delineamento nos possibilita selecionar os conceitos básicos que formam a estrutura deste 
campo de conhecimento, e que são cada um deles, geradores de outros conhecimentos. 
Expressando-os numa disposição gráfica teríamos: 
 
 
                              NATUREZA                                                       ESPAÇO 
 
 
 
  

    
                      RELAÇÕES 

                               SOCIAIS  HUMANAS 
 
 
 
                         
                            
                
                                       CULTURA                                                                   TEMPO 
 
 
Os conceitos básicos são instrumentos de trabalho, para a análise e compreensão da realidade, 
provenientes das diferentes Ciências Humanas. Permitem perceber a íntima interligação dos 
fenômenos, representada no gráfico pelas setas. Cada um dos conceitos, por si, constitui-se 
num eixo conceitual, que se amplia e desdobra em outros conceitos a ele relacionados, à 
medida que o processo de compreensão dos mesmos caminha. Todos mantêm, ao longo de seus 
desdobramentos, relações entre si. A esses conceitos inter-relacionados denominamos corpo 
conceitual. 
Completando a expressão gráfica desse corpo conceitual, com os conceitos como eixos que se 
ampliam e se inter-relacionam temos, a seguir, o esquema representado na Figura 35. 

 

Na perspectiva construtivista, voltamos a Freire e seu trabalho Pedagogia 

da Autonomia 1996, onde ele retoma as questões do dia a dia do professor na  
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sala de aula e fora dela, questiona os saberes necessários a sua prática 

educativa fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do 

educando.Para Freire: 

1 - Não há docência sem discência. Ensinar exige: 
Rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética e 
ética, risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão crítica 
sobre a prática, reconhecimento e assunção da identidade cultural. 
2- Ensinar não é transferir conhecimento. Exige: 
Consciência do inacabamento, reconhecimento de ser condicionado, respeito à autonomia do 
ser do educando, bom senso, humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos 
educadores, apreensão da realidade, alegria e esperança, convicção de que a mudança é 
possível, curiosidade. 
3 - Ensinar é uma especificidade humana. Exige: 
Segurança, competência profissional e generosidade, comprometimento, compreender que a 
Educação é uma forma de intervenção no mundo, liberdade e autoridade, tomada consciente de 
decisões, saber escutar, reconhecer que a Educação é ideológica, exige disponibilidade para o 
diálogo, querer bem aos educandos. 

 

Concluindo, esta reflexão inicial mostrou-nos que, se por um lado, temos 

uma parcela menor da sociedade que já está alfabetizada, cuja Família, Escola e 

Professores vivem em contato com as novas tecnologias, com uma “tranqüilidade 

financeira” estável até certo ponto, neste mundo globalizado em que vivemos, 

com os suportes oferecidos pelas multimídias, não necessitando diretamente de 

todo o material utilizado nas atividades desenvolvidas nesta pesquisa, por outro 

lado, e, infelizmente, ainda por um bom tempo, enquanto perdurarem as 

desigualdades sociais, temos uma grande parcela da sociedade semi-

alfabetizada, carente de informação, principalmente a tecnológica, carente de 

emprego, e de um ensino de qualidade no que se refere ao acesso às novas 

tecnologias em condições mais democráticas e em tempo mais curto.  

Neste sentido, a preocupação maior do nosso trabalho foi a de buscar um 

embasamento teórico, mas também de verificar até que ponto é possível aplicar 

essa teoria às condições do aluno, do professor e da Escola Pública dos dias 

atuais. Isto porque estamos cientes de que a Escola Pública tem hoje uma  
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preocupação maior em priorizar o atendimento a uma política econômica 

extrema em detrimento das necessidades reais da sociedade. E também porque 

já é notório o fato de que as políticas públicas não terão condições de atender a 

uma demanda muito maior do que a oferta de empregos, educação, qualidade de 

vida, etc. 

O aluno que temos hoje necessita do ensino, da alfabetização total tanto 

quanto necessita da merenda escolar, da orientação educacional, sexual, etc. É 

um aluno que, seja criança, jovem, ou seja, adulto traz na bagagem toda a 

problemática da sociedade para a sala de aula. Isto exige do professor, muito 

mais do que o domínio dos conteúdos programáticos do seu componente 

curricular.  

Por outro lado, as “barreiras” encontradas pelo professor (próprias dele 

enquanto profissional carente de formação, de tempo para se dedicar ao estudo, 

com longa jornada de trabalho semanal; próprias do Sistema de Ensino 

principalmente o Ensino Público, cada vez mais voltado aos interesses de um 

mundo globalizado; próprias do aluno, em geral, os alunos histórica e 

economicamente menos favorecidos), levam-no a organizar o seu trabalho, sem 

acompanhamento, na maioria das vezes, sozinho, integrando-se a um ou outro 

colega que atua na mesma série/classe, realizando um trabalho truncado, com 

consciência crítica ou não. Além disso, é sobre o professor que a sociedade 

exerce uma cobrança maior em termos de um ensino de qualidade porque é ele 

que está na ponta do sistema, diante do aluno. É justamente ele, que precisaria 

de um atendimento maior do sistema de ensino, no caso, o sistema público. Para 

a sociedade “parece que o professor não trabalha”. E isto fica muito claro quando 

o aluno pergunta: “professora, além de dar aulas, a senhora trabalha em que?...” 
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Isto significa que a função social da Escola não está acontecendo em sala de 

aula, que o conhecimento não está sendo construído ou está sem sentido. No 

caso de Geografia não há um ensino alicerçado nas três concepções de que 

falamos acima: um ensino de Cartografia voltado para a construção crítica do 

pensamento geográfico, considerando o como  o aluno aprende.  

“Então, qual é e como deve ser o trabalho do professor, ali, 

na sala de aula”? 

 

Realmente, não há receitas prontas, acabadas, didaticamente editadas, 

que sirvam para todas as situações de aprendizagem. Essas situações 

alicerçadas nos conceitos das Ciências Humanas precisam ser constantemente 

re-construídas. 

Insistimos! Mesmo assim, em condições reais (e não aquelas ideais 

ensinadas nos muitos Manuais de Pedagogia para serem só reproduzidas), é 

possível construir, minimamente, de forma crítica, consciente e trabalhosa um 

processo de Ensino de Geografia através da Cartografia como Meio de 

Comunicação e Informação, colaborando para uma alfabetização total, consciente 

do aluno.  

Como cita Resende 1983: 

A integração do espaço real do aluno com o espaço geográfico que queremos ensinar-lhe 
(integração dialética, isto é, pela passagem do particular ao geral) é não somente desejável, mas 
de fato possível no dia-a-dia da escola formal e trará com certeza, benefício à nossa prática de 
ensino de Geografia, motivando o aluno a aprender e levando-o à descoberta progressiva do 
seu espaço na escola – o de sujeito do processo de conhecimento. 
Para tanto, elaborar currículos, programas, estratégias e instrumentos didáticos para uma 
Geografia e um aluno que nega tanto os dogmas de nossa formação universitária quanto 
aqueles de nossa rotina profissional exigirá sem dúvida um empenho coletivo e constante 
experimentação dos professores da área. 
Para chegar à integração desses “dois espaços”, é preciso restabelecer com precisão – e não por 
conivência ou omissão – qual é a Geografia que devemos ensinar, vale dizer, qual é o “espaço 
geográfico” que trabalharemos com nossos alunos.  Pois se perseveramos na Geografia 
positivista, da qual o homem social concreto está excluído, possivelmente o saber geográfico 
fruto da experiência imediata de vida – o espaço real – não terá qualquer papel a desempenhar 
no processo de ensino-aprendizagem. Se optamos por esta Geografia naturalista e  
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pretensamente neutra, o mais provável é que de fato o espaço real seja um pré-saber, 
inteiramente descartável e até mesmo, como sói considerar-se, um obstáculo ao verdadeiro 
saber.   
Contudo, se adotamos o conceito de espaço social, produzido e reproduzido pelos homens na 
dinâmica de uma tensão histórica permanentemente, e nos dispomos a operacionalizá-lo a cada 
dia em sala de aula, a integração do espaço real com o espaço geográfico torna-se quase que 
uma exigência de nossa atitude crítica diante da Geografia tradicional. Como ignorar o sujeito 
social concreto que o aluno foi e é – com a consciência espacial peculiar que objetivamente 
possui – no esforço de pensar o espaço social ao qual ele pertence e no qual desempenha um 
papel que não é absolutamente gratuito ou inútil? 
Antes de nos embrenharmos por este caminho, julgamos conveniente enfrentar algumas 
questões preliminares, não sobre o saber do aluno, mas sobre o saber do professor e sua atitude 
em face dele. 
No plano teórico, tornou-se já um truísmo afirmar que todo ser humano é político e que nós, 
professores, enquanto seres humanos desempenham um papel também político. Quem milita 
no magistério de 1º grau, porém, sabe quanto esta afirmação está longe de consolidar-se como 
uma convicção generalizada dos colegas professores – e mais longe ainda de traduzir-se em 
currículos, programas e estratégias pedagógicas que a viabilizem no dia-a-dia. A ideologia do 
“serviço social”, senão a do “sacerdócio” mesmo, ainda prevalece em grande parte do nosso 
sistema de ensino, trazendo embutida a visão (paternalista) de que a relação aluno/professor é 
interpessoal e não social, afetiva e não política. 
Sem dúvida, essa ideologia não se deve exclusivamente à “visão de mundo” de cada professor 
considerado isoladamente, e nem sequer à soma dessas concepções individuais. A escola 
enquanto tal possui a sua ideologia (a ideologia do estado burguês) e, em última análise, a faz 
valer. Não acreditamos, porém que essa ideologia seja monopolítica e muito menos que a sua 
simples existência impeça a priori, esforços transformadores que se dêem dentro do próprio 
sistema de ensino. Trabalhamos em condições dadas, é verdade, mas temos um poder de ação 
sobre elas, não estamos condenados a apenas sofrê-las passivamente. 
Cabe a estes esforços assumirem o sistema escolar como seu espaço inevitável, mas não apenas 
com o objetivo de “melhorar a escola”, dotando-a tão-somente de maior competência na 
reprodução de seus tradicionais “conteúdos” e “métodos” de ensino, como querem alguns. 
Reconhecemos o interesse objetivo das camadas populares pela escola formal, decorrência 
inequívoca de aspiração aos bens culturais que ela produz e, sobretudo aos requisitos de 
prestígio e possível ascensão social que ela distribui. Tal reconhecimento não implica, porém, 
de nosso ponto de vista, a aceitação fatalista da escola oficial tal qual é e menos ainda dos 
limites a ela impostos (seja ao nível de recursos, de “conteúdos” ou “métodos de ensino”) pela 
política educacional das classes dirigentes. 
Acreditamos, isto sim, em assumir, dentro do sistema formal de ensino, o papel de agente de 
contradição, acumulando, através de uma prática ainda que só parcialmente inovadora e mesmo 
setorizada, forças que possam articular-se, ao nível da luta social concreta, com o avanço da 
reivindicação política dos trabalhadores por um outro sistema de ensino, por uma escola 
verdadeiramente nova, por uma nova sociedade. 
Julgamos possível e desejável que a escola atual (ou pelo menos parte dela) cumpra o papel de 
tornar acessível às camadas populares o conhecimento que tem sido privadamente apropriado 
pelas classes dominantes, assim como o de contribuir para que essas camadas oprimidas 
possam desvendar a lógica da realidade que as produz. 
Contudo, para somar forças, á luta de transformação e não apenas à “melhoria” da escola que 
temos, é preciso começar desde já, a partir de nosso trabalho em cada sala de aula, pequenino 
enquanto somos poucos, mas com reais perspectivas de expansão à medida que conseguimos 
galvanizar, pela dimensão exemplar de uma prática inovadora, outras áreas do próprio sistema 
de ensino. 
Já estaremos agindo no sentido desta transformação se procurarmos estabelecer de maneira 
precisa qual a Geografia que queremos ensinar – não a que mascara a realidade, mas a que 
tenta desvendá-la a partir da experiência social concreta do sujeito/aluno – e buscarmos, depois 
extrair desta opção as suas conseqüências teórico-metodológicas, alternando em sustância a 
nossa prática cotidiana de ensino. 
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Com base nos autores da Cartografia e Ensino de Geografia, da não-

neutralidade do pensamento geográfico e do como o aluno constrói o 

conhecimento sobre o espaço geográfico, organizamos o caminho pedagógico de 

nossa pesquisa. 

Planejamos, então, as etapas do trabalho a ser desenvolvido na 

Cartografia e no Ensino de Geografia para um semestre letivo do Ensino 

Supletivo da seguinte forma: 

 

6.1 Definir e caracterizar a classe alvo da pesquisa 
 

A decisão pela classe do 1º Termo do Ensino Supletivo, no caso os 1ºs. 

Termos A e B, equivalentes à 5ª série do Ensino Regular, definiu-se na primeira 

semana de aula. 

Observei as fichas de matrícula dos alunos na secretaria da Escola e 

organizei o quadro abaixo, com informações sobre a idade e o local de 

nascimento. Em classe, durante as apresentações de todos, outro dado passou a 

ser observado: o tempo, aproximadamente, em que estavam sem estudar. Ao 

final do semestre completei o quadro com os dados de desistência, retidos por 

freqüência e promovidos. (Anexos 03 – Tabelas e 04 - Gráficos). 

Para chegarmos a uma caracterização da classe foi preciso ganhar a sua 

confiança. Uma classe tão heterogênea em idade, tempo fora da Escola e 

experiência de vida exige do professor um certo cuidado com o nível de 

linguagem a ser usada, na forma de questionamento, na forma de escrita desses 

questionamentos e na dosagem das tarefas. Isto significa um certo equilíbrio entre 

o trabalho oral e o escrito. A postura do adulto em sala de aula é clara: sabe que 
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 tem dificuldades, mas veio à Escola para enfrentá-las, para entender e 

realizar as tarefas.  

O caderno com as tarefas, com o visto do professor é o testemunho de sua 

realização, de seu avanço ou de seu atraso. Apresentá-lo à família (ao marido, 

aos filhos) é uma prova de que, ter voltado a estudar, está valendo a pena. 

Portanto, tudo o que se explica, o que se questiona, o que se pergunta... deve ser 

sintetizado na lousa, retomado na aula seguinte, acompanhado pelo professor 

individualmente durante a aula. Deve contar com a habilidade e visão do 

professor em questionar a classe, fazer as sínteses do que foi discutido, dentro do 

tempo previsto para a aula. Tudo isso de forma organizada, com uma letra legível, 

grande, a melhor possível! 

Os questionamentos sobre a conceituação, que trazem consigo sobre 

espaço, espaço urbano, espaço rural, dinâmica e movimento do espaço, da 

natureza, da sociedade... precisam ser registrados, representados com gravuras, 

com fotos, (como por exemplo do bairro) e fatos por eles conhecidos ou vividos, 

(como por exemplo a Festa Anual da Comunidade “Pedro Nunes” onde está a 

Escola). 

Essas representações foram programadas para serem feitas em grupos, 

para que o entrosamento em classe fosse mais rápido e os grupos de trabalho 

pudessem ir se formando. 

Assim, exploramos o conhecimento de mundo, o pensamento geográfico 

que tinham do mundo em que viviam, trabalhavam, participavam para, só então, 

definirmos posteriormente o tema a ser abordado. 
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1º Termo A: uma classe formada por 26 (vinte e seis) mulheres e 15 

(quinze) homens. A maioria das mulheres acumulando dupla jornada de trabalho 

enquanto 06 (seis) eram apenas do lar.  

Dos 15 homens, 08 estavam desempregados no início do ano letivo, o que 

segundo eles, levou-os a ocuparem o tempo com a Escola. Quando conseguiram 

trabalho, deixaram de freqüentar a Escola, engrossando a lista dos desistentes 

por freqüência.  

1º Termo B: uma classe formada por 20 (vinte) mulheres e 20 (vinte) 

homens, com características semelhantes às do 1º Termo A. 

Com relação às mulheres, as desistências foram por causas variadas: ter 

que ficar com os netos devido à filha estar doente, problema de visão e não poder 

aviar a receita dos óculos, dificuldade em realizar as atividades no tempo previsto 

para as diferentes aulas, distância emprego-escola.  

Percebi que, ficaram surpresos, incomodados, à medida que questionava 

os mapas mentais que construíam no seu dia-a-dia com seus afazeres mais 

simples chegando a perguntar se aquilo era Geografia... que a Geografia de que 

lembravam do tempo que estudaram era “diferente” daquela...  falava de rios, 

relevo, capitais... do universo, do sol... Isto nos mostrou que, para eles, o 

conteúdo que ficara em suas mentes eram conteúdos estanques, sem relação 

uns com os outros. Aprender Geografia era isso: conhecer um “inventário” de 

dados sobre um lugar, um país, etc. Cartografia então, nada tinha a ver com o 

Ensino da Geografia do ponto de vista da representação gráfica do espaço, como 

por exemplo, a representação dos problemas sociais ou das características 

físicas. A Cartografia era um conjunto de mapas, Atlas, etc. 
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A partir do momento em que desenharam o caminho casa-escola, da forma 

como estavam pensando, perceberam que muito tinham que conhecer no que se 

refere à expressão gráfica do que estava próximo ou longe. Como representar a 

direção em que se encontrava a sua casa? Como representar as casas?  Lojas?  

Árvores? Como resolver o problema do ângulo de visão? Da escala? Da 

proporção? Como utilizar o guia de ruas?...Etc. 

Fomos mais longe nos nossos raciocínios. O que é, ao mesmo tempo, 

longe e perto, ao ser transmitido pela televisão?...Como podem ser representados 

graficamente? 

A ansiedade diminuiu após a exposição e comentários em classe das 

primeiras atividades com gravuras que mostravam o como viam a sociedade e a 

natureza.  

As dificuldades de desenhar, de representar graficamente o espaço em que 

viviam, as habilidades e conceitos que deveriam conhecer e que caminhos 

iríamos construir nas aulas seguintes para chegarmos a entender essa idéia de 

espaço em que vivemos começou a ser delineada, planejada. 

Planejamos juntos o que iríamos estudar naquele semestre. 

Trabalharíamos em grupo para confeccionar maquetes com sucatas, mediríamos 

a sala de aula e seus objetos, observaríamos muitos tipos de fotos de jornais e 

revistas, construiríamos a planta da sala de aula.  

Combinamos que toda a nossa atividade seria coletiva, dirigida, assistida 

pela professora desde o início. 

Os alunos, sabendo o que iriam fazer, comprometeram-se uns com os 

outros inclusive de não desistirem por falta de entendimento do conteúdo. 
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Deveriam perguntar quando não entendessem e organizarem-se individual e 

coletivamente. 

Com a permissão de todos, tudo seria fotografado pela professora com 

uma máquina digital, para ser visto estudado depois no computador da Escola. 

Ao final do semestre faríamos uma exposição de maquetes, cartazes, 

globos, etc. 

A origem do tema definido posteriormente surgiu no início das aulas com 

uma exposição dos trabalhos sobre a sociedade e a natureza quando discutimos 

a concepção que tinham de paisagem, paisagem triste, alegre, bonita, feia, 

origem da paisagem, causas da paisagem, elementos da paisagem, revelações 

da paisagem, intenções da paisagem, relações que a paisagem revela ou não, 

representação gráfica da paisagem. Tudo foi questionado registrado em 

pequenos textos ou frases elaboradas pelos grupos, primeiro no rascunho e 

depois em definitivo, passando pela correção ortográfica e gramatical.  

A questão levantada foi então: 

Como a dinâmica da sociedade e da natureza podem ser estudadas, 

percebidas, analisadas conjuntamente e representadas graficamente ? 

A partir deste momento, a classe já estava mais descontraída e 

interessada em participar do projeto da construção do croqui em sala de aula. 

Mas ainda não tinham conhecimento disto. 

Um outro característico da classe que deve ser considerado é o seu nível 

de alfabetização, isto é, o nível de leitura e escrita que cada um trouxe, que 

atingira até naquele momento. Isto também serviria de referência para a utilização 

do tempo de aula, da forma de utilização da lousa pela professora. Por exemplo, 

como já mencionei, em relação à letra: forma, tamanho, legibilidade; à ordem 
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seguida no uso do espaço da lousa; à velocidade de escrita pela professora e 

pelos alunos. O cuidado com a letra da professora na lousa tem que ser levado 

em conta ao serem registradas as sínteses das idéias estudadas. Por outro lado, 

essas sínteses não podem ser longas. 

Os alunos, neste momento da vida de volta às aulas, demoram muito 

tempo para copiar essas sínteses. Não estranham o fato de terem que fazer uma 

cópia. Isto já fizeram um dia na Escola. O que estranham é o fato de ter que 

expressar as próprias idéias sozinhos. Copiar as sínteses após construí-las 

oralmente com o professor é ainda necessário porque os alunos não conseguem 

ouvir as explicações e, ao mesmo tempo, escrevê-las. Neste sentido, o ato de 

copiar deve estar restrito às sínteses e não a longos textos, os tais pontos de 

Geografia como se dizia antigamente. Deve-se selecionar tipos de textos – de 

jornais, revistas, letras de música,... Etc, para que sejam lidos, comentados 

passíveis de se apreender a dinâmica da sociedade, de serem verbalizados, 

comentados oralmente, entendidos. A cópia do texto em si não garante a atenção, 

o entendimento do mesmo. Como não trazem o hábito de construção coletiva de 

textos, após momentos de verbalização, não se sentem seguros em escrever, 

sozinhos, aquilo que estão pensando naquele momento. Não trazem esta prática. 

Isto, provavelmente, é uma falha da forma como foram alfabetizados – sempre 

reproduzindo modelos de textos do professor, nunca os construindo com a 

intervenção e a mediação do professor. Não têm o hábito de expressar-se por 

escrito, de elaborar rascunhos de fazer uma leitura do que escreveram, de buscar 

uma autocorreção gramatical, ortográfica.  

Portanto, a experiência da professora, com a alfabetização conta muito 

nestas horas. È possível e necessário, dar um maior atendimento individual, de 
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carteira em carteira, sugerindo, apontando a falta de pontuação, perguntando o 

que pretende ser escrito pelo aluno, anotando na lousa. E é justamente num 

momento destes, que o trabalho interdisciplinar faz falta. Se houvesse esse 

trabalho com o professor de Português, que na realidade está muito mais 

preocupado com o ensino de uma gramática pela gramática, com listas de 

adjetivos, artigos, coletivos, do que com a construção do texto produzido pelo 

aluno, ou com a reconstrução do texto de forma individual ou coletiva, o 

crescimento do aluno seria muito mais rápido. Em não sendo possível este 

entrosamento interdisciplinar, sobra para a professora de Geografia a tarefa 

também de alfabetizar. É mais trabalhoso, mas necessário. Nos anexos (Anexos 

67 a 70 – 8º Plano de Aula) em que o aluno expressa por escrito o seu caminho 

casa-trabalho-escola percebe-se a falta do hábito de re-leitura do texto por parte 

do aluno. Assim que coloca as idéias no papel já considera o texto como pronto. 

Além da escrita, o problema do aluno está também na leitura. Ler 

diferentes tipos de textos, na Escola, apreender o seu significado e expressar-se 

sinteticamente, não é um hábito formado. Existem textos da Escola e textos que o 

aluno lê fora da Escola. Assim como o aluno revela que, na Escola, a aula de 

Geografia é para aprender rios, relevo, planetas, a aula de Português é para 

aprender verbos, adjetivos, coletivos...  

É justamente esta estrutura truncada da(s) aula(s) que precisaria ser 

mudada na Escola. Perceber o momento da construção da leitura e da escrita em 

que se encontra o aluno (adulto ou não) não pode ser uma prioridade da aula de 

Português, mas de todos os componentes curriculares para que o aluno seja 

alfabetizado como um todo. 
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Estamos há anos luz de distância da prática desta concepção de 

alfabetização, principalmente na Escola Pública e por hora, não nos 

aprofundaremos neste assunto nesta dissertação. 

Neste sentido acreditamos que, se quisermos romper com a Geografia do 

Professor entendemos que é desde este primeiro instante que a aula de 

Geografia já deve se apoiar no Pensamento Geográfico, na Cartografia e Ensino 

de Geografia e no como o aluno aprende, trabalhando desde o início a 

complexidade do espaço como um todo, através de diferentes textos e diferentes 

registros gráficos e ortográficos. E, para isso, sabemos, não há receitas prontas 

do como se faz. 

Assim, em relação à Cartografia, é preciso trabalhar as etapas da 

construção de mapas quando percebermos que estas etapas não são do 

conhecimento do aluno, além de continuarmos a lutar por um trabalho mais 

entrosado mais interdisciplinar com nossos pares na Escola.(Anexos: 03 e 04). 

 
6.2 Selecionar e organizar o material necessário e de fácil acesso 
 

Chamamos de material de fácil acesso todo aquele material fácil e rápido 

de ser conseguido com a assinatura de jornais e revistas tanto pelo professor 

quanto pelo aluno tais como: fotos de jornais sob os diferentes ângulos de visão, 

guia de ruas mapas que acompanham os acontecimentos de jornais e revistas 

que podem ser explorados do ponto de vista das relações sociais, econômicas, 

políticas e administrativas, tanto do Município de São Paulo, quanto do Brasil e do 

Mundo. Como o nosso tema selecionado envolveu São Paulo, passamos a 

colecionar notícias e mapas sobre a cidade e a Grande São Paulo. 
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As fotos aéreas, ideais para o trabalho com a visão vertical, não foram 

conseguidas naquele momento. 

As páginas do Guia de Ruas da área da Escola e algumas páginas da 

coleção: Primeiros Mapas – como entender e construir (Simielli, 1993) – foram 

xerocopiadas a cores, em sulfite A3, como por exemplo, a cidade de Pereiras em 

visão oblíqua e vertical, com a devida identificação da fonte, para serem expostas 

e utilizadas durante as aulas.  

Esta preocupação de investirmos em xerox colorido foi devido a questão da 

visualização do material cartográfico no que se refere à construção da legenda, à 

utilização das cores, à representação em papel vegetal das curvas de nível, etc. 

Isto facilitou enormemente o entendimento rápido do que propusemos nos 

mais diferentes momentos.  

O material xerocopiado foi colado em papel pardo e passou de mão em 

mão além de ficar exposto durante a aula.  

As fotos de jornais foram acondicionadas em envelopes para facilitar o 

manejo e o transporte. 

Outros materiais utilizados estão especificados nos Planos de Aulas em 

anexo. 

Notamos que a utilização de um mínimo material, colorido e em tamanho 

ampliado, (um material voltado para a visualização), em sala de aula contribui 

muito para desencadear raciocínios, construí-los, ampliá-los, facilitando o trabalho 

com a ZDP – Zonas de Desenvolvimento Proximal e auxiliando na questão da 

utilização do tempo da aula. Isto porque, é neste momento, que está se fazendo 

quase tudo ao mesmo tempo: o trabalho com o Pensamento Geográfico com a 

Cartografia e com o Ensino de Geografia.  
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6.3 Elaborar um CRONOGRAMA e chegar à construção coletiva 
de um CROQUI GEOGRÁFICO. 
 

Com base nas propostas teóricas de Kolacny, Board e Simielli, na 

realidade das classes dos 1ºs. Termos (5ª série) – Suplência I do Ensino 

Fundamental da EMEF. “Dr. Pedro Aleixo” - DREM –10-2000 (atual NAE-10 – 

Núcleo de Ação Educativa), com a duração de um semestre letivo, chegamos a 

este quadro (Figura 36) que mostra uma seqüência de etapas para a construção 

coletiva (professor x aluno) de um croqui em sala de aula.  
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Na primeira etapa, no 1º Plano de Aula, trabalhamos as representações 

gráficas dos alunos sobre o caminho que fazem até a Escola. (Figuras 37 a 45). 

Somente algumas aulas depois, os alunos representaram por escrito, o caminho 

casa-trabalho-escola. (Figuras: 67-68-69-70 do 8º Plano de Aula). 

Pudemos comparar, em particular, os desenhos que os alunos fizeram 

sobre o caminho casa-escola com uma planta na escala 1:12.500 dos arredores 

da Escola onde já havia marcado com um M o local de moradia dos alunos 

próxima ou distante da área da Escola. Fiquei muito satisfeita com o mapa mental 

ali registrado por eles com a lateralidade e o sentido de orientação correta, ao 

tomar a Escola como ponto de referência.  

Passamos então a trabalhar o 2º item do organograma: lateralidade e 

orientação. Construímos o “boneco-aluno”, a bússola, determinamos o norte da 

sala de aula, conforme o registro do 2º Plano de Aula mais à frente, num clima 

descontraído, o que diminuiu a tensão da classe, um tanto insatisfeita e insegura 

com os desenhos que haviam realizado no caminho casa-escola. Comentaram 

que desenhar o caminho casa-escola era uma atividade muito “infantil”!... A 

construção e o batismo do “boneco aluno” (Figura 46), o passeio dele pela sala, a 

exploração de sua lateralidade e orientação, estimulou a participação de todos, 

construindo fatos do dia a dia do adulto como a movimentação pelas ruas a pé, de 

automóvel, de caminhão, a sinalização usada no trânsito como, por exemplo, a 

indicação de conversão à direita com o pisca-alerta do veículo quando a 

conversão acaba acontecendo para a esquerda...Etc. 

Este “clima descontraído” de poder falar, comentar, participar, ou só ouvir, 

facilitou a etapa seguinte desse plano: a observação individuais, em duplas ou em 

pequenos grupos, de várias fotos em jornais, reunidas em envelopes e a 
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classificação das fotos conforme o tipo de visão. Necessariamente, esta atividade 

contribui para um trabalho em equipe, uma participação coletiva, um 

conhecimento do outro.(Figuras: 47-48-49-50-51) Essa contribuição inclui 

também a permissão para serem fotografados durante as atividades ao saberem 

que estavam participando de uma pesquisa da professora. 

O passo seguinte, o 3º Plano de Aula, a construção da maquete,  

(anexo....fotos) foi altamente positiva: os grupos já formados espontaneamente, 

entrosados, trouxeram o material necessário, isto é, sucatas para a representação 

da sala de aula. Esta etapa ainda não envolveu uma representação em escala. 

Esta foi aleatória devido ao entendimento ainda muito lento e até “desconfiado” da  

classe que já havia perguntado: “ que aula de Geografia é esta?...” (Figura  52-

53-54).  

Porém, com a experiência anterior de construção do “boneco aluno” e da 

construção da bússola, determinando o norte da sala de aula, foi possível 

transferir para a maquete este conhecimento: o norte da maquete na 

representação tri e bidimensional e ir mais além, entender a representação 

formalizada do norte no papel, no mapa (do livro, pendurado na sala de aula, do 

Atlas etc). 

A construção da maquete tem um momento fundamental para o 

entendimento da passagem da representação do plano tridimensional para o 

plano bidimensional. É o momento em que, após cobrirem a maquete 

representada em caixas de sapatos com papel celofane branco, transparente, 

posicionarem a direção do olhar verticalmente sobre a sala de aula representada, 

passam lentamente, a copiar a representação, o contorno dos objetos sobre o 

papel celofane.  
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Esta passagem de representação dos diferentes planos dimensionais, a 

experiência com desenhos de objetos e observação de diferentes gravuras de 

acordo com o tipo de visão possibilitou nos a retomar os comentários do desenho 

inicial e levantar questões como: (Figuras: 51 do 2º Plano de Aula). 

 
“... Então, como deveriam ter  sido  representados,  nos  desenhos, 

     os elementos da paisagem: casas, ruas, árvores...? 
    Como seria a representação na visão vertical dos elementos da paisagem?    

    Essas representações  têm um nome? 
                Já existem prontas no mercado para serem utilizadas e adquiridas? Etc”. 

 

É um momento de quebra da angústia sentida inicialmente! É um momento 

de crescimento! É emoção, satisfação! 

Concluíram que, já existe disponível no mercado, o Guia de Ruas e que é 

preciso saber lê-lo, decodificá-lo, para entende-lo, movimentar-se mentalmente 

com ele e sobre ele, enfim, localizar-se. 

Mas, antes de trabalharmos com a Planta do Bairro, iniciamos o trabalho 

com a planta da sala de aula, (Figura 55 e 56) como especificamos no 4º e 5º 

Planos de Aula, sob o ângulo da orientação e lateralidade e sob o ângulo da 

escala, da proporção e da construção rudimentar do conceito de legenda, 

representada por símbolos e cores, interligando e ampliando um pouco mais os 

conceitos trabalhados anteriormente. 

 Evidentemente, surgiram as dificuldades com a expressão escrita das 

medidas, do uso da régua, cálculo com números decimais, que seriam mais 

atenuadas se o trabalho em curso tivesse sido planejado de forma interdisciplinar, 

integrado às atividades de Matemática. Porém, é neste momento que podemos 

valorizar e contar com o conhecimento da vida prática, do dia a dia do adulto, 
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daquilo que é chamado didaticamente de “currículo oculto”, independente da 

concomitância de trabalho entre Geografia e Matemática. E isto desperta no aluno 

a pergunta: Professora, nós estamos tendo aula de Geografia ou de 

Matemática?... Pergunta esta fundamental para o entender que o conhecimento é 

um todo e não compartimentos chamados de “disciplinas” ou “matérias”. 

O passo seguinte foi o questionamento sobre estar ou não estar completo 

essas plantas dos Guias de Ruas. Será que a representação das ruas, os nomes, 

as mãos de direção, a numeração das ruas,... Etc torna o Guia de Ruas um 

material completo para a leitura do espaço pretendido? Será que o Guia de Ruas 

expressa a altitude, a inclinação suave que tem a Rua Pau D’Arco Roxo, onde se 

localiza a EMEF “Dr. Pedro Aleixo”, na altura do nº 8000 da Av. São Miguel?  

(Figuras: 57 - 58 e Anexo 16). 

O que estava faltando, então?  

Expressar, graficamente, com algum símbolo, essas “subidas” e “descidas” 

que tornam o “chão”, do início da rua, junto à Avenida S.Miguel mais elevado do 

que o chão do final da rua, mais baixo junto ao leito do córrego do Rio Jacuí.  

A esse “chão” damos o nome de “relevo”, com “formas” de morros mais ou 

menos altos, ou de “baixadas”, ou de lugares mais ou menos planos, tomados 

pelas águas das cheias Rio Jacuí em tempos de “chuvas de verão”!... 

O 6º Plano de Aula possibilitou, então, novamente a prática em grupo da 

visão vertical, com o uso de um aquário contendo na lateral uma escala graduada 

de altitude, uma miniatura de relevo para a determinação das curvas de nível.  

Possibilitou uma prática “concreta” do conceito de curvas de nível, do 

conceito de perfil topográfico (Figuras: 59-60-61) e a constatação da inexistência 

das curvas de nível em cartas ou plantas dos Guias de Ruas.  
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E por que? 

Muito provavelmente porque não seriam lidas pela maioria das pessoas, 

(por desconhecimento) ou porque sobrecarregaria visualmente as plantas do guia.  

O fato é que não são todas as pessoas, até o presente momento, que 

sabem ler o traçado das curvas de nível seu significado, sua importância.  

Na etapa seguinte, o 7º Plano de Aula, trabalhamos com diferentes 

escalas. 

Entendido o significado das representações em visão vertical, partimos 

para: a representação da visão vertical, aproveitando a foto vertical da Cidade de 

PEREIRAS-SP  (Simielli, 1996; Figura: 62). 

Passamos para o Guia de Ruas com a representação dos arredores da 

Escola, o bairro, localizando e representando na legenda, com um M, a moradia 

dos alunos. (Figura: 57) 

Para resolver o problema da representação da moradia mais longe dos 

alunos, ampliamos a planta coletiva da classe, com mais páginas do Guia de 

Ruas. 

Porém, surgiu uma nova situação: 

 

“O que fazer com esse mapa em construção, formado pelas 

páginas do Guia de Ruas quando fosse necessário identificar 

bairros mais longe ou outros municípios da Grande São Paulo, 

onde muitos alunos trabalhavam, como por exemplo: Tatuapé, 

Santo Amaro, Guarulhos, Poá?” 
 

Lançada a pergunta à classe, aguardamos a resposta e ela veio: 

 

É preciso mudar de mapa!    Ou:   É preciso mudar de ESCALA! 
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Passamos então a trabalhar uma seqüência de mapas em escalas 

diferentes. Retornamos ao conceito de Escala trabalhado no 5º Plano de Aula 

(Figura: 58) e ampliamos o conceito de redução do ponto de referência dado 

pela escala e ampliação do espaço que envolve esse ponto de referência. 

Conseguimos, assim, caminhar mentalmente, do espaço da escola, do bairro, 

para o espaço do Município, Grande São Paulo, Estado, País, Continente e 

Planisfério.(Figuras: 62 a 66 e Anexo 17). 

O Planisfério foi representado por um móbile conforme sugestão do livro: 

Geografia em Mapas – (FERREIRA, G.M.L. e MARTINELLI, M. Moderna –1992) 

revelando por parte dos alunos, dificuldades específicas de coordenação motora. 

(Anexo 06). 

Inúmeras habilidades e conceitos foram desenvolvidos, desde a 

observação, movimentação mental sobre o mapa, cálculo de distâncias, 

situações-problemas de movimentação na cidade para o trabalho, procura de 

emprego, como perueiro, como office-boy, como dona-de-casa, etc ou fatos e 

acontecimentos do noticiário do dia-a-dia, de outros países, localizando-os, 

calculando distâncias, comparando acontecimentos, enfim, percebendo que os 

mapas localizam representam a ação, um momento da dinâmica social. E que 

esta dinâmica não é estática, tem vida é construída historicamente, tem causas e 

conseqüências. O mapa representa o fato acontecido no passado podendo ser 

modificado totalmente no presente, o que permite comparar, analisar, sintetizar e 

prognosticar fatos futuros. 

Não houve tempo hábil para o registro por escrito de todas as idéias 

construídas, de todas as ligações mapa-vida-real que surgiram em classe. Estes  
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comentários constituíram a parte oral do trabalho de observação e 

comparação de mapas, visto que o aluno, neste momento, não tem habilidade de 

uma escrita rápida, não consegui ainda, comentar  e escrever ao mesmo tempo. 

Ainda precisa fazer uma atividade de cada vez. Mas percebemos que estes 

comentários poderiam ter sido transformados em uma “produção coletiva de 

texto”. 

O fato é que, as idéias expressas oralmente, mesmo não tendo sido 

gravadas para a produção de um texto posterior, possibilitaram a ambos: 

professor e classe, um momento muito rico para se trabalhar as interligações dos 

acontecimentos, as contradições, as formas de expressão das desigualdades 

sociais e suas conseqüências na relação homem x natureza, em escala local ou 

global.  

O objetivo fora atingido. Era o que precisávamos para dar continuidade ao 

trabalho e prepararmos a construção do croqui, etapas desenvolvidas no 8º e 9º 

Planos de Aula.  

No 8º Plano de Aula retornamos ao espaço Município de São Paulo.  

Os alunos produziram textos revelando sua percepção da realidade, sua 

percepção de espaço geográfico no caminho casa-trabalho-escola, o que já 

haviam feito graficamente no 1º Plano de Aula. (Figuras: 67 a 70). 

Fizemos a leitura e o comentário das impressões dos alunos, lemos outros 

textos de jornais, observamos mapas em transparência sobre crescimento da 

população, movimentação da população do centro para a periferia da cidade 

devido a carestia, sobre o perfil do menor de rua, onde moram e onde atuam 

(Figuras: 71 a 75) e dados do IBGE sobre o incremento da população em 
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diferentes idades distribuídas no centro e na periferia do Município de São Paulo 

(Figuras:76 a 81) publicados por Aldaíza Sposati. 

Pudemos, assim, construir uma análise, comparar dados, organizar e 

selecionar as variáveis: moradia, qualidade de vida, desemprego e educação e, 

juntos, professora e alunos passamos a analisar, comparar, verbalizar, interpretar 

e sintetizar essas variáveis selecionadas com o objetivo de se definir em um único 

mapa, as idéias construídas.  

Assim, questionamos o por quê dessa forma de organizar o espaço da 

cidade, com base no processo capitalista de organização e de produção do 

espaço, de organização e produção de um “arranjo” espacial conhecido como 

centro e periferia.  

Percebemos então, que, toda a dinâmica vivida e construída no bairro 

estava inserida, ligada à dinâmica social da cidade, do país e do mundo. A política 

econômica do país e do mundo se manifestava ali, no bairro. Eles, moradores, 

conscientes ou não, tinham sua rotina de vida ligada e essa estrutura econômica 

globalizada. Os problemas ali enfrentados faziam parte de uma rede de interação 

do bairro com a cidade e com o mundo.  

No 9º Plano de Aula, continuamos a análise de mapas em transparência 

(Figuras: 82-tabela e 83-84-85) e chegamos então, ao nosso croqui coletivo. 

(Figura: 86 com a superposição do mapa de base e do croqui construído – 

Figuras: 87 e 88). 

Partimos para a organização da legenda em símbolos, cores e texto. 

Definimos um título e passamos a analisar o resultado e muitos 

questionamentos foram levantados: 

          O que expressava aquele croqui, aquele produto cartográfico? 
            Que tipos de relações desiguais estariam representando aquelas cores?  
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           Que contradições  poderiam ser definidas  enquanto  relação  
           “homem x espaço desigual” expressas naquelas cores? 

           Como o bairro onde estava a Escola e a moradia do aluno ali se definia,           
           influenciando e recebendo influências externas ao bairro?...etc”. 

 

Tivemos a certeza de que a aula não terminaria ali... 

 

6.4 A "percepção" de um tema e a organização da seqüência das 
etapas em Planos de Aula. 
 

Como já dissemos, esta proposta visa trabalhar com os Elementos da 

Linguagem Gráfica em Cartografia como: Escala, Proporção, Orientação, Visão 

Vertical e Oblíqua, a partir de um tema, com alunos de 5ª série, do Ensino 

Supletivo, noturno da Escola Pública.  

Surgiu do amadurecimento de questionamentos feitos em classe sobre a 

paisagem – seu significado, seu inter-relacionamento e composição abstrata a 

partir de raciocínios de observação, comparação e localização dos fatos e da 

dinâmica da sociedade. 

Chegou-se ao tema: A Desigualdade Social na Cidade de São Paulo, sob o 

ponto de vista da moradia emprego/desemprego e qualidade  de  vida.  

A intenção desta Proposta Didática é caminhar, num crescendum, do 

próximo ao distante do aluno, questionando com ele o que significa esse próximo 

e esse distante, trabalhando ora um ora outro, ora os elementos acima citados, do 

ponto de vista da Cartografia, ora as habilidades específicas da Cartografia, 

chegando à leitura de mapas, com a plena convicção de que, este não é um 

trabalho que se esgote numa série. Exige continuidade nas séries seguintes. 

Neste sentido a Proposta está dividida em 09 Planos de Aulas num total 

de 55 Aulas, com os seus respectivos Anexos, alguns deles, Trabalhos dos 

Alunos, planos estes preocupados em desenvolver no aluno  a capacidade de 
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representação do espaço de forma consciente, aproveitando-se do seu imaginário 

e da sua vivência  que já faz  parte do seu dia a dia. 
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6.5 Os Planos de Aula 
 

1º PLANO DE AULA: O caminho casa-escola 
 
 

Tema: A Cartografia da Desigualdade na Cidade de São Paulo em: 

            O caminho casa-escola 

 

Total de Aulas: 03 

 

Justificativa: Observar detalhadamente, o caminho conhecido, 

desenvolvendo um olhar mais aguçado à forma como as pessoas vivem, moram e 

trabalham. Perceber que o “arranjo” espacial, a distribuição das pessoas, dos 

objetos, do trabalho, é um conseqüência da opção (dinâmica, passível de 

modificações) do sistema de vida (político, econômico, social, histórico) da 

sociedade. 

 

Objetivos Específicos: 

Desenvolver as seguintes habilidades: 

• Observar nos caminhos propostos os "arranjos" espaciais e a dinâmica que 

aí se processa em diferentes momentos do dia ou da noite; 

• Descrever nos diferentes caminhos as atividades, o trabalho realizado; 

• Perceber que há uma ordenação nas atividades das pessoas com a qual 

está ligada a sua sobrevivência; tendo ou não moradia, independente do 

horário (dia ou noite); 

• Perceber que esse espaço construído pela sociedade inclui elementos da 
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natureza: o relevo, rios, animais, vegetação, dia e noite, sol, chuva, vento, frio, 

calor, temperatura, cheiros, perfumes, seca, cuja interferência são ou não 

percebidos pelas pessoas no seu dia a dia; 

Conceitos: 

Proporção, escala (noção), orientação espacial, lateralidade, pontos de 

referência, ângulo de visão detalhamento espacial, legenda. 

Atividade: 

Observar, anotar, analisar e expor oralmente suas observações na sala de 

aula. 

Expressar-se através de um desenho. 

Comentar a espacialidade, o seu movimento, o seu sentido de direção, o 

tempo gasto, o meio físico desse caminho, os objetos que aí existem, a relação 

desses objetos com sua vida particular, a relação da dinâmica de vida desse lugar 

com a sua vida. 

Comanda: Desenhe o caminho que você faz de sua casa até a escola. 

Recursos Didáticos: 

Folha de sulfite, lápis preto e colorido, régua, borracha. 

Avaliação: 

Com esta atividade o professor poderá analisar, agrupar, classificar os 

desenhos quanto aos detalhes observados, quanto ao ângulo de visão, quanto à 

proporcionalidade, quanto à orientação e distribuição espacial dos elementos 

observados, quanto a ponto de referência, quanto a “visão” que o aluno tem da 

paisagem, para a continuidade do processo.  

Figuras: 37 a 45 

Desenhos dos alunos do: 
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• 1º Têrmo A – Suplência II - Noturno - 2º semestre – 2000. 

• E.M.E.F. "Dr. Pedro Aleixo" - DREM 10 - S. Miguel  Paulista - SP 

• Professora de Geografia - Ana Maria Mastrangelo 

Figuras:  

• 37: Inês Bernardo da Silva,        53 anos; 

• 38: Luciene Cordeiro da Costa;  37 anos; 

• 39: Olívia dos Santos Martins,    31 anos; 

• 40: Silvio de Souza da Silva,      19 anos; 

• 41: Valdecir Ziroldo de Souza,    41 anos. 

Acompanham as figuras abaixo, coletadas aleatoriamente, em visitas a 

outras escolas, apenas para comparar o domínio da expressão gráfica no plano 

horizontal, quando não são estimuladas as expressões gráficas nos planos 

oblíquo e vertical, independente da série ou idade do aluno: 

• 42 - Robson   -   09 anos - 1992 - EMEF João Ribeiro de Barros – NAE 10 

• 43 - Fabiana   - 10 anos - 1992 -  EMEF João Ribeiro de Barros – NAE 10 

• 44 - Vanderlei -  12 anos - 1992  - EMEF João Ribeiro de Barros – NAE 10 

• 45 - Paulo       -  16 anos - 1992  - EMEF Pedro Teixeira – NAE 10 
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2º PLANO DE AULA: A construção do “boneco aluno” 
 

Tema: A Cartografia da Desigualdade na Cidade de São Paulo em: 

A: A construção do “boneco aluno” e o trabalho com Lateralidade e  

Orientação 

B: Ângulos de visão: horizontal,  oblíqua e  vertical: com  objetos,  com  

gravuras  e  com  representações de formas em desenho, conforme ângulo de 

visão. 

Total de aulas: 06 

Justificativa: 

Projetar-se num boneco de papel, perceber posições e determinar direções 

através de brincadeiras ou de situações significativas. 

Objetivos Específicos: 

• Desenvolver as habilidades seguintes, a partir do "boneco aluno ” 

como ponto de referência: 

• Observar, classificar e agrupar gravuras de jornais quanto ao ângulo 

de visão: horizontal, oblíqua e vertical. Construir um boneco de 

papel observá-lo nas diferentes visões e trabalhar Lateralidade e 

Orientação.  

• Movimentar-se em sala de aula determinando os pontos cardeais 

em substituição aos termos: frente, atrás, a direita a esquerda. 

Ampliar o espaço, incluindo pontos da Escola como: quadra, pátio, 

entrada etc, incluindo pontos do bairro como: supermercado, 

Avenida S. Miguel, Caixa d'água da SABESP, centro de S. Miguel... 

etc, outros bairros, outros municípios... Etc. percebendo que sempre  
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• há um ponto de referência localizável a partir de um sistema de 

coordenadas: horizontal e vertical.  Em seguida, transferir este 

raciocínio para a planta da maquete, para a planta do bairro, planta 

da Estação do Metrô, mapa do município... Etc. 

Conceitos: 

Posições: frente, atrás, encima, embaixo, direita, esquerda, fora, dentro, 

incluído, excluído, acima, abaixo... Etc, a partir de um ponto de referência. 

Visões: horizontal, oblíqua e vertical. 

Atividade: 

A: A construção do boneco aluno: 

     Confeccionar um boneco de papel em duplicata da seguinte forma: 

estender um papel pardo no chão, 

solicitar a um aluno  que se deite sobre esse papel, 

contornar o corpo do aluno com pincel atômico, recortar, fazendo um 

boneco de frente e outro de costas (desenhando as mãos, os dedos, o cabelo, 

rosto...). 

Movimentar o boneco pela sala e dar início às atividades propriamente 

ditas, problematizando, questionando, dando-lhe um nome, colocando o aluno no 

lugar do boneco, em determinadas situações como: brincadeiras, dificuldades, 

problemas de direção, de lateralidade, incentivando-os a  responder,  a propor 

soluções, como nos exemplos seguintes: 

01 - Quem quer ser o boneco aluno? 

02 - como vamos chamá-lo?  

03 - ele está agora?   
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04 - O que e quem está à sua direita? À sua esquerda? À sua frente? ... e 

assim, sucessivamente, mudando de posição mas mantendo-o como ponto de 

referência.  Se necessário, marcar com fichas onde se leia: direita, esquerda, 

frente, atrás, longe, perto, para que, posteriormente, possam ser substituídas por 

norte, sul, leste, sudeste etc. 

Ampliar as questões do tipo: 

Quem se sente um boneco na vida real? É boneco de quem? Como? Por que? 

Onde? trazendo situações  históricas,  constrangedoras, difíceis, alegres, de 

lazer, econômicas, políticas do cotidiano, extrapolando a situação do momento 

tendo o tema proposto (moradia, desemprego, qualidade de vida) sempre 

presente. 

05 - Brincadeira: 

Solicitar a um aluno que segure o aluno boneco como se fosse ele. Pedir 

que saia da sala com o boneco e aguarde um instante. 

Combinar com a classe onde esconder o objeto e propor um conjunto de 

pistas do tipo: de três passos a frente, agora vire-se para a direita, está  quente!, 

está frio!  

Propor distâncias mais longe, indicando direções além das paredes da sala 

de aula, localizando lugares, pessoas e objetos ainda dentro da área da Escola, 

em seguida nos arredores da Escola, apontando a direção da casa dos alunos, 

apontando as saídas do bairro, centro da cidade, outros municípios estradas de 

saída da cidade...Etc, movimentando os alunos a perceber as diferentes direções. 

06 - Outras situações: 
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Onde é a feira? O mercado? O Posto de Saúde? O Motel Xodó? A casa da 

namorada? Da sogra? A Avenida Jacu-Pêssego? O antigo lixão? O afundamento 

de asfalto que causou aquele acidente de moto com o Mário?...Etc. 

07 - Registrar no caderno desenhando um bonequinho no centro da folha e 

indicar lugares sob a forma de um sinal combinado e as direções com flechas, 

construindo um complexo simplificado de direções e distâncias coloridos que 

poderão servir mais a frente para elaborar uma legenda. 

B: Ângulos de visão: horizontal, oblíqua e vertical. 

B.01: Com objetos: 

Tomar um lápis na mão esticá-lo no sentido horizontal diante dos olhos, 

descrever o que vê e desenhar.  

Proceder da mesma forma, observando um copinho de café de baixo para 

cima, de cima para baixo de forma inclinada e em ângulo reto. Desenhar no 

caderno todos os momentos de observação. 

Sentido de direção do olhar: 

Observar desenhos de objetos em folha impressa e proceder à 

representação das formas 

B.02 Com as gravuras: 

Organizar os alunos em grupos de 04 ou 05 pessoas 

Distribuir um envelope a cada grupo contendo muitas gravuras 

(colecionadas, recortadas de jornais e revistas como material didático da 

professora) que, quando foram fotografadas, exigiram uma posição clara do 

fotógrafo, no sentido horizontal, oblíqua (de cima para baixo e debaixo para cima) 

e vertical, ao registrar a foto. 
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Solicitar ao grupo que atentamente, observe, organize, compare, agrupe e 

classifique as fotos segundo o ângulo de visão. 

Como nos objetos desenhados, questionar sobre o melhor ângulo das 

gravuras que poderia ser utilizado para se chegar a uma planta de rua, a um 

mapa. 

Concluir que as gravuras registradas no ângulo oblíquo e vertical são as 

mais adequadas para a elaboração de plantas e mapas. 

Perceber que as gravuras registram o dia a dia da cidade: o desemprego, a 

moradia a qualidade de vida a desigualdade, portanto, situações estas, passíveis 

de serem registradas em fotos e localizadas isto é, de serem representadas em 

forma de mapas, possibilitando novas leituras, análises, comparações e tomadas 

de decisões. 

B.03 - Com gravuras impressas de representação de formas: 

Desenhar representando formas dos objetos: da mesma forma que o 

ângulo de visão foi direcionado ao desenhar objetos, nesta atividade o aluno 

representará as formas dos objetos fotografados em ângulo oblíquo e vertical, 

observando as representações atentamente e desenhando em seguida. 

Recursos Didáticos: 

• Papel pardo, pincel atômico, lápis preto, borracha. 

• Envelopes contendo recortes de gravuras de jornais e revistas no 

ângulo de visão: horizontal, oblíqua e vertical distribuídos aos grupos de alunos.  

Avaliação: 

Observar a integração, a participação, a criatividade, o desembaraço a 

lateralidade, o sentido de direção, dos alunos nas atividades propostas. 
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Observar as dificuldades na classificação das figuras, o agrupamento das 

diferentes gravuras, segundo o ângulo de visão. 

O boneco aluno construído na classe e registrado em fotos, envelopes de 

gravuras de jornais e revistas, papel pardo, tesoura, canetinhas coloridas, 

copinhos de café, objetos da sala de aula levados pelo professor representados 

aqui pelas Figuras (Simielli, Primeiros Mapas  p. 8 -  v. I – Ática): 

• 46 - foto: a construção do “boneco aluno” 

• 47 - gravura de jornal: visão horizontal 

• 48 - gravura de jornal: visão oblíqua - objeto 

• 49 - gravura de jornal: visão oblíqua - planta 

• 50 - gravura de jornal: visão vertical - planta 

• 51 - representação de formas - livro didático: 
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3º PLANO DE AULA: A construção da maquete 
 

Tema: A Cartografia da Desigualdade na Cidade de São Paulo em: 

A Construção da Maquete da Sala de Aula 

Total de Aulas: 03 

Justificativa: 

A construção da maquete possibilita ao aluno, representar a realidade  em 

tamanho reduzido de maneira simplificada, podendo fazer comparações, aplicar 

diferentes ângulos de visão, construir legendas, refletir sobre o relacionamento 

entre  alunos, escola, comunidade, etc.  

Objetivos Específicos: 

Desenvolver as seguintes habilidades: 

• Representar a sala de aula numa maquete desenvolvendo as noções de 

proporcionalidade e escala, ao construir em miniatura os objetos da sala de 

aula: mesa, cadeira, carteiras, lousa, etc. Em seguida, construir a 

representação bidimensional a    partir da representação tridimensional que é 

a maquete.  

• Comparar a representação bidimensional da maquete com as fotos aéreas 

e perceber que com estas, também é possível representar 

bidimensionalmente os lugares chegando-se ao conceito de mapa ou 

planta de um lugar como por ex., a sala de aula. 

• Construir uma bússola simples, determinar o norte da sala de aula e da 

maquete. Em seguida determinar o norte na planta da maquete. Perceber que, 

tornou-se uma convenção, localizar o Norte sempre na parte superior da folha 

de papel e que deve ser observado a Rosa dos Ventos, em algum ponto da 
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folha onde o mapa está representado, indicando as  direções Norte, Sul, Leste 

e Oeste. Transferir este raciocínio para a planta de ruas do bairro, mapa  da 

Estação do Metrô,  mapa do município de São Paulo,...Etc. 

 

Conceitos: 

Proporção, medidas não padronizadas proporcionais, localização, 

orientação, medição, legenda, ângulos de visão: horizontal, oblíqua e vertical e 

representação bidimensional. 

 

Atividade: 

Construir uma maquete representando a sala de aula e seus objetos, 

utilizando sucatas como: caixa de sapato, de fósforos, tampinhas, retalhos papéis 

coloridos, lápis de cor, canetinhas coloridas, cola, tesoura, régua... o que tiver 

disponível. 

Após a construção, elaborar em seu caderno, uma legenda representando os 

elementos da maquete. 

Observar a maquete sob diferentes ângulos: horizontal (segurando-a em 

linha reta em direção aos olhos), vertical (colocando-a no chão e observando-a, 

de cima para baixo em ângulo vertical) e oblíqua (observando-a de cima para 

baixo ou de baixo para cima, mas em ângulo inclinado sendo possível ver a 

lateralidade dos elementos da maquete). 

Cobrir a maquete com papel celofane branco, transparente, deixando-o 

bem esticado e proceder à marcação dos elementos da maquete com a caneta de  



 181

retroprojetor, fechando um dos olhos e deixando o outro na visão vertical, 

em linha reta, acompanhando a ponta da caneta, construindo a planta 

bidimensional da maquete (que é uma representação tridimensional).  

Propor à classe uma discussão sobre se há ou não desigualdade em sala 

de aula, que tipo de desigualdade aí aparece, se é velada, disfarçada ou 

explícita...Etc. A representação foi do ambiente físico da mesma, mas a intenção 

é extrapolar a discussão para as relações sociais conforme o tema: emprego, 

qualidade de vida, moradia (na sala, na escola, no bairro...etc) ampliando o 

significado de lugar, de localização a partir do questionamento: Todos podem vir 

para a aula? Quem está desempregado? Dá para vir à aula, quando está 

empregado? Por que estudar? Em que o estudo beneficia a qualidade de vida das 

pessoas? 

Recursos Didáticos: 

Sucatas, lápis coloridos, régua, cola, tesoura, papel celofane, fita adesiva, 

caneta de retroprojetor e máquina fotográfica. 

Avaliação: 

Além de continuar a avaliação feita no Plano de Aula anterior, acompanhar 

a orientação da visão vertical dos grupos para que a representação bidimensional 

seja conseguida com êxito.  

Observar a maquete na visão vertical, horizontal e oblíqua e comparar com 

a direção do olhar que produziu as fotos observadas na aula anterior.  

Expor as maquetes da sala de aula e perceber que, diante da realidade 

representada em tamanho reduzido, é possível levantar questões relacionadas ao 

ambiente físico (ventilação, direção do sol, entrada, distribuição do mobiliário), à 
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circulação e, ao relacionamento das pessoas (trabalho dos alunos, funcionários), 

etc. 

 

 

Figuras: 

• 52 foto: representação da maquete da sala de aula dos alunos sob 

diferentes tipos de visão. 

• 53 e 54 - foto: Maquete: passagem do plano tridimensional para  

o plano bidimensional 
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4º PLANO DE AULA: O uso da Bússola 
 
Tema: A Cartografia da Desigualdade na Cidade de São Paulo e o uso da  

bússola. 

Justificativa: 

Além de conhecer a orientação pelo Sol, espera-se que o aluno com a 

bússola possa determinar o Norte da sala de aula; 

• Orientar-se e localizar-se rapidamente, quando estiver num outro lugar: 

estrada, centro da cidade, outro bairro, outro Estado,...Etc; 

• Entender esta "passagem" da orientação pela bússola do real  para   o  

papel,  isto é, para   o  mapa  com  menor  dificuldade. 

Objetivos Específicos: 

• Desenvolver principalmente as seguintes habilidades: 

• Construir uma bússola simples, determinar o NORTE da sala de aula e da 

maquete. Em seguida determinar o NORTE na planta da maquete. Perceber que, 

tornou-se uma convenção, localizar o Norte sempre na parte superior da folha de 

papel e que deve ser observado a Rosa dos Ventos, em algum ponto da folha 

onde o mapa está representado, indicando as direções Norte, Sul, Leste e Oeste. 

Transferir este raciocínio para a planta de ruas do bairro, mapa da Estação do 

Metrô, mapa do município de São Paulo,...Etc. 

• Movimentar-se em sala de aula determinando os pontos cardeais em 

substituição aos termos: frente, atrás, a direita a esquerda. Ampliar o espaço, 

incluindo pontos da Escola como: quadra, pátio, entrada...etc, incluindo pontos do 

bairro como: supermercado, Avenida S. Miguel, Caixa d'água da SABESP, centro 

de S. Miguel... Etc, outros bairros, outros municípios...Etc. percebendo que 

sempre há um ponto de referência localizável a partir de um sistema de 
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coordenadas: horizontal e vertical.  Em seguida, transferir este raciocínio para a 

planta da maquete, para a planta do bairro, planta da Estação do Metrô, mapa do 

município... Etc. 

• Localizar a si mesmo e aos seus colegas em sala de aula, sua moradia na 

planta do bairro, torná-la um ponto de referência e em seguida, localizar a 

moradia dos colegas, amigos, o mercado, a farmácia, o posto de gasolina...Etc, 

utilizando-se o sistema de coordenadas: vertical e horizontal, representado com 

números e letras nos Guia de Ruas.   

• Perceber que poderá estar ao Norte da casa de um colega e ao sul da 

casa de outro; que a localização depende do ponto de referência 

considerado. Se entre essas duas casas houver uma farmácia, por ex., e, 

considerando-se a farmácia como ponto de referência, um estará ao Norte 

e outro estará ao Sul. 

• Perceber que os alunos que moram mais distantes não estão incluídos no 

espaço dessa página da planta, necessitando de outras páginas do Guia de Ruas 

e que também poderão ser localizados  numa determinada direção dos Pontos 

Cardeais num outro bairro, por exemplo. 

Atividade: 

1º - Construir uma bússola da seguinte maneira: 

• Ter em mãos: uma agulha de costura, um ímã, uma rolha e um copo de 

água; 

• Cortar uma fatia da rolha; 

• Esfregar o ímã por toda a agulha; 

• Colar a agulha no meio da rolha e colocar no copo com água; 

• Virar o copo para a esquerda e para a direita, observando que a agulha 
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aponta sempre para o mesmo sentido: o norte. 

2º - Determinar o norte da sala de aula, da maquete (e, posteriormente, da 

planta da sala de aula, da planta dos arredores da Escola, do Município de São 

Paulo... Etc). 

3º - Preparar uma cruzeta em um quadrado de papel vegetal na medida de 

4cm por 4cm e reservar para as atividades com os Pontos Cardeais e Colaterais 

em plantas e mapas.  

4º - Perceber que nem sempre o norte coincide com a parte superior do 

papel e que esta acomodação não é uma regra geral. 

5º - Utilizar-se da cruzeta para localizar o supermercado, o posto de 

gasolina a avenida principal, sua moradia e a dos colegas de classe, outros 

bairros, outros municípios, tendo a Escola como ponto de referência e 

percebendo a necessidade de mudança de planta, quando se quer localizar, por 

exemplo, outras ruas ou de escala, quando se quer ver todos os bairros ao 

mesmo tempo. 

Recursos Didáticos: 

Material para a construção da bússola, uma bússola, plantas do Guia de 

Ruas, mapa do Município de São Paulo e mapas convencionais (do país, do 

mundo, dos continentes), para a observação da orientação.  

Avaliação: 

Observação individual e coletiva da classe durante as atividades, conforme as 

habilidades selecionadas. 

Figuras: 

55 – planta da Maquete da Sala de Aula 

56 – Localizando-se na Planta da Sala de Aula com dimensões  em Escala. 
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5º PLANO DE AULA: A Planta dos arredores da Escola 
 
Tema: A Cartografia da Desigualdade na Cidade de São Paulo a partir da Sala de 

Aula: Medindo, Localizando-se e Orientando-se. 

Total de aulas: 08 

Justificativa: 

Construir a planta da Sala de Aula para entender e localizar a si e aos 

demais colegas orientar-se “colocar-se" na planta, transferindo o tamanho real 

para o tamanho representado no papel (em trabalho interdisciplinar com 

Matemática para entender o Sistema Métrico Decimal).  

Objetivos Específicos: 

Desenvolver as seguintes habilidades: 

• Comparar a representação bidimensional da maquete com as fotos 

aéreas e perceber que com estas, também é possível representar 

bidimensionalmente os lugares chegando-se ao conceito de mapa ou planta de 

um lugar como por ex., a sala de aula. 

• Movimentar-se em sala de aula determinando os pontos cardeais 

em substituição aos termos: frente, atrás, a direita a esquerda. 

Ampliar o espaço, incluindo pontos da Escola como: quadra, pátio, 

entrada...Etc, incluindo pontos do bairro como: supermercado, 

Avenida S. Miguel, Caixa d'água da SABESP, centro de S. Miguel... 

Etc, outros bairros, outros municípios...Etc. percebendo que sempre 

há um ponto de referência localizável a partir de um sistema de 

coordenadas: horizontal e vertical.  Em seguida, transferir este 

raciocínio para a planta da maquete, para a planta do bairro, planta 

da Estação do Metrô, mapa do município... Etc. 
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Conceitos: 

Escala, Localização, Orientação, Visão Vertical (e Sistema Métrico 

Decimal). 

Atividade: 

Construir a planta da sala de aula utilizando-se um barbante. 

 

(Figura: 56) 

 

 

A sala de aula (comprimento e largura), a lousa, a carteira e o armário 

foram medidos com o barbante. Em seguida buscamos a equivalência em metros 

e centímetros.  

A medida real da sala de aula foi reduzida 64 vezes. Portanto, a ESCALA é 

1 : 64    que significa: 01 cm no papel corresponde a 64 cm na realidade. 
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Passos: 

01 - Medimos a sala, a carteira, a mesa e a lousa com um barbante. 

02 - Dobramos o barbante ao meio, ao medir o comprimento (c) e a largura (l) da 

sala, da mesa, da carteira e da lousa. 

Na 1ª vez reduzimos a medida real em 02 partes. 

Na 2ª vez reduzimos a medida real em 04 partes.  

Na 3ª vez reduzimos a medida real em 08 partes.  

Na 4ª vez reduzimos a medida real em 16 partes.  

Na 5ª vez reduzimos a medida real em 32 partes.  

Na 6ª vez reduzimos a medida real em 64 partes.  

 

Marcamos o tamanho do barbante dobrado sobre um papel e medimos com a 

régua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 - No quadro abaixo apresentamos as medidas construídas: reais e na planta.            
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MEDIDAS  DOS   ELEMENTOS   DA   SALA  DE   AULA 

 

 
       Elementos           4ª redução             5ª redução              6ª  redução                        medidas:      

       da  Sala:               medida              coube no papel      coube no sulfite                     

                                 c/o barbante                                                                        na 

                                  16 x menor              32 x menor             64 x menor        planta              real   

 
      sala        c.                  42 cm                         21 cm                           10,5 cm            10,5 cm      64 x 10,5 = 06,72 m 

                     l.                  44 cm                         22 cm                           11,0 cm             11,0 cm      64 x 11,0 = 07,04m 

 

 

      mesa      c.                8,5 cm                      4,25 cm                           2,13 cm           02,13 cm      64 x 2,13 = 01,36m 

                     l.                5,0 cm                      2,5  cm                            1,25 cm             1,25 cm       64 x 1,25 = 80 cm 

 

 

      carteira   c.               3,0 cm                       1,5 cm                            0,75 cm              0,75 cm       64  x 0,75 = 48 cm 

                      l.               2,0 cm                       1,0 cm                             0,5  cm                0,5  cm      64  x 0,5  = 32 cm 

    

     lousa        c.            30,0 cm                        15 cm                            7,5 cm                 7,5  cm       64 x 7,5 =  4,85m 

 

    armário      l.            16,0 cm                        08 cm                             04 cm                  04 cm        64 x 4,0 = 2,56 m 

 

 

04 - Conclusão: O QUE É ESCALA, ENTÃO? 

 

Escala é a relação existente entre as medidas do mapa, (no caso acima, da planta) e as medidas  
reais do lugar  representado. A escala indica quantas vezes as medidas reais foram reduzidas.
  
Quanto maior for a redução da imagem selecionada menor será a escala.  Diminuem-se os 
detalhes e aumenta-se o espaço considerado. São por exemplo, os mapas da Grande São Paulo, 
do  Estado,  do país   do continente, do mundo. Os detalhes são então, generalizados. 
Quanto maior for a escala, maiores serão os detalhes. É o caso das plantas de cidades que são 
estabelecidas em grande escala - 1:2000 ou 1:5.000. Tem-se uma maior escala, um espaço 
menor, mas um maior nível de detalhamento da área considerada. (sala, prédio, rua, bairro, 
cidade...) 
Fonte: GEOGRAFIA EM MAPAS - FERREIRA, G.M.L. MARTINELLI, M. - VOL I - E. 
Ática - 1999 GEOGRAFIA - Cadernos SME - CEMES-UNESP - nº 01 - Rosangela D. 
Almeida e Equipe. 
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ATIVIDADES: 
ESCALA: (Figura: 58) 
 

01 - Que distância corresponde a 01 cm no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto  
mapa? 
02 - Qual dos mapas possibilita observar mais detalhes da superfície representada? 
03 - Qual dos mapas apresenta maiores reduções? 
04 - Se você quisesse saber onde fica a Faculdade de Direito São Francisco qual desses mapas 
seria mais adequado? 
05 - E para saber que cidades estão em torno de São Paulo? 
06 - Leia as escalas dos quatro mapas e responda quanto vale 01 centímetro em cada um deles. 
07 - Qual o mapa que representa a área menos extensa e mais detalhada? 
08 - A área representada no mapa 01 está nos mapas seguintes; pinte essa mesma área  
Complete com as palavras pequena  e  grande: 
a) - No mapa 01, a escala é ____________. 
b) - No mapa 02, a escala é ____________. 
09 - Qual dos mapas mostra a área: 

a ) - menor________                  b ) - maior _________ 
10 - O quadrado no centro do mapa 02 mostra a área representada no mapa ______.   
A escala  no mapa 02  é_______ (maior/menor)  do que a escala do mapa 01. 
11 - Quanto _________ (maior/menor) for a área representada, mais detalhes o mapa pode 
mostrar e _________________(maior/menor) será a escala. 
12 - O mapa que representa uma pequena área da superfície terrestre, com detalhes se  chama 
_________________. 
13 - Que tipo de mapa deve ser consultado quando precisamos localizar determinada rua de um 
bairro? 
14 - Imagine que você vai fazer uma excursão com seus amigos para Mairiporã, ao norte da 
cidade de São Paulo. Qual dos mapas acima você deve utilizar? 
15 - Conforme a escala do mapa diminui, a área representada aumenta e os detalhes diminuem. 
 
 
 Fonte: 
GEOGRAFIA EM  MAPAS -  FERREIRA, G.M.L. MARTINELLI, M. VOL - I - E. Ática -
1999  
 
 

Atividade: Onde estamos? 

Localizar a si mesmo, aos colegas e os objetos na sala de aula  através 

das coordenadas horizontais e verticais de números e letras.  

Determinar um ponto de referência escolhido pela classe e localizar a si 

mesmo, aos colegas e objetos.  

Problematizar com os alunos a situação: representação na realidade - 

visão horizontal, tridimensional e no  papel - visão vertical  bidimensional. 

Utilizar-se da Planta do Bairro em Escala e observar as reduções que 

aconteceram com a mudança da escala da sala de aula para a escala do bairro.  
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Registrar as observações no caderno. 

Recursos Didáticos: 

Atividades impressas, barbante, tesoura, régua, papel pardo lápis de cor, preto. 

Avaliação: 

Acompanhamento dos grupos e das atividades individuais, questionando as 

dificuldades: individual e coletivamente. 

Perceber os avanços dos alunos nas observações da realidade, na representação 

no papel e no entendimento da representação  em ângulo vertical e 

bidimensional. 

Figuras: 

57 - Planta do Bairro em Escala 1 : 12.500 

58 - 04 Plantas de São Paulo em Escalas: 

1 : 10.000          1: 50.000 

1: 250.000        1: 1.000.000 

 

Anexo: 05. 
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6º PLANO DE AULA: O relevo dos arredores da Escola 
 
 
Tema: O processo de construção do conceito de CURVA DE NÍVEL e PERFIL 

TOPOGRÁFICO 

Total de Aulas: 04 

Justificativa: 

Representar um modelo de relevo na forma de curvas de nível, a partir da 

visão vertical e perceber a passagem da tridimensão para a bidimensão. 

Comparar a forma de relevo do modelo representado com a forma de 

relevo ao redor da Escola, sob a forma de subidas, descidas, ladeiras íngremes 

ou suaves, áreas suavemente planas, mais altas ou mais baixas...Etc. 

Objetivos Específicos: 

Desenvolver a habilidade de observação: da postura do olho para a prática 

da visão vertical, em relação às cotas de altitude e da observação da proximidade 

ou distanciamento das curvas de nível, considerando-se a forma de relevo do 

modelo representado. 

Atividade: 

Observar o aquário sob todos os tipos de visão: vertical, horizontal, oblíqua, 

já trabalhados nos planos anteriores. 

Colocar água no aquário até a altura desejada representada pelas cotas de 

altitude, junto à lateral do mesmo. 

Posicionar-se diante do aquário, mantendo um dos olhos na postura 

vertical sobre a representação do relevo e observar o contorno feito pela água ao 

redor da representação do relevo, acompanhando toda a curva com o olhar 

sempre mantido na posição vertical.  O contraste do branco do modelo com o 

vermelho da água facilita a observação. 
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Copiar a curva que a água representou entorno do modelo com a caneta 

de retroprojetor, sobre a tampa do aquário. 

Entender que essa é a curva de nível que representa: uma dada altitude e 

a passagem da representação tridimensional real, para a bidimensional na 

superfície plana. 

Proceder da mesma forma com outras curvas de nível até que o modelo de 

relevo seja coberto pela água. 

Copiar essas curvas de nível em papel transparente, cortar todas as curvas 

de nível com um traço de lápis para determinar o perfil topográfico a ser 

construído paralelamente, de forma coletiva. 

Recursos Didáticos: 

Um aquário com tampa, com um modelo de relevo representado e pintado 

de branco; uma escala de altitude na lateral do aquário; água com anilina 

vermelha de bolo; caneta de retroprojetor, papel vegetal transparente, lápis, 

borracha. 

Avaliação: 

Observação dos procedimentos necessários dos alunos para a prática da 

visão vertical durante o processo de construção das curvas de nível, 

individualmente ou em duplas. 

 

TRABALHO COM AQUÁRIO E CURVAS DE NÍVEL: 

Figuras: 

59 - Representação da Curva de Nível e perfil Topográfico 

60 e 61 - Fotos: Processo de Construção da Curva de Nível em Oficina de 

Cartografia com professores de Itaquaquecetuba - SP 
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7º PLANO DE AULA: O Município e a Grande São Paulo 
 

Tema: 

A Cartografia da Desigualdade na Cidade de São Paulo, trabalhando com 

fotos no ângulo vertical, com a Planta dos arredores da Escola e com o mapa do 

Município de SP. 

Total de Aulas: 08 

Justificativa: 

Representar uma cidade em papel vegetal a partir de uma foto aérea, em 

escala e elaborar uma  legenda.  

Trabalhar com a planta dos arredores da Escola, determinando pontos de 

referência a partir das coordenadas horizontais e nas verticais representadas por 

letras e números e da mesma forma com o mapa do município de São Paulo. 

Objetivos Específicos: 

Desenvolver as seguintes habilidades: 

Atividade: 

• Observar, classificar e agrupar gravuras de jornais quanto ao ângulo 

de visão: horizontal, oblíqua e vertical. Construir um boneco de 

papel observá-lo nas diferentes visões e trabalhar Lateralidade e 

Orientação.  

• Comparar a representação bidimensional da maquete com as fotos 

aéreas e perceber que com estas, também é possível representar 

bidimensionalmente os lugares chegando-se ao conceito de mapa ou planta de 

um lugar como por ex., a sala de aula. 
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• Construir uma legenda, determinando símbolos e cores, entendendo 

o seu significado para a leitura do mapa. 

• Calcular a distância de sua casa à escola e a outros pontos de 

referência. 

• Perceber que há uma mudança de escala: da planta do bairro (onde 

só algumas das ruas próximas estão representadas) para o mapa do município 

(onde todos os bairros estão representados em tamanho menor). 

• Comparar mapas de escalas diferentes e perceber que, à medida 

que se reduz a escala, o ponto de referência fica cada vez menor e 

o espaço mais abrangente.  

Atividade: 

Observe atentamente a foto aérea da cidade de Pereiras - SP e responda: 

1. O que você vê na foto?  

2. Como podemos agrupar os elementos da foto? Quantos grupos 

                      podemos formar? 

3. Como podem ser representados em uma legenda através de 

símbolos e cores? 

4. Agora, coloque uma folha de papel vegetal sobre a fotografia e 

prenda-a muito bem. 

5. Copie a lápis preto, toda a superfície da foto, sobre a folha de papel 

vegetal. Perceba que não será possível copiar todos os detalhes, mas generalizá-

los de forma ampla. 

6. Pinte o desenho pelo verso do papel vegetal conforme a legenda 

7.  
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combinada: azul para o lago, verde claro para o gramado, verde escuro para as 

árvores, vermelho para os telhados, cinza para as ruas asfaltadas e marrom para 

as ruas de terra e espaços vazios.  

O resultado é uma representação gráfica da fotografia aérea podendo ser 

chamada de planta. 

Agora podemos usar a planta dos arredores da Escola e responder 

algumas questões: 

• Localize as coordenadas J22, D16, D28 (com este exercício 

localizaremos a moradia dos alunos e a Escola). 

• Pinte as ruas dos endereços localizados de marrom e a Escola de 

laranja. 

• Quais avenidas encontram-se nas coordenadas J23? 

• Que ruas aparecem ao Norte da Escola? 

• Quem mora ao Norte, Sul, Leste e Oeste da Escola? 

• Onde se localiza o Supermercado Chamas? E a padaria? E a 

farmácia? 

• Estando na Av. S. Miguel e indo para leste, que bairros encontro? E 

para o oeste? 

• Se eu quiser ir para o aeroporto de Cumbica que rumo devo tomar? 

• Fábio trabalha em Poá. Saindo da Escola, qual o sentido de direção 

que ele deve tomar? 

• Qual a distância em metros e em linha reta, do Supermercado 

Chamas até a Escola? E da casa da Olívia (coordenadas A 25 - Rua 

Caetano Funquim) até a Escola? 

• Elenilza já trabalhou em Santo Amaro. Que mapa devo utilizar para 
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calcular a distância  de lá até aqui? Em que escala deve estar esse mapa? 

• Que paisagem pode ser observada no caminho para Poá, para o 

Aeroporto de Cumbica ou para Santo Amaro? 

Observe atentamente o mapa do município de São Paulo e responda: 

1. Como estão representados os arredores da Escola?   

2. Como está representado o bairro de S. Miguel Paulista? 

3. O que mudou com a mudança de mapa? 

4. O que aparece ao Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste do 

Município de São Paulo? 

Recursos Didáticos: 

Xerox da foto aérea, papel vegetal, lápis de cor, planta dos arredores da  

Escola, mapa do município de São Paulo. 

Avaliação: 

Acompanhar as atividades em grupos de duas ou três pessoas, resolvendo 

as questões em conjunto, na lousa, após o atendimento coletivo. 

Figuras: 

62 - Trabalhando com Representações – Foto da cidade de Pereiras (Simielli, 

Primeiros Mapas p. 15 v. 04 - em transparência). 

63 - Trabalhando com Representações: Foto da cidade de Pereiras (Simielli, 

Primeiros Mapas p. 15 v. 04). 

64 - Planta de São Paulo – Escala  1 : 114.000 – Guia 04 Rodas. 

65 - Município de São Paulo – Político – Atlas - Atual Editora – 1985 

66 - Município de São Paulo – Administrações Regionais – Folha de SP de 

30/12/2000 

67 - Mapa da Grande São Paulo.                  (Anexos 05 e 06) 
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8º PLANO DE AULA 
 
 
Tema: A Cartografia da Desigualdade na Cidade de São Paulo: 

A qualidade de vida, a moradia e o emprego/desemprego - estar ou não estar  

Incluído: eis a questão! 

Total de Aulas: 10 

Justificativa: 

• Dar continuidade ao desenvolvimento das habilidades próprias da 

Cartografia e fundamentais para a Geografia como a Orientação Espacial, a 

Localização, a noção de Proporção e Escala; 

• Possibilitar um olhar mais aguçado, rápido, capaz de identificar 

cores, localizar áreas levando a um raciocínio de síntese, que 

permita a concomitância entre a representação da imagem de uma 

totalidade, o mapa e a realidade vivida, concreta, construída no dia a 

dia - uma sociedade desigual; 

• "Perceber-se" nessa realidade concreta e representada em mapas, 

com características próprias que  incluem ou excluem o indivíduo das regalias 

sociais, dos privilégios econômicos e das decisões políticas. 

• Perceber no texto, na fala do aluno essa inclusão ou exclusão da 

realidade concreta;  

• Entender que essa realidade está atrelada a um sistema de 

produção desigual excludente, que exige conhecimento para se 

enfrentar uma minoria que a todos se impõem.  

Objetivos Específicos: 

• Desenvolver as habilidades propostas anteriormente, em 

continuidade, as seguintes: 
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• Comparar, observar e interpretar mapas da cidade de diferentes 

situações de inclusão e exclusão social, construindo raciocínios de 

proporcionalidade em relação à abrangência, isto é, ao número de pessoas 

atingidas e que as áreas de exclusão são coincidentes entre os mapas podendo-

se construir croquis simplificados com as conclusões; 

• Observar, comparar, classificar hábitos, atitudes e comportamentos 

de quem tem e de quem não tem onde morar, de quem tem e de 

quem não tem emprego; de quem tem e não tem qualidade de vida; 

que esses hábitos, comportamentos têm raízes históricas e culturais; 

• Expressar-se sob a forma de desenhos, dos próprios textos, 

gravuras pesquisadas, mapas, possibilitando o entendimento do 

lugar como um todo, onde a ação do homem modifica o espaço  de 

forma desigual, privilegiada e amparada pelo avanço da  tecnologia, 

promove e estimula a desigualdade, a inclusão ou a exclusão social, 

o  sofrimento para muitos e a alegria e qualidade de vida para 

poucos; 

• Deduzir que a sobrevivência das pessoas, a qualidade de vida, a 

moradia,  estar ou não estar empregado, tudo está ligado à maneira  como as 

pessoas se relacionam entre si, com a aquisição de conhecimentos, de 

tecnologias, com a condição de estar ou não estar incluído na sociedade, de ter 

ou  não ter um lugar na sociedade, portanto, de ser ou não ser cidadão; 

• Concluir que a paisagem reflete o modo de produção e de 

organização da sociedade e ultrapassa os limites territoriais do 

município numa sucessão de paisagens, desiguais em escalas cada 

vez menores e espaços cada vez maiores.  
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Conceitos: 

Desigualdade, exclusão, inclusão social, qualidade de vida em condições 

precárias de renda familiar, moradia, emprego, abandono e violência da maior 

parte da população localizada na cidade de São Paulo, ultrapassando seus limites 

territoriais oficiais. 

Atividade: 

Os Planos de Aula anteriores buscaram demonstrar um trabalho de 

continuidade entre os passos seguidos para se entender como se chega a um 

mapa o que ele representa e como pode ser utilizado na leitura da realidade.  

Esta passagem entre a realidade percebida, vista geralmente no plano 

horizontal para uma representação abstrata, vista no plano vertical, requer uma 

constante observação, comparação entre  tabelas de dados, legenda de cores, 

produção de textos mais  orais do que escritos (neste Termo do Ensino Supletivo  

em curso) que  concretizem os raciocínios construídos pelo aluno, ao longo do 

curso do curso  de 1º grau.  

As atividades a seguir, envolvem estas situações de contato com tabelas, 

mapas e leitura de texto para que o aluno reflita os conceitos já citados, e amplie 

o "suporte" de suas próprias representações cartográficas, ainda em construção. 

1ª Atividade: 

• Leitura em dupla ou individual da Reportagem: Mais de 500 mil 

mudam de bairro em SP - FSP 10/08/97. 

• Fazer comentários orais sobre: o assunto, o local, o por que, o 

problema central e as conseqüências para a cidade. 

• Agrupar as respostas na lousa, num painel coletivo. 
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• Partir para a observação do mapa anexo: Distritos que mais 

ganharam e perderam população procedendo à leitura do mapa e 

comparando com a leitura do texto sintetizada na lousa, 

problematizando  e comparando as duas formas de leitura: de texto 

e a   representada no mapa e nas tabelas. 

• Explorar o mapa quanto aos dados fornecidos pela tabela 

comparando o distrito onde o aluno mora com o distrito onde o aluno 

trabalha, segundo  localização, a distância e outros dados. 

2ª Atividade: 

• Leitura em dupla ou individual da reportagem: Mapa revela maiores 

"fábricas" de infratores - Folha de SP - 03/12/2000 

• proceder  como na atividade anterior quanto à leitura e comentários. 

• ter em mãos o mapa anterior, localizar e comparar os dados de 

concentração da população com o mapa dos dados sobre os menores infratores. 

• comparar, localizar, analisar e relacionar os dados representados 

entre os dois mapas.  

• localizar o distrito onde o aluno trabalha. 

• problematizar as possíveis causas e que vêm  possibilitando a 

construção dessas relações sociais na vida da cidade e as possíveis soluções 

para os problemas levantados. 

3ª ATividade: 

Observar o mapa de Exclusão Social do Município de São Paulo - 1991 

Relacionar e comparar com o mapa dos jovens infratores. 

Relacionar e comparar com o mapa do crescimento da população dos 

distritos da cidade de São Paulo. 
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Comparar os dados no painel da classe. 

Desenvolver a habilidade de observar tabelas, comparar índices com as cores 

representadas nos mapas (embora ainda não possa calculá-los). 

Analisar, de forma ampla, o conjunto de 03 mapas e fazer relações orais, 

com base na localização de dados e nas informações, antes de emitir uma 

opinião.  

Recursos Didáticos: 

• Mapas 

• Textos: de jornais e textos produzidos pelo aluno   

• Tabelas.  

Avaliação: 

Acompanhar as dificuldades de observação análise e leitura dos mapas, 

tabelas e textos, nas atividades em dupla, uma vez que há diferença de 

velocidade, ritmo, vocabulário e entendimento dos alunos dessa série, mais um 

motivo para terem diferentes materiais de leitura em mãos. 

Figuras: 

Textos dos alunos: 

68 - Inês Bernardo 

69 - Kirly Nagai Adilson 

70 - Olívia dos Santos Martins 

71 - Silvio de Souza da Silva 

72 - Tabela: Crescimento da População de SP por Distritos 

73 - Texto: Mais de 500 mil mudam de bairro em São Paulo 

74 - Texto: Estudo em SP traça perfil de menor de rua 

75 - Texto: Mapa revela maiores "fábricas" de infratores 
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76 - Texto: Droga é combustível do crime na periferia 

Mapas em Transparência: 

Fonte: Mapa da Exclusão/Inclusão Social da Cidade de São Paulo Aldaíza 

Sposati - 2000 

77 - população de 0 a  4 anos 

78 - população de 5 a 6 anos 

79 - população de 7 a 14 anos 

80 - população de 15 a 24 anos 

81 - população de 70 anos ou mais 

82 - População total – 1991 – 1996 (%) 
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9º PLANO DE AULA: A construção coletiva do croqui 
 
 
Tema: 

 São Paulo e a Cartografia da Desigualdade: na moradia, na qualidade de 

vida, no desemprego, expressa num croqui. 

Total de Aulas: 08 

Justificativa: 

Expressar-se através da construção de um croqui que sintetize e localize 

as áreas coincidentes ou não de exclusão e inclusão social entendendo a 

representação cartográfica como mais uma possibilidade de leitura análise e 

discussão dos lugares, dos territórios, expressos nas diferentes paisagens 

desiguais vividas no dia a dia, cuja aparência precisa ser desvendada e entendida 

em sua essência. 

Objetivos Específicos: 

Dar continuidade ao desenvolvimento das habilidades propostas nos 

planos de aula anteriores: 

Comparar, observar e interpretar mapas da cidade, de diferentes situações 

de inclusão e exclusão social, construindo raciocínios de proporcionalidade em 

relação à abrangência, isto é, ao número de pessoas atingidas e que as áreas de 

exclusão são coincidentes entre os mapas podendo-se construir croquis 

simplificados com as conclusões; 

Deduzir que a sobrevivência das pessoas, a qualidade de vida, a moradia,  

estar ou não estar empregado, tudo está ligado à maneira  como as pessoas se 

relacionam entre si, com a aquisição de conhecimentos, de tecnologias, com a 

condição de estar ou não estar incluído na sociedade, de ter ou  não ter um lugar 

na sociedade, portanto, de ser ou não ser cidadão; 
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Concluir que a paisagem reflete o modo de produção e de organização da 

sociedade e ultrapassam os limites territoriais do município numa sucessão de 

paisagens, desiguais em escalas cada vez menores e espaços cada vez maiores.  

Conceitos: 

Limites, distritos, legendas expressas em índices, porcentagens, escala, 

concentração da população, leitura de tabelas e comparação com legenda de 

cores, superposição de mapas, áreas de abrangência, construção e definição do 

croqui, propriamente dito em áreas de maior ou menor exclusão, concentração 

conforme o tema: moradia, qualidade de vida e desemprego.  

Atividade: 

Ter mãos os três mapas das aulas anteriores e um mapa de base: 

01 - Mapa revela maiores "fábricas" de infratores 

02 - Distritos que mais ganharam e perderam população 

03 - Classificação dos distritos segundo o Índice de Exclusão Social do  

 Município de São Paulo, em 1991. 

• Distribuir os alunos em grupos de 03 pessoas. 

• Ter em mãos o mapa-base do município de São Paulo, dividido em distritos 

e em áreas: Norte, Sul, Leste e Oeste identificados com letras e números. 

• Comparar os mapas partindo do distrito onde mora o aluno e caminhando 

sobre o  mapa em todas as direções, com o auxílio da cruzeta dos Pontos 

Cardeais. 

• Questionar, problematizar as informações dos mapas. 

• Observar atentamente as informações por áreas, por exemplo: área ou 

zona Norte do município - identificar os distritos e os registros dos três 

mapas em mãos e anotar separadamente, cada uma das zonas. 
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• Após agrupar as informações por zonas do município estabelecer uma 

legenda de cores. 

• Pintar o mapa de base com as cores da legenda. 

• Dar um título ao novo mapa 

• Identificar o grupo, a data. 

• Anexar a bibliografia (os mapas consultados). 

• Expor e emitir oralmente, conclusões observadas. 

Recursos Didáticos: 

Mapas, textos, lápis de cor. 

Avaliação: 

Atendimento individual aos grupos.   

Figuras: 

83 - Tabela: Classificação dos distritos segundo o Índice de  

Exclusão Social  no Município de SP  em 1991 

 

Mapas em Transparência: 

84 -   Iex Exclusão Social  

85 -  Taxa de Crescimento Anual 

86 -   De onde vêm os adolescentes infratores? 

87 -  Croqui Coletivo:  

        A Cartografia da Desigualdade na Cidade de São Paulo 

88 -  Croqui Coletivo em transparência: 

        A  Cartografia da Desigualdade na Cidade de são Paulo 

89 -  Mapa de base do Município de São Paulo 
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7. O RESULTADO DO PROCESSO – Análise 

 
NA ALFABETIZAÇÃO DO ALUNO COMO UM TODO, 
NA APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO E 
NA RELAÇÃO PROFESSOR X ALUNO 

 

 

7.1 A análise do CROQUI construído e a ampliação da visão de 
mundo na relação: HOMEM x ESPAÇO DESIGUAL - a Geografia 
que  se  pretende.      
 
 

Este trabalho de construção de um croqui com a classe, conduzido em 

conjunto, de forma coletiva com os alunos, com base nas propostas teóricas 

apresentadas (Kolacny,  Board  e  Simielli) revelou algumas situações quanto: 

 

a) – A aplicação da teoria: 

Ao compararmos o Organograma para chegar à construção coletiva do 

croqui geográfico (Figura 36) com os esquemas propostos por Board e Kolacny, 

percebemos que atingimos apenas a metade do processo desses esquemas para 

a leitura do mapa e ainda assim, de forma coletiva. Porém, a riqueza de 

aprendizagem que esta situação proporcionou ao aluno, com a seqüência 

proposta por Simielli, (caminho casa-trabalho-escola; lateralidade e orientação 

tipos de visão, escala, proporção, legenda e diferentes escalas) nos deu pistas 

para a continuidade do trabalho nos termos (séries no Ensino Supletivo) seguintes 

e possibilidades de completarmos o raciocínio proposto para a leitura de mapas 

nos esquemas de Kolacny e Board. 

b) – A interação e integração do trabalho em classe: 

As etapas propostas por Simielli acima são realmente necessárias. 

Percebemos que é na movimentação do aluno pela classe, no  
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recorte do boneco-aluno, no uso da tesourinha, da régua, das medidas, das 

sucatas que é possível desenvolver a relação de cooperação, de equilíbrio entre 

os elementos dos grupos, adultos e jovens ainda adolescentes. É possível dar 

atendimento ao trabalho individual que revela a dificuldade na coordenação 

motora mais elaborada, mais fina, como aconteceu na montagem do globinho. As 

fotos do globinho registram a habilidade manual com facilidade e com dificuldade 

dos alunos que não conseguiram fechar a parte final do móbili. Alguns adultos 

tiveram que ter a ajuda constante de outros colegas para esse trabalho de visão e 

coordenação mais minuciosa, detalhada. Esta interação e integração na relação 

aluno x aluno e aluno x professor é fundamental, considerando-se o tempo 

disponível de cada aula, principalmente, e o respeito às individualidades(Figura 

164). 

c) - As habilidades: 

Ao trabalharmos as diferentes escalas, e os exercícios propostos (Anexos 

05 e 06) foi necessário aguardar o momento de pintura dos mapas. As 

dificuldades, o gosto por pintar, a ansiedade em terminar todos os mapas 

misturada às questões individuais que surgiram sobre esses mapas, e as 

questões levantadas sobre problemas sociais, da cidade, do país e do mundo, 

envolveram a todos, a ponto de tornarem a aula uma verdadeira terapia de grupo 

num auxílio mútuo, a ponto de invadirem a aula dos outros professores, 

provocando reclamações, o que só fez confirmar a falta de um trabalho coletivo 

na escola, a falta de integração de conteúdos e o trabalho individual dos 

professores. Concentraram-se tanto que chegaram a ficar surdos às solicitações 

feitas coletivamente.  Passada a fase da pintura, pudemos fazer questionamentos 

e relacionar acontecimentos locais, da cidade, do país e do mundo, abrindo 
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possibilidades de entendimento do próximo e do distante, do passado e do 

presente, etc, calculando distâncias de países do Oriente Médio em relação ao 

Brasil e questionando problemas atuais trazidos pela mídia. 

  

 d) – O conceito de “abstrato e concreto” representado pelo croqui: 

Retornar ao mapa do Município de São Paulo, definir um tema (A 

Cartografia da Desigualdade na Cidade de São Paulo), ler os textos de jornais, 

dos próprios textos e observar os mapas em transparência, despertou um 

interesse ainda maior pelo significado de ver e ler um mapa (Joly, F. 1990, p.126) 

superando o interesse pela pintura do mapa. Perceberam que a leitura e o 

entendimento da informação que o mapa transmite é muito mais importante que a 

sua cópia ou pintura. Embora alguns alunos tivessem aprendido a pintar o mapa 

corretamente, a comparação das variáveis propostas pelos mapas em 

transparência, delimitando o fenômeno geográfico que culminaria com o croqui, 

chamou muita a atenção do grupo. Perceber a superposição das informações e 

registrá-las sobre um mapa de base, através de uma cor, após concluir que 

aquela cor estava representando as relações sociais históricas, políticas e 

econômicas, do município e do lugar onde estavam, mesmo que de forma tão 

ampla e coletiva, concretizou, de certa forma, o conceito tão abstrato da relação 

Homem x Espaço Desigual. A concretização estava ali, expressa em cores, numa 

legenda explicada. É claro que esta complexidade tem muito ainda a ser 

trabalhada e explorada, mas foi um momento importante para a continuidade 

posterior do trabalho, possível de ser realizado, visualizado. Esta visualização 

está representada na forma de apresentação desta dissertação, onde procurei 

investir no visual, inserindo figuras, tabelas, textos, mapas e gráficos, tentando 
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reproduzir o que foram as nossas aulas em matéria de visualização, com base em  

MacEachren e Taylor. 

 

e) – A possibilidade de mudança no “ambiente formal” de aprendizagem  

      da Escola:  

A leitura, os comentários dos textos dos alunos e dos textos em jornais 

possibilitaram uma imensa gama de comentários sobre a realidade vivida fora da 

escola: a violência, o desemprego, a falta de moradia, o alto custo de vida, a falta 

de vagas nas escolas, a necessidade de mudar para bairros mais baratos no 

aluguel, mas distantes da condução e do emprego, e a concepção do que era real 

e do que era aparente. Ao mesmo tempo, o fato de ter voltado a estudar, de estar 

num ambiente como a Escola - um lugar histórica e intencionalmente determinado 

para fazer lição e tirar notas - trouxe muitas dúvidas sobre os conteúdos ali 

aprendidos. Isto porque aquela Geografia que estávamos buscando em classe 

não batia com a concepção de Geografia que haviam trazido de outros tempos de 

suas vidas.  Neste sentido, foi necessário manter uma certa formalidade na 

condução das atividades (ver a atividade no caderno, corrigir na lousa, dar nota...) 

para que fosse dado maior valor aos conhecimentos reais trazidos para aula 

propriamente dito. Portanto, à medida que as atividades práticas como a 

confecção da bússola, o questionamento da maquete, a planta da sala de aula foi 

sendo transformada em lição de classe, a confiança foi sendo conquistada e a 

participação na aula aumentou. Ao final, concordaram e aceitaram que, o que 

discutiam e registravam no caderno era Geografia, era conteúdo, e, ao mesmo 

tempo, estava presente em suas vidas fora da escola, constituía uma forma de 

pensar a geografia, uma forma diferente de pensar, de analisar e conhecer o 
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espaço em questão, de perceber a estrutura de poder que existia na essência dos 

fatos representados cartograficamente nas cores do croqui coletivo. A descrição 

da realidade não era tão simples de descrever como fizeram nos textos pessoais. 

Aquela descrição era apenas um começo.  

Esta satisfação ao aluno foi necessária porque os alunos comparam suas 

atividades com as atividades dos alunos de outros professores e percebem a 

diferença de encaminhamento dos conteúdos. Evidentemente, os outros 

professores não estavam seguindo o mesmo processo de trabalho. 

O fato de escrever, produzir textos (coisa da aula de Português!) na aula de 

Geografia, com o acompanhamento da professora, suscitou outro espanto! Mas 

quando comentamos a visão de mundo que trouxeram sobre o espaço onde 

viviam ou viam pela televisão perceberam que sabiam muito mais Geografia do 

que imaginavam. Perceberam que, apesar de estarem estudando o bairro, o 

Município de São Paulo, estavam estudando também o país, o mundo. Tudo 

dependia do enfoque, das relações e do aprofundamento dado às questões 

levantadas. Perceberam que o que se passava no mundo tinha seus reflexos no 

Brasil, em São Paulo e no bairro de S.Miguel Paulista, mais especificamente, ali 

na Vila Pedro Nunes, no distrito de Vila Jacuí. 

Isto possibilitou o trabalho com a seqüência de mapas: bairro, município, 

Estado país, continente e planisfério, localizando os acontecimentos da mídia e 

relacionando-os à vida do aluno, como sugere o trabalho de Vasconcellos, A linha 

do Espaço – do bairro ao mundo – Figura 34, e como lembram os planos 

sugeridos por Lacoste, 1985. Seriam estas discussões um fermento para as 

possíveis mudanças sociais citadas por Lacoste à página 94? 
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Logicamente, estamos em aula, num momento de observação, de 

comparação e não de elaboração de mapas pelos alunos. Mas isto não impede 

que desde o início, façamos uso de raciocínios sobre o espaço, considerando um 

ponto de referência – o bairro do aluno, por exemplo – e a sua inserção no 

mundo.  

Segundo Lacoste (p.91,1985) é possível articular diferentes níveis de 

análise, portanto de intersecções de conjuntos espaciais de muitas e diversas 

categorias científicas. Na realidade, é possível construir raciocínios do tipo 

estratégico, articulá-los às próprias táticas militares, mas também é possível fazer 

outros tipos de reflexões com outros empreendimentos, desde que se considere a 

maioria das ações humanas que ocorre num determinado espaço. Essas ações 

humanas analisadas permitem a ampliação da visão de mundo e a observação do 

homem em espaços desiguais, fortalecendo a concepção da Geografia que se 

pretende: aquela que analisa a paisagem desmistificando a sua aparência e 

buscando entender o poder que sustenta a sua essência. É evidente, que a 

Cartografia de que necessitamos será o registro temporário dessas análises do 

espaço, modificando-se sempre que necessário. O que necessitamos é trabalhar 

mais articuladamente com essa Cartografia que registra mudanças significativas 

no espaço desigual, construído por sociedades desiguais. Seria interessante se 

houvesse um investimento na Cartografia oficial, na produção constante de 

mapas com dados reais, mas, em não sendo possível, pesquisar esses dados da 

realidade em mapas, gráficos e tabelas publicados em jornais e revistas já auxilia 

muito na construção de croquis coletivos em sala de aula. E, pelo que pudemos 

notar, a construção desses croquis permite trabalhar com a Cartografia de forma 

dinâmica, mostrando a mobilidade constante dos “arranjos” espaciais desiguais, 
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fruto dos “arranjos” espaciais do poder político e econômico globalizado, conforme 

nos demonstrou teoricamente Simielli, 1996. 

 

f) - A dificuldade na realização do trabalho concomitante: de professor 

     e de  pesquisador: 

Viver a experiência de ser professor-pesquisador ao mesmo tempo, numa 

escola histórica e intencionalmente preparada para a transmissão de conteúdos 

pelo professor, quase sempre através de conhecimentos que não se interligam, 

conceitos fechados, que nada ajudam o aluno a resolver situações-problemas no 

seu dia-a-dia, uma escola distante das dificuldades enfrentadas na rotina do 

professor e das necessidades reais do aluno é no mínimo preocupante. Mesmo 

assim, apesar das dificuldades de lidar com os instrumentos de pesquisa, com a 

organização do trabalho como um todo, tendo que contar mesmo com a 

observação atenta, pesquisar é instigante e estimulante, no sentido de quebrar 

velhos esquemas da sala de aula, da escola, do professor, do aluno. É a razão de 

ser do trabalho do professor e da atividade do aluno. Os reflexos são imediatos no 

que se refere à aquisição de conhecimentos, às observações dos acontecimentos 

em aula e à integração do trabalho professor x aluno. 

 Centrar-se no Pensamento Geográfico, no Ensino de Cartografia e da 

Geografia com o objetivo de romper a geografia do professor ao longo dos 

conteúdos que vão se desenrolando em classe, juntamente com as observações 

que os alunos colocam suscita, no mínimo um trabalho integrado entre os 

professores ou entre professor e aluno. da série em questão. Anotar o 

crescimento, a riqueza de acontecimentos na relação professor x aluno e na  
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relação aluno x aluno, foi no mínimo interessante. Em não sendo possível 

observar e anotar tudo o que se desenrolou nos pequenos grupos, as 

observações feitas das atividades dos alunos em classe, os comentários ouvidos 

dos alunos, evidenciaram que houve um crescimento na realização das atividades 

pelos alunos em aula, decorrentes do bom entrosamento professor x aluno e 

aluno x aluno. Houve uma sensação de bem-estar, de equilíbrio, de segurança na 

realização conseguida, à medida que a professora pode acompanhar as 

dificuldades de cada aluno ou dos pequenos grupos. Houve solidariedade, 

cooperação, principalmente porque, à toda aula usava-se materiais didáticos 

(cartazes, textos, mapas, tabelas e gráficos de jornais, figuras, aquários, água, 

bússola, barbante...) que rapidamente tinham que ser recolhidos ao final da aula. 

 

7.2 Análise dos Planos de Aula 
  

Os Planos de Aula elaborados para serem desenvolvidos durante o 

expediente normal das aulas, e, ao mesmo tempo servirem de instrumento da 

pesquisa revelaram: 

- A necessidade de um planejamento prévio dos objetivos, dos conteúdos, 

das atividades, do material mínimo a ser utilizado pela professora e pelos alunos. 

Como já dissemos, a rotina institucionalizada da escola assim o exige. E, para 

que essa rotina seja questionada, é preciso ser planejada evidenciando-se que as 

mudanças são possíveis, embora lentas, utilizando-se as próprias ferramentas da 

escola formal. Mesmo porque, o aluno espera da Escola uma dinâmica formal: 

local de fazer lição, aprender conteúdos que um dia (...) serão úteis a sua vida... 
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 é assim que as aulas dos demais componentes curriculares vão se 

processando diante do aluno. Diante disto, o aluno participa da pesquisa da 

professora, desde que ela esteja engajada no sistema que o aluno acredita!... até 

que, um dia... seja capaz de exigir uma mudança nesse sistema... 

- Ser professora e ao mesmo tempo, pesquisadora, exigiu clareza quanto 

aos conceitos arrolados: o Pensamento Geográfico, a Cartografia e a Geografia 

pretendidos para que fosse possível selecionar textos, conduzir discussões, 

sintetizar conceitos, definir paisagem, manter a continuidade das discussões, 

enfim, ter um domínio de conhecimento mínimo, e estar ligada aos 

acontecimentos sociais, políticos e econômicos da atualidade, para provocar 

questionamentos e fazer as interligações necessárias que possibilitem ao aluno a 

percepção de uma Geografia centrada na produção do espaço como um todo e 

não uma Geografia dividida em Física, Humana e Econômica como ainda é a 

proposta dos livros didáticos.  

Neste sentido necessário se faz, lembrar Silva, 1996, que em suas Notas 

introdutórias de um itinerário interpretativo sobre a formação do pensamento 

geográfico brasileiro - faz um profundo estudo sobre o pensamento geográfico 

contido nos livros didáticos.  

A partir dos anos 70, com a publicação do livro Introdução à Geografia de 

Werneck S,1976 e a publicação do texto de Lacoste, 1977: A Geografia, isso 

serve, em primeiro lugar para fazer a guerra, onde o autor sistematiza que os 

problemas centrais dos discursos geográficos  

Veiculados até então, sinaliza linhas de racionalizações nada comuns no interior das análises da 
espacialidade diferencial, desenvolvendo linhas de racionalizações nada comuns no interior do 
saber cartográfico, utilizando diferentes mapas sobrepostos e propondo uma análise mais 
completa do espaço considerado, ao mesmo tempo global e detalhado, contrapondo-se à 
Cartografia quantitativo-matemática de escala territorial, aumentou as inquietações sobre os 
rumos da ciência geográfica no que se refere às questões políticas do discurso geográfico. Que 
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 as mudanças da Geografia tradicional para a Geografia Crítica se definiram. As mudanças 
políticas na sociedade civil brasileira, os movimentos estudantis e outros movimentos sociais 
representativos de vários setores ganharam as ruas e forçaram o processo de democratização do 
país, condições que favoreceram o crescimento da Geografia Crítica (Silva, 1996, p.209) 
 

Uma Geografia Nova, no dizer de Santos. Mas essa Geografia não 

conseguiu superar a divisão que propunha a geografia tradicional. Os livros 

didáticos que surgiram nos anos seguintes, até os dias atuais propõem em seus 

manuais trabalhos sócio-construtivistas com a Geografia como um todo, mas em 

sua essência, continuam a tratar o espaço geográfico de forma dividida. 

Ao mesmo tempo, a professora tem que ter uma concepção sócio-

construtivista para desenvolver os Planos de Aula. Neste sentido, os materiais 

levantados, as figuras, os textos arrolados nos planos foram necessários para o 

acompanhar o desenvolvimento dos alunos, tanto individual quanto coletivamente. 

Portanto, é preciso que a professora esteja preparada em seus conhecimentos 

específicos de Geografia e em procedimentos didáticos e pedagógicos para 

utilizar também os livros didáticos, sem se submeter a eles.  

Questionar os procedimentos didáticos é questionar a contribuição da 

geografia no processo de alfabetização da criança (ou do adulto). Neste sentido, 

No dizer de Pereira (1996 p.53): 

Para a Geografia, alfabetização colocada no sentido amplo somente pode significar que existe a 
possibilidade do espaço geográfico ser lido e, portanto, entendido. Pode transformar-se, 
portanto, a partir disso, em instrumento concreto do conhecimento. Mais que isso, o espaço 
geográfico pode transformar-se em uma janela a mais para possibilitar o desvendamento da 
realidade do aluno. 
 
Segundo Meil Smith (1988, p.120) o espaço geográfico é algo diferente. Por mais social que 
ele possa ser, o espaço geográfico é manifestadamente físico; é o espaço físico das cidades dos 
campos, das estradas, dos furacões e das fábricas. O espaço natural, no sentido de espaço 
absoluto herdado, não é mais sinônimo de espaço físico, haja vista que o espaço físico, por 
definição, pode ser social. Esta distinção surge no debate sobre o espaço geográfico, porque 
os geógrafos têm que lidar com o espaço físico em geral e não apenas com o espaço natural 
da primeira natureza. Com seus objetos de estudo localizados enquadradamente dentro do 
espaço social, a maioria das ciências sociais poderia abstrair o espaço físico, incorporando-o 
nas análises somente como um dado externo ocasional. A geografia evidentemente não se deu 
a esse luxo (...). 
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O espaço é, portanto, geográfico quando a ele são acrescentadas as qualidades fornecidas pelo 
arsenal teórico da geografia. Dessa maneira, a fisicidade do espaço geográfico nada mais é que 
a dimensão espacial das dinâmicas que o constroem. 
 
 

 Pereira (1996), sobre a questão do ensino de geografia coloca que: 

 

Partindo do pressuposto da unidade entre sociedade e natureza, esta considerada como 
totalidade, e que as relações sociais são os principais fatores que regem o processo de 
construção espacial, o tratamento especificamente geográfico dos mais diversos temas pode se 
concretizar somente se não fizermos uma abordagem dicotômica, pois dessa maneira, 
estriamos isolando fatores que não podem ser considerados em separado, quando se trata de 
uma abordagem geográfica. 

 

Para Pereira, (1996, p.55) 

 

 Os conteúdos e sua lógica interna não devem ser o ponto de partida para a definição de 
absolutamente nada, seja a seqüência de grades curriculares, seja a interdisciplinaridade. 
Tanto para uma coisa, quanto para a outra, é fundamental que, a partir do esclarecimento dos 
objetivos pedagógicos do ensino de geografia, instrumentalizados pela definição de sua missão 
principal na escola e pelo seu instrumental teórico, possamos caracterizar os objetivos 
específicos que queremos atingir. Desde já, porém, creio que é possível afirmar que a missão 
quase sagrada, da geografia no ensino é a de alfabetizar o aluno na leitura do espaço 
geográfico, em suas diversas escalas e configurações. 
 
 
- Quanto às dificuldades de aplicação dos planos podemos salientar uma 

dificuldade material – a falta de uma sala ambiente propriamente dita. A cada aula 

tivemos que distribuir o material e recolhê-lo ao final ou mesmo utilizar as mesas 

do refeitório para a atividade com os aquários. Isto foi mais um fator de 

questionamento: a Escola formal não facilita a construção da visão ampla e 

integrada do aluno. Ela insiste nos conhecimentos individualizados, separados, 

desintegrados da realidade. Se o professor quiser realizar atividades diferentes, 

terá que organizar as condições materiais necessárias. Resolvemos esta situação 

transformando o bagageiro do carro da professora em laboratório, biblioteca etc. 

- Quanto às dificuldades dos alunos, pudemos observar que, apesar de 

serem adultos, muitos não conseguem realizar habilidades de coordenação  
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motora fina, por questão de coordenação e por questão de visão. Muitos 

escondem que não enxergam direito, que tem uma acuidade visual restrita. Isto 

ficou muito claro na atividade com o aquário ao ter que proceder à visão vertical e 

copiar a curva de nível ou mesmo na passagem do plano tridimensional para o 

plano bidimensional, ao copiar a posição dos objetos da maquete da sala de aula. 

Quanto à leitura: entendimento de texto, velocidade na leitura, as diferenças 

individuais foram enormes. Ler e entender o texto para muitos, é um ato que só 

acontece na igreja ou no culto, lendo a bíblia. Às vezes, lêem um jornal, de 

preferência um bem popular, com notícias curtas!... Foi necessário, muitas vezes, 

para alguns grupos de alunos, proceder á leitura oral. Daí a importância do 

trabalho coletivo, da troca com o outro, para que as zonas de desenvolvimento 

proximal de todos pudessem ser desenvolvidas e “reabastecidas” em suas novas 

aquisições. 

- Os Planos de Aula, de 01 a 06, caracterizaram-se por atividades práticas, 

concretas, próximas e reuniram conceitos de próximo-distante, dentro-fora da 

área, incluído e excluído na planta da sala de aula, do bairro, sentido de direção, 

cidade país, mundo. As sínteses dessas aulas foram de entendimento mais 

rápido. Os Planos de Aulas seguintes, 07, 08, e 09 foram mais complexos, 

envolveram outros conhecimentos, raciocínios mais abstratos que dependeram de 

conclusões tiradas ao olhar os dados dos mapas em transparência, o que 

demandou mais tempo, mais detalhamento, para o aluno perceber os “arranjos” 

espaciais, e a “intenção” do poder político, religioso e econômico que determinou 

estas configurações espaciais. Este momento desperta conflitos em alguns alunos 

com relação ao que é para ele a religião e a ciência, abrindo a possibilidade de 

duvidar dos seus conhecimentos fechados e de suas convicções 
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 definitivas. Alguns começam a perceber que aquilo em que acredita não é 

definitivo. Pode ser mudado.  Isto aumentou a perplexidade do aluno diante de 

uma Geografia que não era aquela de seu conhecimento, (aquela que estuda rios, 

astros, produções...). É neste sentido que a continuidade de estudo e a 

diversificação de temas, de construção de inúmeros croquis e a contribuição 

destes estudos na “mudança” da sociedade é fundamental para o aluno, até o 

final do curso. Na prática, será que mudar o pensamento geográfico implica em 

mudar a sociedade? 

- Com relação aos avanços e às conquistas o resultado desse processo 

todo de aplicação dos Planos de Aula foi também complexo e inacabado. O aluno 

ganha na alfabetização, no conhecimento adquirido e na aplicação desse 

conhecimento. Seu pensamento e seus comentários revelaram isso. A professora 

como mediadora das atividades em classe, pode perceber um crescimento dos 

alunos. Estes passaram a arriscar, a tentar, a comparar a errar e consertar o erro, 

sentindo-se seguros com o tratamento que a professora a eles dispensou: de 

atenção, de elogio, de corrigir depois de perguntar o que haviam feito, de sugerir 

a apagar ou refazer a atividade feita daquela forma.  

Ao final do trabalho com os Planos de Aula, todos se conheciam e sabiam 

de suas dificuldades, facilidades e habilidades, mantendo o respeito mútuo, 

independente da idade, do sexo e da cor. Isto é uma garantia de continuidade do 

processo nas séries seguintes. 

“Perceber-se” num espaço, estar ou não incluído, e ampliar estes conceitos 

em diferentes escalas, não é um trabalho que se esgota ao final de um semestre. 

É a continuidade e a diversidade de temas que garantirão a reelaboração do 

conhecimento adquirido e a modificação da atitude, do comportamento em 
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sociedade na hora das grandes decisões coletivas ou opções individual. É um 

grande trabalho a fazer que a Escola está preparada para não facilitar a sua 

execução. Para que o conhecimento modifique o comportamento é preciso que 

ele seja 

Construído mediante uma reflexão pessoal, faça parte de uma aprendizagem investigativa. É 
preciso que o professor tire proveito da convivência com o aluno em sala de aula, construindo 
uma relação afetiva e cognitiva e preparando-se para esta construção. E isto exige do 
professor uma consciência crítica e um compromisso com o ensino e com o aluno 
(Cavalcante, L.S. 1998, p.172). 

 

no sentido de ter muito claro o seu papel de professor diante de uma sociedade  

que trata as diferenças  sociais  em um mesmo nível, não respeitando  os 

diferentes níveis de aquisição e expressão em diferentes linguagens  em que se 

encontra o aluno ao fazer parte de uma classe. Assim como o professor 

alfabetizador ao receber a criança aos sete anos de idade, numa ação mediadora 

dentro da sala de aula, deve ser capaz de detectar em que momento da 

construção da escrita o aluno se encontra (silábico, pré-silábico ou alfabético, 

(Ferreiro & Teberosky, 1986) de intervir na aprendizagem com atividades 

desafiadoras que proporcionem ao aluno avanços na aprendizagem e na 

interação com o outro (Vygotsky, 1989), que proporcionem expressar-se por 

escrito, cada vez mais com coerência, à medida que lê, organiza suas idéias e as 

coloca no papel, o professor das séries mais adiantadas, de ensino supletivo ou 

regular, com adolescentes ou adultos, de Geografia ou não, tem que estar 

capacitado para trabalhar o conteúdo específico de sua matéria ao mesmo tempo 

em que trabalha a expressão escrita. E para isso, precisa de estudo de preparo e 

de ousadia para construir o seu próprio trabalho ao seu modo, dentro das 

possibilidades e das condições possíveis. Assim poderão ocorrer mudanças no 

cotidiano da escola e a quebra de formas cristalizadas e estereotipadas de 

ensino.  
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Só assim pode-se quebrar a alienação e chegar ao final do 1º, do 2º ou do 3º 

Graus com a sensação de que todo o tempo vivido na escola foi em vão. (com 

base em Cavalcante, L.S. 1998, p.172).  

 

A autora registra ainda que 

A linguagem é peça fundamental no desenvolvimento das funções intelectual superiores, ou seja, 
do pensamento abstrato-verbal. Defende a racionalidade como constitutiva da formação humana e 
da escola como um local importante dessa formação. A Geografia serviria então para implementar 
projetos da escola que viabilizassem a competência da escola em agir para uma vida ética, política 
e social na relação sujeito/sujeito. Lembra a teoria da ação comunicativa de Habermas. Segundo 
essa teoria, a racionalidade é constituída, é resultado de aprendizagem e de evolução social, 
devendo assim, estar constantemente submetida à crítica. A razão é constituída, nesse 
entendimento, através da linguagem e dos atos de fala, referindo-se a capacidades de 
desempenhos discursivos que se orientam para o consenso, para o entendimento. Trata-se, pois de 
uma razão constituída intersubjetivamente, pela mediação da linguagem (cf. Freitag 1986; Prestes 
1996; Aragão 1992, entre outros). Em sua pesquisa a autora orientou os seus estudos ara a 
demonstração do fundamento intersubjetivo e social na própria constituição da psique individual. 
Essa compreensão da relação linguagem/racionalidade/intersubjetividade parece possibilitar, 
mediante ações didáticas socioconstrutivistas a articulação de uma proposta de trabalho na escola 
a um projeto social mais geral de desenvolvimento universal de uma razão comunicativa. Para a 
autora a pesquisa não se esgotou  e conclui com as palavras de Prestes: 

 
Fecundar o campo da educação com conceitos como racionalidade e mundo da vida, 

sabendo-a igualmente conflituada com as coações sistêmicas, possibilita àqueles que educam 
tomar consciência de seus recursos e mobilizá-los intensamente para produzir uma educação sem 
ingenuidades ou voluntarismos, mas capaz de tornar os sujeitos mais esclarecidos e emancipados e 
produzir uma prática instauradora da identidade e de diferenças. (1996 p. 130 - Cavalcante, L.S. 
1998, p.174). 

 

 

7.3 Dos Objetivos Propostos 
  

Diante dos objetivos propostos, com base na fundamentação teórica e 

na proposta metodológica desenvolvida até aqui, retorno às palavras de 

Lacoste, I. 1985 à página 214: 

 
  Os verdadeiros raciocínios geográficos são bem mais difíceis do que se pensa habitualmente 
na comunidade científica e eles exigem, para serem desenvolvidos, verdadeiros especialistas da 
análise espacial. Está aí o que devem ser hoje os geógrafos e sua função social e científica, 
saber pensar o espaço terrestre, é, ainda mais necessário hoje do que outrora. O papel do 
geógrafo (e do professor de geografia?...) é o de tomar conhecimento da superposição espacial 
de diferentes categorias de fenômenos e de movimentos de pesos diversos, sobre territórios de 
desigual amplitude, de forma que os empreendimentos humanos possam ali ser conduzidos ou 
organizados mais eficientemente. Hoje, bom número de geógrafos (e dos professores de 
geografia?...) não está consciente dessa função social da geografia, que é a sua razão de ser. 
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Retorno também às palavras de Cavalcante, Lana S. 1998, p.172: 

 
Sabe-se que o professor está com os alunos na sala de aula durante o ano inteiro, mas não sabe 
tirar proveito de possibilidades de aproximação física, afetiva e cognitiva com eles, menos 
ainda encontra-se preparado para fazer um trabalho com a aprendizagem, de natureza 
investigativa. Isso significa que a efetivação do ensino com pesquisa estão na dependência, 
antes de tudo, das condições de trabalho não apenas da escola, mas do próprio professor, em 
termos de sua formação inicial e formação continuada. No entanto, ainda no quadro real de 
precárias condições de exercício da profissão do magistério, é possível potencializar as poucas 
oportunidades de interação cognitiva com os alunos e de reflexão sobre os vários aspectos do 
ensino. Essa potencialização, por sua vez, exige uma conscientização do professor, um 
compromisso com o aluno e com o seu desenvolvimento intelectual, além de objetividade e 
intencionalidade na sua ação docente.  O trabalho de Cavalcante confirmou a importância de 
uma aproximação com os alunos e com seu processo de pensamento. 

 

Diante do proposto por Lacoste, originalmente escrito e publicado em 1976, 

da pesquisa de Cavalcante, publicada em 1998 e desta modesta tentativa de 

desmistificar a geografia do professor em sala de aula através da construção de 

um croqui único, coletivo, produto do pensar a geografia em sala de aula com os 

alunos (e lá se vão quase 30 anos!...) penso que os objetivos propostos puderam 

muito modestamente ser atingidos e deverão ser retomados, ampliados, 

redirecionados, diversificados em seus temas por mais e mais professores 

interessados em recuperar a função social da Geografia enquanto ciência, 

enquanto componente curricular. Somente assim, professores, alunos, escola e 

comunidade poderão, a partir de diferentes análises, proceder ao retorno à 

realidade integrada em sua aparência e desintegrada, desigual e injusta em sua 

essência. Como bem lembra Cavalcante à página 173: 

 
A “recusa do papel é característica daqueles que não se sentem à vontade na alienação” e o 
conflito é a “rebelião das sadias aspirações humanas contra o conformismo: é uma insurreição 
moral, consciente ou inconsciente” (Heller-1992, p.40 em Cavalcante, L.S. 1998, p.173).  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Esta proposta pedagógica de trabalhar a construção do croqui em sala de 

aula, de forma coletiva, proporcionou-nos algumas descobertas: 

Com relação ao nosso trabalho em sala de aula: muitas vezes descobrimos 

pistas para ensinar determinado conteúdo, mas não percebermos a teoria que o 

embasa.  

Ao tomarmos conhecimento da teoria, reorganizamos a nossa prática e 

ampliamos os resultados. Por exemplo, ao trabalharmos o conceito de escala 

utilizamos também as primeiras páginas ilustradas do livro Zoom. As figuras vão 

aparecendo em tamanho reduzido e, cada cenário vai se incluindo em um outro 

maior dando muitas dicas para trabalhar diferentes leituras, inclusive o conceito 

de escala. Isto deu-nos a idéia de fotografarmos um objeto colorido, um balde, 

afastando-nos em linha reta da imagem, a uma distância constante, o que 

concretizou, com a seqüência de fotos: a noção de escala, a redução do ponto de 

referência (o balde), e a ampliação do espaço circundante (rua, casas). Esta idéia 

deu origem à seqüência de mapas que ilustra a abertura desta pesquisa. 

 Faço destaque ao momento final da construção do croqui com a 

superposição das transparências. Isto resultou em um grande número de 

questionamentos. Foi ali que realmente atingimos o objetivo principal deste 

trabalho: construir o croqui de forma coletiva em etapas seqüenciais, do 

concreto ao abstrato.  

A riqueza de questionamentos sobre os problemas de moradia, qualidade 

de vida, imbricamento sociedade-natureza, soluções políticas, papel dos 

indivíduos na sociedade, situações globalizadas que levam a organização do  
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espaço em áreas centrais e periféricas, modos de vida e de sobrevivência 

nessas áreas... enfim muitas pistas aí apareceram para a trabalhar o conceito de 

modo capitalista de produção na era da globalização, e de continuidade do 

trabalho em outras séries com outros, diríamos, blocos de conteúdos. 

 Isto impulsionou-nos a observar todos os assuntos em jornais, revistas e 

livros didáticos, com representações cartográficas para elaborarmos temas 

voltados aos adultos às crianças aos jovens a outros tipos de linguagem onde 

estão embutidos conceitos que possam ser mapeados, reunidos em um croqui e 

que sirvam para discussão, entendimento e representação da realidade.  

Citamos como exemplo de futuras propostas de trabalho, nesta linha de 

abordagem didática, de continuidade de estudo, as questões ambientais: os 

problemas com o lixo, as enchentes, as moradias de risco a defesa civil e a 

participação da população de forma efetiva, em projetos que possam por em 

pauta os problemas da população carente e semi-alfabetizada. Isto não significa 

que essas pessoas não utilizam a cartografia formal, pelo contrário, utilizam-se da 

cartografia ensinada pela vida, pelos mapas mentais traçados em longas 

caminhadas pelas ruas, em busca de latinhas e papelão, ou de um abrigo. 

Como outro exemplo, citamos áreas de moradia de risco, nas encostas 

desnudadas, desprotegidas, expostas aos desmoronamentos e enxurradas, as 

enchentes no verão e o racionamento de água e energia elétrica nos meses de 

outono e inverno...Etc são outro bloco de conteúdos que 
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 possibilitam fazer recortes da realidade e trabalhar as questões físicas (o 

relevo)  e sociais (a cidade). 

 Comparo este trabalho de construção do croqui coletivo nesta proposta, 

com o trabalho de alfabetização que já realizei nas séries iniciais. Por muito 

tempo alfabetizei alunos com cartilhas. Quando aprendi a trabalhar com letras na 

proposta de alfabetização com base na psicogênese da língua escrita, os textos 

com os alunos passaram a ser construídos desde o primeiro dia de aula. Antes, 

ensinávamos letras, sílabas, palavras, até chegarmos ao texto. Agora, 

trabalhamos o texto desde o primeiro dia de aula.  

O mesmo aconteceu com o ensino de Geografia que eu passei a construir 

com meus alunos: antes desenhavam e pintavam mapas desvinculados da 

realidade. Agora o croqui foi o resultado de um processo construído Não importou 

o fato de os alunos não dominarem ainda, as técnicas de construção do mapa. 

Desde o primeiro momento, mesmo que oral e coletivamente, fomos ampliando, 

através dos elementos básicos da alfabetização cartográfica, o conceito de 

localização, orientação, caracterização do centro e da periferia, consumo, 

economia, dificuldades financeiras, embora viemos dando prioridades a 

determinados conceitos na seqüência das aulas. Desde o início não perdemos a 

noção do espaço como um todo. 

Desta forma considero que, com base na teoria e conforme o meu olhar, os 

objetivos iniciais foram atingidos. Este é só um início para se desmistificar a 

geografia do professor em sala de aula.  

Se, construímos croquis coletivos com alunos, por que não construí-los 

com professores, pais, jovens, comunidade?  É uma forma de analisarmos a 



 263

realidade formatada em que vivemos, dirigida pelo poder do consumo, da mídia, 

dos meios de comunicação, que formatam nossa forma de viver, sentir e amar! 

 É justamente a inquietação, o inconformismo com uma realidade formatada 

para separar e não para unir que leva uma professora ao final de carreira, a 

enfrentar as dificuldades do curso de pós-graduação, especialmente em 

Cartografia, voltado para o Ensino de Geografia. As dificuldades foram muitas, 

mas o gosto pela pesquisa, a contínua observação do que se passa à nossa 

volta, a questão da cidadania nos impulsiona a uma tentativa de fazer um elo 

mais concreto entre a teoria e a prática.  

A continuidade deste trabalho é indiscutível, seja voltado para a elaboração 

de novos planos, seja tornando a pesquisa voltada para a Geografia como 

Ciência, um pouco mais aprofundada, seja avaliando resultados das observações 

de campo. 

A avaliação final deste trabalho fica por conta da fala de dois alunos e 

serve bem para ilustrar estas considerações finais. 

O primeiro, um rapaz, tendo faltado à aula anterior, quando tínhamos 

vivenciado a passagem da tridimensão para a bidimensão na maquete da sala de 

aula, ao receber a planta da sala de aula, com a representação das carteiras e 

objetos, olhou espantado para a planta e perguntou: 

 

 

“- Professora, o que é esse ralo no canto da sala? Ali não há nenhum ralo?!” 

Antes que eu respondesse, o seu colega ao lado disse: 

“ -  Isso não é um ralo! É o cesto de lixo visto de cima!...” 
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O segundo, uma aluna, já senhora, com filhos, contou-me o seguinte no intervalo: 

 

 “ - Professora, ontem tive que ir ao médico levar o meu menino. Tinha o 

endereço mas não sabia onde era e como ir. Lembrei-me da senhora . Peguei 

o Guia de Ruas do meu marido, encontrei a rua, fui até a planta e localizei 

direitinho.  Aí foi só pegar o ônibus!  Fiz tudo isso sozinha!” 

 

 Isto me mostrou que houve uma ação, uma reflexão e uma nova ação. 

(Freire, P. 1978). 

 Houve um desequilíbrio e um retorno a ao equilíbrio, mas um retorno 

reelaborado (Kesselring, T.1993 p.85). 

 É muito pouco?  

Sim!   

Mas justificou todo o empenho, o esforço e justifica a continuidade, de 

trabalhos futuros, a persistência e a luta para que mais e mais professores de 

Geografia se voltem, a seu modo, para a recuperação da função social da 

Geografia, para a recuperação do pensamento geográfico centralizado numa 

Geografia Global que estimule a investigação, que aguce a curiosidade, que 

elimine de vez a Geografia que se diz total, mas que se divide em Física, Humana 

e Econômica, impõe conteúdos pré-elaborados aos alunos, como ainda querem a 

maioria dos autores dos livros didáticos, cujos interesses, logicamente, parecem 

não ser o de atender às dificuldades do alunado ou às dificuldades de formação 

do professor. 

 Como disse no início, é preciso ousar! Além de ousar, é preciso continuar! 
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A Geografia é uma só, na relação: 
HOMEM x HOMEM E HOMEM x MEIO. 

 
 
 

O ESPAÇO É O MOVIMENTO DA PRÓPRIA SOCIEDADE. 
Os fenômenos sociais acontecem no tempo e no espaço, de forma 

organizada. Cabe à Geografia determinar o espaço em que o fenômeno 
aconteceu em um determinado tempo. 

 
(Mestre: JORGE LUIZ BARCELLOS DA SILVA) 
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PRIMEIROS MAPAS: Como entender e construir. 
 
  
 Neste anexo apresentamos algumas páginas da coleção Primeiros Mapas, 
como entender e construir dos 04 volumes, para exemplificar e ilustrar o trabalho 
de alfabetização cartográfica com as noções de visão oblíqua e vertical, imagem 
tridimensional e imagem bidimensional, alfabeto cartográfico: ponto, linha e área, 
construção da noção de legenda, proporção e escala, lateralidade, referências e 
orientação espacial, nos itens específicos da Cartografia, salientados em Simielli, 
1996, p.41 a 91, no que se refere a aprender a olhar, à complexidade dos 
conteúdos e à importância dos recursos visuais. 

 
Do volume I - 1ªsérie: 
 
Selecionamos algumas páginas que representam basicamente o investimento da 

autora no trabalho com visão vertical e oblíqua a partir de fotos, construção de maquetes 
e representação desta maquete, utilizando-se o alfabeto cartográfico e organizando com 
a legenda, a estrutura da maquete de sua representação: 

 
04 e 05 - Observando formas, trabalhando com o corpo da criança. 
        08 - Representando formas de objetos em diferentes visões. 
12 e 13 - Localizando posições na sala de aula. 
14 e 15 - Localizando posições da sala de aula na escola. 
18 e 19 - Construindo maquetes com objetos móveis. 
22 e 23 - Trabalhando com representações a partir da maquete, explorando os              
                tipos de visão dos objetos, sua mobilidade na superfície e organizando-            
               os na legenda. 
26 e 27 - Trabalhando com representações utilizando a foto aérea na visão          
                oblíqua e vertical  bem aproximada, salientando,  na foto, alguns  
                elementos: o campo de futebol, a escola casas, pomar, respeitando  a  
                idade e o nível de compreensão da criança, uma vez que ainda está na  
     fase da aprendizagem concreta e a cartografia é uma  
                aprendizagem abstrata. 
18 e 29 -Trabalhando e representando a foto vertical, utilizando o alfabeto  
               cartográfico.  
 
 Estas páginas evidenciam um trabalho passo a passo e garantem a 

compreensão do conceito de mapa como um todo, pois, ao mesmo tempo em que 
explora o tipo de visão, chegando-se à visão vertical, básico para entender o 
conceito de mapa, a criança desenvolve os demais elementos da representação 
cartográfica, efetivando-a, sob a forma de transmissão de informação, 
desmistificando a cartografia-desenho, como propõe Simielli, 1996,p.42, 
trabalhando de forma indireta, a proporção, a escala, a passagem tridimensional 
para a bidimensional, lateralidade, referência e orientação espacial, a serem 
retomados, aprofundados e priorizados nas séries/volumes seguintes. 

 
Do volume II – 2ª série, selecionamos as páginas 08 e 09 apenas, pois, o 

trabalho do volume I tem continuidade na série seguinte e a criança já está mais 
preparada para entender a representação da sala de aula com sucatas, 
procedendo em seguida ao trabalho com a visão vertical, horizontal e oblíqua e 
demais itens que são específicos da linguagem cartográfica. 
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Do volume III – 3ª série, o trabalho em conjunto continua e entra o trabalho 

com as medidas, básico para entender a proporção e a escala. Selecionamos as 
páginas 18 e 19. 

 
Do volume IV – 4ª série, selecionamos as páginas: 
 
 04,  05   - Representando através de maquetes, agora com um maior nível  
  e    06     de detalhamento, maior número de elementos, maior redução  
                 das fotos, maior exploração da visão sobre a maquete. 
 08 e 09  - Organizando a legenda selecionando áreas e elementos das  
                 fotos. 
10 e 11  - fazendo esboços a partir da visão vertical das fotos. 
14  e 15  - Explorando a visão vertical e oblíqua das fotos com maior  
                 redução das e maior nível de detalhamento. 
17 e  19  - Trabalhando com representações, utilizando papel transparente,  
20 e  21     organizando a legenda com maior número de elementos  
                 selecionados. 
32 e 33 -  Orientando-se utilizando  fotos aéreas e  plantas para                       
                 movimentar-se, traçando caminhos, localizando pontos de  
                 referência, medindo distâncias, resolvendo situações-problemas 
38 e 39 -   Representando formas de relevo utilizando fotos aéreas, visão  
40 e 41 -  oblíqua e vertical, destacando áreas, representando-a em fatias   
42 e 43 -  ou curvas de nível, utilizando cores para a representação das         
                 altitudes, comparando maquete e mapa e representando o perfil  
                 topográfico. 
60 e 61 - Entendendo Proporção e Escala: desde a 1ª série, o aluno já 
trabalhou em seus desenhos de diversos tamanhos, o conceito de 
proporção e escala e na 3ª série, com a introdução do Sistema Métrico 
Decimal e o uso do papel quadriculado. Na 4ª série, já conta com este 
subsídio para poder proceder à leitura de mapas e entender a escala nas 
séries seguintes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
























































































































































































