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doces estarão a serviço do homem. 
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RESUMO 

 

 

Os estudos sobre o espaço vêm ganhando importância no mundo atual, sendo impulsionados, 

em grande parte, pelos avanços científicos. Integrados ao cotidiano dos mais jovens, observa-

se, contudo, que as técnicas e os recursos geotecnológicos ainda são pouco utilizados nas 

aulas dos Anos Iniciais, talvez por serem desconhecidos por muitos profissionais de educação 

desse segmento. Em vista disso, esta pesquisa investiga como as geotecnologias podem 

potencializar as práticas pedagógicas de Educação Cartográfica no processo formativo de 

professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, buscando aproximar a compreensão 

que os graduandos do curso de licenciatura em Pedagogia desenvolvem sobre o conceito de 

espaço geográfico. Para tanto, a metodologia utilizada pautou-se na abordagem qualitativa e 

nos fundamentos da pesquisa participante. Nesse sentido, a pesquisa, que não pretende esgotar 

a discussão sobre o assunto, é embasada nas ideias de Santos (2003; 2008a; 2008b) sobre 

espaço geográfico; de Hetkowski (2004; 2010); Lima Jr (2005; 2006; 2009) e Câmara (2009) 

no que se refere à importância da geotecnologia para o contexto social; e de Cavalcanti (1998, 

2008), Callai (2005; 2011) e Almeida (2009; 2010; 2011) para discutir as questões 

relacionadas aos fundamentos cartográficos. Destacamos, assim, a importância da dimensão 

técnica e da dimensão humana para o desenvolvimento de práticas sociais, bem como a 

necessidade de pensar uma formação inicial de professores dos Anos Iniciais voltada para 

uma educação cartográfica que priorize a criatividade, a criticidade e a autonomia. Ao longo  

da pesquisa, enfrentamos problemas conhecidos por muitos pesquisadores, a exemplo da 

pouca intimidade de muitos professores dos Anos Iniciais - e, neste caso, das estudantes do 

curso de Pedagogia - com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Identificamos, 

também, durante a realização das atividades teórico-práticas, a necessidade da apreensão de 

certos conteúdos teórico-conceituais que auxiliassem as graduandas a pensar e a 

redimensionar as suas práticas pedagógicas através das potencialidades das técnicas 

geotecnológicas.  

 

Palavras-Chave: Educação Cartográfica, Geotecnologias, Espaço Geográfico, Práticas 

Pedagógicas, Anos Iniciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The studies on space have been gaining importance in today's world, being driven in large 

part by scientific advances. Integrated into the daily life of the younger, it is observed, 

however, that the techniques and resources geotechnological are still little used in classes in 

the Elementary School, perhaps because they are unknown by many education professionals 

in this segment. As a result, this research investigates how geotechnology may enhance the 

pedagogical practices of Cartographic Education in the training of teachers in the first years of 

Elementary School, seeking closer understanding of the undergraduate degree course in 

pedagogy developed on the concept of geographical space. Therefore, the methodology used 

was based on a qualitative approach and the foundations of the research participant. In this 

sense, the research, which does not exhaust the discussion on the subject, is grounded in the 

ideas of Santos (2003, 2008a; 2008b) over geographical space, of Hetkowski (2004, 2010); 

Lima Jr (2005, 2006, 2009) and House (2009) with regard to the importance of social context 

for geotechnology, and Cavalcanti (1998, 2008), Callai (2005, 2011) and Almeida (2009, 

2010, 2011) to discuss issues related to fundamentals cartographic. We emphasize, therefore, 

the importance of the technical dimension and the human dimension to the development of 

social practices, and the need to think of a teacher education in the Elementary School toward 

an education that prioritizes cartographic creativity, criticality and autonomy. During the 

research, known problems faced by many researchers, such as the little intimacy of many 

teachers in the Elementary School - and in this case, students of the Faculty of Education - 

with the Information and Communication Technologies (ICT). We identified also during the 

course of theoretical and practical activities, the need for the seizure of certain theoretical-

conceptual content that would help the graduation courses to think and resize their teaching 

practices through technical potential of geotechnological. 

 

Keywords: Cartographic Education, geotechnology, Space, Pedagogical Practices, 

Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 

 
Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido (Milton Santos). 

 

A convergência
1
 das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) provocou 

profundas transformações no cenário mundial a partir da virada do século XX para o século 

XXI. Dentre tantas modificações, destacamos: a interconexão entre longínquos pontos do 

planeta; a compressão do tempo-espaço (HARVEY, 1989); e a rápida obsolescência de 

produtos, equipamentos, informações, ideias, valores e comportamentos, que aceleraram o 

ritmo da vida cotidiana (SANTOS, 2003). 

Naturalmente, a infinidade de benefícios que as técnicas oferecem à sociedade é 

inquestionável. Citando apenas alguns exemplos, apontam-se as delicadas cirurgias realizadas 

via videoconferência no campo da medicina (telemedicina); os diversificados e (cada vez 

mais) sofisticados meios de transporte; e as ampliadas possibilidades de construção coletiva 

de conhecimento através das TIC.  

Nesse cenário, percebe-se que, de um lado, a interconexão promovida pelas TIC 

favoreceu a instituição de um mercado mundial, isto é, de um centro destituído de localização 

física que dita as regras nas esferas sociais, políticas, econômicas e financeiras para os países, 

buscando a universalização da produção e do consumo de bens e serviços, ou seja, a 

universalização de uma ideologia mercantil do espaço geográfico (SANTOS, 2008b). Assim, 

é correto o entendimento de que a evolução das técnicas oferece, de certa forma, o suporte 

necessário para o estabelecimento de relações capitalistas cada vez mais individualistas e 

desumanas. 

Por outro lado, o movimento das TIC concebe, também, as contrarracionalidades que 

“[...] são produzidas e mantidas pelos que estão ‘embaixo’, sobretudo os pobres, os quais, 

desse modo, conseguem escapar ao totalitarismo da racionalidade dominante” (SANTOS, 

2003, p. 121). Em verdade, a resistência dos menos favorecidos aos efeitos de um capitalismo 

cada vez mais feroz não é um movimento recente e, portanto, apenas ganha visibilidade na 

atualidade. Nesse sentido, os ambientes gerados pelas TIC favorecem a expressão das visões 

de mundo, das reivindicações e desejos desses sujeitos, possibilitando-lhes burlar o instituído 

através do desenvolvimento de práticas comerciais, sociais e educativas. Esse movimento, 

normalmente difuso, é fruto da necessidade de parte da humanidade de prover a manutenção 

                                                   
1
 Para Jenkins, convergência é a palavra que exprime, com propriedade, a dinâmica vivenciada pela sociedade 

atual, isto é, está relacionada às transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais 

contemporâneas.  
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da sua própria vida. 

De maneira geral, esse redimensionamento das TIC permitiu a imersão dos sujeitos no 

mundo das inovações e dos usos (como o celular, o computador, entre outros), modificando a 

maneira de ser, sentir e agir dos sujeitos. Podemos afirmar, assim, que a incorporação de 

conhecimentos científicos aos processos formativos – especialmente a sala de aula e o fazer 

pedagógico dos professores – vem transformando, significativamente, as relações sociais, 

mediadas por bens materiais e serviços.  

Exatamente nesse contexto, de intensas mudanças, esta pesquisa está inscrita. Haja vista 

o entendimento, aqui em voga, de que essa nova realidade exige uma reestruturação da escola 

e dos processos educacionais, em especial da formação de professores dos Anos Iniciais. 

Afinal, a dinâmica educacional, assim como a vida humana, já não prescinde de recursos 

tecnológicos. Até porque, a tecnologia está em toda parte, sendo, inclusive, intrínseca ao ser 

humano. 

A título de informação, essas reflexões e discussões permeiam a vida acadêmica da 

pesquisadora desde o período de sua graduação. Aliás, seu percurso profissional e acadêmico, 

que é, aqui, apresentado de maneira sucinta, contribuiu, de certa maneira, para o 

desenvolvimento desta pesquisa, além de justificá-la. 

Em termos mais específicos, registra-se que, em 2005, a pesquisadora ingressou no 

curso de Pedagogia na Universidade Federal da Bahia (UFBA), conhecendo, então, a 

problemática vivenciada pelos profissionais de educação, em especial do(a) pedagogo(a). 

Dentre as inúmeras questões que perpassam o cotidiano desse profissional, inquietou-se com 

as dificuldades encontradas por muitos professores e alunos do curso de Pedagogia ao lidarem 

com as TIC, o que resultava, quase sempre, na rejeição ao uso das mesmas dentro e fora de 

sala de aula. 

Buscando explicações/soluções para essas questões, a pesquisadora participou das 

discussões teóricas do Grupo de Pesquisa em Educação e Comunicação (GEC), coordenado 

pelo professor Nelson de Lucca Pretto. Não obtendo respostas para os seus questionamentos, 

seguiu desenvolvendo inúmeras atividades em diferentes espaços (e instâncias) formativos e 

se interessando pelas discussões relacionadas à importância do uso das TIC nos espaços 

educativos. Posteriormente, ao desempenhar a função de monitora da disciplina “Tópicos de 

Informática I” - ministrada pela professora Maria Helena Silveira Bonilla e oferecida aos 

cursos de Licenciatura em Matemática e em Ciências Biológicas no Centro Universitário 

Jorge Amado (UNIJORGE) –, a pesquisadora percebeu que alguns daqueles estudantes, assim 

como os graduandos do curso de Pedagogia da UFBA, também apresentavam dificuldades 
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para manusear as TIC.  

Em todos os casos, havia certo desconforto na realização das atividades propostas pelos 

professores devido ao receio de muitos alunos de errar – e, na visão deles, perder tudo o que 

foi realizado - ou de causar danos aos equipamentos.  

A mesma sensação de desconforto foi sentida pela pesquisadora quando participou das 

ações do Projeto LEGO DACTA
2
 junto aos professores dos Anos Iniciais das escolas 

estaduais do município de Salvador. O projeto tinha o objetivo de educar tecnologicamente 

diretores, coordenadores e professores dessas escolas através de uso de kits de robótica 

pedagógica. 

Essas experiências permitiram o conhecimento de que essa relação de estranhamento 

com as TIC estava associada ao pouco contato daqueles sujeitos com tais recursos técnicos, já 

que eram estudantes e/ou profissionais de educação oriundos das camadas menos favorecidas 

da população do município de Salvador.   

No caso dos docentes dos Anos Iniciais das escolas públicas do município de Salvador, 

as dificuldades não se restringem ao desconhecimento dos procedimentos necessários ao 

manuseio das TIC, incluindo, também, significativas limitações teórico-práticas. Um exemplo 

que atesta essa afirmação pode ser conferido no estudo realizado pelo Núcleo de 

Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC). A pesquisa, intitulada  

“Tecnologias da Informação e da Comunicação e Geoprocessamento: explorando novas 

metodologias de ensino” (2009), mostra, dentre outros aspectos, que as professoras 

participantes, em sua grande maioria, não sabiam ler nem construir mapas.  

Informa-se, ainda, que as discussões sobre essa temática, mobilizadas pelos integrantes 

do GEOTEC, estimulou a pesquisadora a buscar novos conhecimentos nas áreas que, agora, 

encontram-se tensionadas nesta pesquisa. A saber, o GEOTEC, vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação Educação e Contemporaneidade (PPGEduc) da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB), é coordenado pela Dra. Tânia Maria Hetkowski e conta com a participação de 

pesquisadores de distintas áreas do conhecimento, como Pedagogia, Geografia, Ciência da 

Computação, Engenharia Civil, dentre outras.  

Apesar do pouco tempo de constituído – surgiu em 2008 -, o referido Programa ostenta 

uma lista de significativas e inovadoras ações formativas, como a implementação do curso de 

Mestrado Profissional (GESTEC) – único curso público dessa natureza no estado da Bahia e 

no Brasil – inaugurado em agosto/2011.  Suas discussões focalizam, essencialmente, a 

                                                   
2 
Esses kits de robótica pedagógica são desenvolvidos pela Lego Education, segmento da indústria de brinquedos 

dinamarquesa LEGO. 
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melhoria dos processos formativos de alunos e professores, as quais se materializam em ações 

como a parceria com o Colégio da Polícia Militar nos bairros de Dendezeiros e de Lobato, em 

Salvador. Dessa maneira, o projeto tem o objetivo de estimular, nos jovens do Ensino Médio 

dessa instituição, o desenvolvimento de habilidades e a apreensão de conhecimentos, através 

do uso de diferentes técnicas geotecnológicas. 

O grupo também desenvolve ações formativas junto aos professores de escolas públicas 

do Ensino Fundamental, a exemplo da Escola Roberto Santos e da Escola Gersino Coelho, no 

bairro do Cabula, e da Escola Nova do Bairro da Paz, no bairro homônimo. Inicialmente, 

essas ações tinham o objetivo de explorar práticas pedagógicas de educação cartográfica junto 

às professoras desse segmento, mas, ao longo do tempo, abriram espaço para estudos que 

associavam o assunto a diferentes temáticas, como livro didático, jogos eletrônicos, história 

do bairro, práticas sociais, dentre outras. 

Sendo assim, em 2009, os pesquisadores avaliaram os livros didáticos de geografia 

voltados para os Anos Iniciais, mais especificamente para o 4° ano do Ensino Fundamental, e 

identificaram equívocos e certa superficialidade na apresentação de conceitos cartográficos e 

geográficos. Em outras palavras, observaram que os mapas e as imagens de satélites são 

frequentemente utilizados com o intuito de apenas ilustrar as páginas dos livros, e muitas das 

discussões e atividades acerca dos fundamentos da educação cartográfica são redirecionadas 

para as turmas do segundo ciclo do Ensino Fundamental (NASCIMENTO, DIAS, PEREIRA; 

2009). 

No entanto, alguns pesquisadores, como Almeida (2009) e Callai (2005), afirmam que é 

fundamental desenvolver ações de iniciação cartográfica nos primeiros anos de escolarização, 

porque, nessa fase, a criança, gradualmente, adquire consciência de seu corpo e do espaço 

circundante. Então, esse processo ocorre mediante o aprimoramento das relações espaciais 

topológicas elementares (relações de vizinhança, separação, ordem, envolvimento e 

continuidade) e o desenvolvimento das estruturas projetivas e euclidianas (Piaget e Inhelder, 

1993), o que amplia sua percepção do espaço vivido. 

É significativo explicar, também, que a passagem do plano sensório-motor para o plano 

representativo acontece à medida que a criança introduz as figuras geométricas às suas 

representações gráficas (desenhos), considerando, de modo ainda impreciso, medidas, 

distâncias e proporções. A propósito, Almeida (2009) considera o espaço projetivo e 

euclidiano mais complexo do que o espaço topológico, porque situa os objetos por meio de 

projeções, perspectivas e coordenadas (ALMEIDA, 2009). 

Vale destacar, porém, que esse desenvolvimento não é linear; portanto, não é 
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determinado pela faixa etária do aluno, mas decorrente de sua vivência com o espaço. Por 

isso, para que esses conhecimentos sejam relevantes à prática pedagógica, é imprescindível 

conhecer a maneira como a criança percebe e representa o espaço vivido e, a partir daí, pensar 

as maneiras de explorar esse espaço de forma contextualizada e significativa, visando ao 

aprimoramento das noções espaciais desse sujeito. 

Apesar dessa certeza, é comum observar a ausência de propostas curriculares para o 

curso de licenciatura em Pedagogia que se voltem à exploração dos conceitos e noções de 

espaço, lugar e paisagem, bem como ao redimensionamento dos mesmos através das 

geotecnologias. 

Diante dessas preocupações, o objetivo geral desta pesquisa é analisar como os 

fundamentos da Educação Cartográfica e das Geotecnologias podem potencializar as práticas 

pedagógicas das professoras
3
 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em processo de 

formação no Curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário Jorge Amado 

(UNIJORGE). A partir desta perspectiva, destacam-se os seguintes objetivos específicos:  

 

 Compreender a importância da Educação Cartográfica para as 

graduandas do curso de Licenciatura em Pedagogia que atuam/atuarão 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

 Desenvolver práticas pedagógicas que explorem os fundamentos da 

Educação Cartográfica e as potencialidades das geotecnologias no 

ensino de Geografia nos Anos Iniciais;  

 Compreender como o uso das geotecnologias na Educação 

Cartográfica pode redimensionar a compreensão do espaço pelas 

graduandas. 

 

Nesses termos, entendemos que a adoção dos princípios teórico-metodológicos da 

pesquisa participante é a mais adequada, pois considera a imersão do sujeito-pesquisador no 

campo de pesquisa e as interações decorrentes dessa ação como parte constitutiva da pesquisa. 

Dessa maneira, o pesquisador é visto – dentro do papel que lhe cabe - como um participante 

ativo do estudo.  

Pensando assim, assumimos a abordagem qualitativa, porque esta prevê a valorização 

dos olhares, das ações, do dito ou não dito dos sujeitos do grupo pesquisado. Mesmo porque, 

                                                   
3
 Vale ressaltar que o público (participantes) dessa pesquisa foi essencialmente feminino, portanto, a mesma 

não se presta à discussão sobre as questões de gênero. 
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essas informações são fundamentais no processo de elucidação da realidade investigada, pois, 

se, de um lado, estimula os sujeitos a pensarem sobre os aspectos do espaço vivido, por outro, 

retrata o seu entendimento acerca da dinâmica do lugar. 

Nesse percurso, ressalta-se que a exploração de diferentes situações didáticas com as 

alunas do curso de Licenciatura em Pedagogia do Ensino de Geografia do Centro 

Universitário Jorge Amado, em suas aulas de Metodologia, estimulou esses partícipes a 

refletirem acerca da prática pedagógica e da sua relação com os conhecimentos científicos e 

populares. 

Com o intuito de contribuir na discussão de tais questões, apoio-me nos trabalhos 

teóricos e na experiência prática de pesquisadores que se debruçam sobre as ideias relativas à 

educação cartográfica e à representação do espaço vivido pela criança. Deste modo, exploro  

os referenciais teóricos de Passini (1994), Almeida (2008), Castellar (2010), Callai (2000), 

Straforini (2008), Simielli (2009), Nogueira (2008) e Nogueira (2006). Para abordar as 

questões referentes aos aspectos técnicos das geotecnologias, em especial ao Sensoriamento 

Remoto e à Aerofotogrametria, resgato Câmara (2009), Rosa (2009) e Fitz (2008). Apresento, 

ainda, as contribuições de Oliveira (2002), Alves (2010), Lima Junior (2007), Hetkowski 

(2010) e Brito (2010) para discutir as implicações do uso das tecnologias e das geotecnologias 

na área educacional. 

Quanto à organização deste estudo, no primeiro capítulo, discutiremos a função da 

educação cartográfica para o processo formativo dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e para a formação de professores desse segmento. Para tanto, serão trazidos, 

rapidamente, alguns aspectos que marcaram a história da cartografia, buscando contrapor 

àquela realidade o panorama contemporâneo e a sua relação com o contexto educacional. 

No segundo capítulo, pretende-se apresentar algumas técnicas e recursos 

geotecnológicos, a sua importância para a representação do espaço e a sua relação com os 

conceitos de espaço defendidos pelo pesquisador Milton Santos. Além disso, tem-se em vista 

a apresentação das potencialidades das geotecnologias para as mais diversas áreas do 

conhecimento, especialmente para a educação de crianças e jovens.  

No terceiro capítulo, discorreremos sobre a metodologia, o andamento e as 

demonstrações das atividades pedagógicas desenvolvidas com as alunas de graduação do 

curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário da Jorge Amado (UNIJORGE), 

que visavam conhecer o entendimento das mesmas acerca do conceito de espaço.
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1. EDUCAÇÃO CARTOGRÁFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS 

INICIAIS NO MUNDO CONTEMPORANEO  

 
É pensamento corrente e constatação efetiva que a Geografia nas séries iniciais tem 

se apresentado como um problema a ser resolvido, tanto no que diz respeito ao 

ensino realizado neste nível da escolaridade com esse componente curricular, como 

na formação docente (CALLAI, 2011). 

 

O contexto contemporâneo, entendido como agregador de diferenças e reestruturador 

dos processos educativos, sociais, políticos, econômicos, ambientais, culturais e tecnológicos, 

potencializa a discussão sobre os processos globalizantes, as ideologias capitalistas, o 

redimensionamento dos sujeitos sobre empregabilidade e abre possibilidades de questionar o 

papel da educação e do professor. 

As incessantes transformações vivenciadas pela sociedade contemporânea, alavancadas 

pelos avanços científicos e tecnológicos nos últimos anos, modificaram, através da 

convergência das TIC, as noções de tempo e espaço, tendendo à reestruturação das práticas 

sociais, culturais, políticas, educacionais e econômicas. 

Essas transformações serviram de lastro para a reinvenção e expansão do capitalismo, 

gerando a emergência do processo de globalização que afeta todos os pontos da Terra, ainda 

que de forma desigual. Apesar de ser foco de discussão na atualidade, esse processo é 

incompreendido por grande parte da população mundial e, entre os especialistas, os 

entendimentos variam. 

Segundo Sousa Santos (2000), o processo de globalização é analisado sob diferentes 

focos: regional (asiático; europeu ocidental; latino-americano); disciplinar (diferentes visões 

das ciências sociais); ideológico (avaliação política da globalização); pró-globalização; 

antiglobalização; feminista (privilegiando aspectos comunitários do processo) (SOUSA 

SANTOS, 2000, p. 59).  

Independente das contribuições que esses discursos trazem para a compreensão da 

complexa dinâmica do mundo contemporâneo, o discurso imposto e acatado por grande parte 

da população mundial é o discurso hegemônico.  

Para Santos (2000), isso ocorre por que vivemos os efeitos de uma globalização 

perversa, sob o véu de um discurso de fábula. Os argumentos sustentados pelas classes 

hegemônicas visam a camuflar os problemas sociais, políticos, educacionais e econômicos 

que acometem a sociedade global (SANTOS, 2000), tais como: a ampliação dos índices de 

desemprego, violência, corrupção e da precariedade das condições de trabalho; a redução da 

remuneração dos trabalhadores; a crise generalizada na área de saúde e educação; dentre 
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outros.  

Essa realidade pode ser identificada, em grande parte, nos discursos governamentais, 

midiáticos e empresariais, os quais buscam mascarar as mazelas sociais e disseminar, com 

certa ênfase, as informações que os grupos hegemônicos consideram relevantes, dissimulando 

o aprofundamento das desigualdades sociais provocado pelos processos globalizantes. 

No âmbito educacional, Corrêa (2000) e Hetkowski (2004) denunciam as questões que 

angustiam as professoras do Ensino Fundamental, tais como a falta de reconhecimento social 

e o desprestígio do magistério; a perda do poder aquisitivo e do orgulho próprio; o aumento 

da carga horária de trabalho; a ausência de um plano de carreira; a redução dos cursos de 

formação; a falta de tempo para o lazer (CORRÊA, 2000); as superficiais e fragmentadas 

ações de inclusão digital do Governo Federal voltadas para as escolas, universidades e 

população em geral (HETKOWSKI, 2004).  

Vale destacar que essas questões não atingem todos os lugares da mesma forma e 

intensidade, sendo, muitas vezes, avaliados e tratados de maneira padronizada. Assim, a  

instituição de normas, regras, processos e formas de aferição de resultados próprios da 

dinâmica empresarial passa a fazer parte, inclusive, da rotina dos sistemas educacionais e dos 

espaços educativos, ignorando a natureza e especificidade dos processos educacionais e, em 

especial, dos processos de ensino e aprendizagem.  

Sacristán (1996) nos informa que essas mudanças são executadas através das reformas 

que 'prometem' solucionar as mazelas educacionais definitivamente. Com seus termos, 

 
[…] o apelo à qualidade aparece como palavra de ordem de justificação das 

reformas e das políticas educacionais [...] (e) tem a função de acomodar o sistema 

escolar atual às demandas dominantes no mundo do emprego, exigindo-se mais 

rentabilidade dos recursos existentes, o que leva a uma maior ênfase nas condições 

internas do sistema escolar – os processos educativos – para satisfazer as demandas 

internas (SACRISTÁN, 1996, p. 63).  

 

Essa tentativa de ajustar o funcionamento do(s) sistema(s) de ensino às demandas 

mercadológicas incorre, muitas vezes, no estabelecimento de objetivos e ações contraditórias. 

Como exemplo desta situação, podem ser citados os investimentos destinados aos cursos de 

formação continuada de professores para o uso das TIC e, concomitantemente, a redução dos 

recursos cedidos aos cursos de formação inicial desses profissionais.  

Além disso, os processos de formação continuada para os professores do Ensino 

Fundamental visam, quase sempre, a transformar consciências e práticas pedagógicas dos 

professores através de ações aligeiradas e/ou descontínuas impostas de “cima para baixo”. 

Dessa maneira, comumente, programas e projetos são inseridos no cotidiano das escolas de 
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forma desvinculada das demais atividades escolares (isolando projetos, disciplinas, turmas e  

práticas de ensino), desrespeitando os calendários, ritmos e processos históricos dessas 

comunidades.  

Essa desfiguração/artificialização das práticas pedagógicas – queixas comuns entre os 

professores e demais profissionais de educação – tem como uma das causas principais as 

diversas reformas implementadas no âmbito educacional que, de acordo com Sacristán 

(1996), ganham importância no mundo atual devido à ausência de um “[...] sistema de 

inovação e atualização permanentes e uma política cotidiana para melhorar as condições do 

sistema educacional” (SACRISTÁN, 1996, p. 54).  

Certamente, o desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação dos processos 

educacionais podem contribuir, inclusive, para a melhoria da formação inicial de professores 

e, quiçá, minorar parte dos problemas educacionais. Assim sendo, avaliar esses processos é de 

suma importância, pois o curso de formação inicial é, muitas vezes, o primeiro contato do 

sujeito com o campo profissional escolhido.  

A esse respeito, Veiga (2004) nos esclarece que 

 
a formação inicial é importante para o futuro professor, nesse processo de aprender e 

aperfeiçoar a profissão, na medida em que contribui para que ele desenvolva 

conhecimentos que lhe permitam compreender e problematizar a realidade, intervir 

na própria atuação e avaliá-la (VEIGA, 2004, p. 97). 

 

Em face dessas observações, compreende-se que o ambiente universitário é um dos 

espaços educativos estruturantes para a formação inicial do professor, porque é responsável 

pela incursão deste nos debates mais aprofundados sobre os atuais temas educacionais. Sem 

qualquer devaneio, é possível até que essas experiências possam redimensionar a sua visão de 

mundo, estimulando-o a refletir/agir sobre a sua prática pedagógica, além de contribuírem 

para o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da pesquisa.  

De acordo com Freire (1979), esses trabalhadores sociais precisam assumir-se enquanto 

“[...] sujeitos e não como objetos de transformação” (FREIRE, 1979, p. 48). Ser sujeito, neste 

sentido, é (re)pensar, (re)ver e (re)dimensionar suas relações com o mundo; é problematizar a 

sua realidade e estimular os demais sujeitos à reflexão, buscando dissuadi-los da ideia, 

cristalizada socialmente, de que “[...] a mudança não é trabalho exclusivo de alguns homens, 

mas dos homens que a escolhem” (FREIRE, 1979, p.48). 

Desse modo, a ação de educar envolve, dentre outros aspectos, o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que busquem valorizar as ideias desses sujeitos acerca do mundo, 

através da dialogicidade, da escuta e do estímulo à criticidade e à livre expressão. Assim, 
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Freire (1979) acredita que a educação pode propiciar ao sujeito  

 
[...] a discussão corajosa de sua problemática. De sua inserção nessa problemática. 

Que o advertisse dos perigos de seu tempo, para que consciente deles, ganhasse a 

força e a coragem de lutar, ao invés de ser levado, arrastado à perdição de seu 

próprio “eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse em 

diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a constantes revisões. A análise 

crítica de seus achados. A uma certa rebeldia, no sentido humano da expressão. Que 

o identificasse com métodos e processos científicos (FREIRE, 2007, p. 98). 

 

Nesse contexto, o diálogo surge como parte do procedimento metodológico proposto 

por Freire, que possibilita a emergência de saberes populares e a ‘mixagem’ desses saberes 

aos saberes científicos. Em outras palavras, a interpenetração desses saberes e a 

problematização das questões do mundo, através da correlação e da análise entre as 

informações percebidas e vivenciadas cotidianamente, frente às informações explicitadas 

pelos veículos de comunicação de massa ampliam a compreensão do sujeito acerca da 

realidade do espaço vivido, assim como dos espaços distantes.  

Com efeito, podemos considerar que essas iniciativas contribuem para a formação de 

sujeitos crítico-reflexivos que, através da cidadania ativa e participativa, podem buscar a 

transformação da sua realidade social. Entretanto, para propor mudanças nesta direção, é 

essencial reposicionar o processo de formação dos professores e as estruturas curriculares, 

colocando-as como parte indissociável e fundante dessa realidade.  

No entendimento desta pesquisa sobre essas questões, um dos grandes desafios dos 

cursos de formação de professores dos Anos Iniciais é a necessidade prática de articulação dos 

conteúdos específicos, como componente curricular, aos conteúdos pedagógicos e 

educacionais, buscando evitar a simples transposição didática dos conhecimentos da Ciência 

Geográfica para os cursos formativos de Licenciatura em Pedagogia ou para as salas de aulas 

dos Anos Iniciais. 

 

1.1 Educação Cartográfica nos Anos Iniciais 

 

Ensinar a ler o mundo é um processo que se inicia quando a criança reconhece os 

lugares e os símbolos dos mapas, conseguindo identificar paisagens e os fenômenos 

cartografados e atribuir sentido ao que está escrito (CASTELLAR & VILHENA). 

 

Nas últimas décadas, a Geografia Escolar Brasileira vem passando por mudanças 

teórico-metodológicas importantes, além de transformações conceituais significativas. A título 

de contextualização histórica, no passado, os livros didáticos da Geografia Escolar abordavam 

os fatos sociais de forma simplista e descritiva, contribuindo para o ocultamento das 
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contradições e dos conflitos sociais presentes no espaço geográfico.  

Atualmente, após a crítica à Geografia desenvolvida por vários autores, a partir da 

década de 1970 (LACOSTE, 1973; SANTOS, 2008, MOREIRA, 2007), enfatiza-se os 

aspectos sociais da realidade e valorizam-se os aspectos próprios do espaço geográfico, ao lhe 

atribuir certa autonomia e dinamismo. Esses aspectos, inclusive, contribuem para a elaboração 

das representações do espaço não apenas visuais, mas também o de natureza polissensorial. 

Nesta perspectiva, Gomes (2000) nos orienta que 

 
[...] olhar o espaço sob o ângulo objetivo e generalizador é arriscar deixar de lado 

toda uma série de aspectos que dão sentido e espessura a ele [espaço social] tais 

como o sentimento de pertencimento, às imagens, às dinâmicas identitárias, à 

experiência estética, etc. [...] (GOMES, 2000, p. 37). 

 

Nessa linha de pensamento, explorar o lugar na prática pedagógica vai além da análise 

descritiva das características da paisagem. Com fins didáticos, explica-se que essa análise 

inclui a interpretação e a compreensão da dimensão social através da observação dos usos, dos 

hábitos, dos valores, dentre outros. Abrange, ainda, a apreensão dos movimentos de 

confluência e/ou divergência, pois o lugar não é apenas constituído por elementos 

harmônicos, definidos, prontos, mas pode ser palco de conflitos, um centro congregador, um 

polo de homogeneização ou artificialização das relações sociais, concomitantemente. Sobre 

essa questão, Callai (2008) salienta que 

 

a nossa diferença como cidadãos de um determinado lugar é que nos leva à 

construção da identidade do lugar, embora esta identidade
4
 não seja do lugar em si, 

mas das pessoas que vivem ali e que produzem um espaço com características 

próprias, com suas marcas e diferenciações internas (CALLAI, 2008, p. 122). 

 

Observa-se, então, que os traços particulares do sujeito não apenas o caracterizam como 

também o distinguem de seus vizinhos. Aliás, o reconhecimento e a reunião desses atributos 

remontam a história do sujeito, da sua comunidade e, consequentemente, do lugar. Em outros 

termos, o conjunto dessas características define o lugar e diferencia um sujeito dos demais. 

Podemos considerar, ainda, que a relação que o sujeito desenvolve com o lugar é ímpar, 

única, peculiar e distinta da relação que os demais mantêm consigo. É sua identidade - que se 

mistura com a identidade do lugar – e sua condição de cidadão, as quais vão além de 

assumirem direitos e deveres. Sobre esse exercício da cidadania, Cavalcanti (2008) destaca 

que 

 

não há, então, universalidade no sentido de valores, normas e direitos que devem ser 

                                                   
4
 Acreditamos que o termo 'singularidade' é mais adequado que identidade. A palavra singular nos remete à 

ideia de individualidade, unicidade, isto é, aquilo que diferencia o sujeito dos demais. 
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considerados universais para todo o sempre, independentemente de sua inserção no 

espaço e tempo. O que há são direitos universais, mas histórica e socialmente 

construídos. Com isso, pode-se defender a ideia de que cidadão é aquele que exerce 

seu direito a ter direitos, ativa e democraticamente, o que significa exercer seu 

direito de, inclusive, criar novos direitos e ampliar outros. É no exercício pleno da 

cidadania que se torna possível, então, transformar direitos formais em direitos reais 

(CAVALCANTI, 2008, p. 85). 

 

Em vista disso, entendemos que a tomada de consciência do sujeito acerca de seu direito 

de criar novos deveres ou de ampliar os já existentes é um dos principais (ou o principal) 

objetivo(s) da noção de cidadania ativa. Neste sentido, os professores, imbuídos do desejo de 

assumir a renovação da Geografia Escolar nos Anos Iniciais e conscientes da necessidade da 

formação da cidadania plena, devem trabalhar as noções de lugar, visando, com isso, à 

construção de identificações com o lugar.  

Assim, a investigação de como a criança interpreta e compreende as informações que 

estão espacializadas no lugar - através da análise das características da paisagem - e como as 

mesmas contribuem para as primeiras representações do espaço (mapa) torna-se o foco do 

trabalho do professor desse segmento, bem como de pesquisadores de áreas como Psicologia, 

Antropologia e Geografia.  

Interessado na exploração desses elementos do espaço vivido e visando à construção de 

uma percepção espacial, o professor pode propor atividades pedagógicas que desenvolva, 

gradativamente, capacidades cognitivas mais elaboradas nos alunos dos Anos Iniciais. De 

início, a elaboração do mapa do corpo e as atividades derivadas desta são etapas fundamentais 

para a pré-aprendizagem das noções espaciais. Através delas, o sujeito constrói a ligação 

concreto versus representação quando adquire consciência do próprio corpo (estatura, formas 

e posicionamento de membros e lateralização) e quando utiliza os procedimentos de 

generalização, de proporcionalidade e de seleção de elementos significativos do espaço 

representado (ALMEIDA e PASSINI, 2008, p. 47).  

Ressalta-se que esse primeiro contato com os procedimentos próprios do ato de mapear 

estimula o autoconhecimento, a criatividade e a livre expressão do sujeito que pode “montar” 

o seu mapa da maneira que melhor lhe aprouver.  

Em outro momento, o sujeito pode formar “[...] uma consciência acerca dos elementos 

que constituem a dinâmica da sociedade” (HETKOWSKI, 2010, p. 4) quando passa a 

representar diferentes espaços a partir da observação direta - croquis - ou da busca por 

elementos inscritos na memória – a exemplo dos mapas de percurso ou mapas mentais – que 

remontem as características do espaço representado. Nessa diretriz, Hetkowski (2010) indica 

que 
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a importância do trabalho como o espaço e sua representação está no fato de que o 

indivíduo deve entender esses conhecimentos como parte de si e do seu cotidiano. O 
espaço no qual ele estuda é o mesmo onde interage, percebe e modifica, assim o 

espaço de vivência do educando deve ser o ponto de partida para o ensino e 

aprendizado da educação cartográfica em qualquer disciplina (HETKOWSKI, 

2010).  

 

Dessa maneira, o trabalho pedagógico voltado para a exploração dos procedimentos e 

conceitos cartográficos do espaço vivido deve ter como objetivo principal fazer com que o 

sujeito se sinta parte integrante e ativo da dinâmica espacial.  

O estudo do meio, por exemplo, é uma atividade que costuma estimular os alunos à 

observação, à análise, à problematização e à reflexão dos aspectos mais representativos do 

espaço vivido (PONTUSCHKA, 2007). Um dos pontos altos dessa proposta didática é a saída 

de campo, pois possibilita a exploração do meio - rural ou urbano, espaço de vivência do 

aluno ou não –, oferecendo a oportunidade de desvendar aspectos da área investigada 

desconhecidos pelo grupo. Quando bem conduzida pelo(a) professor(a) ou por um grupo 

interdisciplinar de professores, essa atividade pode estimular a exploração olfativa, visual ou 

tátil do lugar, o registro de depoimentos, dentre outros.   

A construção de uma maquete – atividade não prevista por esta pesquisa – pode ser 

fruto dessa exploração, assim como também pode ser realizada com outros fins pedagógicos. 

O objetivo principal da maquete é remontar, através de um plano tridimensional, elementos 

visualmente expressivos de determinada configuração espacial, favorecendo a visualização, 

em diferentes perspectivas, das vias públicas e do mobiliário urbano.  

É importante destacar, contudo, que assumir o lugar como ponto de partida para o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas voltadas para a Educação Cartográfica não implica 

restringir o mesmo à linearidade dos “círculos concêntricos” (CALLAI, 2005). Nesta 

perspectiva, prescindir da ideia de hierarquizar os conteúdos por nível de complexidade 

(dificuldade) ou de sistematizar as localidades por proximidade pode ser uma boa alternativa 

para tornar mais fluida e coerente as discussões em sala de aula. Sobre esse assunto, Callai 

(2005) explica que  

 
na realidade, esse procedimento constitui mais um problema do que uma solução, 

pois o mundo é extremamente complexo e, em sua dinamicidade, não acolhe os 

sujeitos em círculos que se ampliam sucessivamente do mais próximo para o mais 

distante. Num mundo em que a informação é veloz e atinge a todos, em todos os 

lugares, no mesmo instante, não se pode fechar as possibilidades em um estudo a 

partir de círculos hierarquizados (CALLAI, 2005, p. 230). 

 

De fato, propor uma investigação do lugar, “limpa” das interferências externas, da 
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dinâmica do contexto mundial, é desconfigurar/artificializar a realidade do mesmo. 

Entendemos, assim, como desconsiderar a influência que pessoas, relações e lugares distantes 

exercem sobre essa porção do espaço, os quais impõem uma presença cada vez mais intensa e 

marcante nos dias atuais; é ignorar uma parte importante da história deste.  

Entretanto, trabalhar com conceitos abstratos, como “o distante, o longínquo, o global”, 

com as crianças dos Anos Iniciais é uma atividade complexa, porque, nesta fase da vida (sete 

a dez anos de idade), estes sujeitos interessam-se por atividades que enfatizam o imediato 

concreto: a forma e a aparência em lugar do conteúdo (STRAFORINI, 2008).  

Apesar disso, consideramos importante que o professor desse segmento conheça os 

avanços epistemológicos da Geografia para que possa pensar em atividades pedagógicas 

instituintes. Afinal, compreender a lógica, os interesses e as forças que regem as relações entre 

os lugares (STRAFORINI, 2008) e suas implicações para a sociedade global e, na escala 

local, para a dinâmica escolar amplia a visão de mundo do sujeito. Esse entendimento, por sua 

vez, pode auxiliá-lo a pensar em práticas pedagógicas menos fragmentadas e hierarquizadas 

para os Anos Iniciais.  

De modo a verticalizar as reflexões em curso, aponta-se que essas práticas pedagógicas 

devem considerar as relações entre o corpo da criança e o espaço em que ele ocupa, pois são 

representativas na elaboração da orientação espacial construída a partir, por exemplo, do 

referencial do próprio corpo ou externo a ele. Logo, podemos inferir que a representação do 

espaço pela criança utiliza-se de referenciais internos (ou próprios) relacionados a objetos 

fixos que compõem o espaço. Estes elementos serão apresentados, de acordo com sua 

organização própria, nos primeiros desenhos elaborados pela criança, os quais podemos 

chamar de arranjos espaciais figurativos, que se trata, em verdade, dos primeiros mapas da 

criança. 

 
Na fase inicial, os desenhos são feitos pelo prazer de riscar, de explorar as 

possibilidades do material (lápis de cor, giz de cera, caneta hidrográfica), produzir 

efeitos interessantes no papel por meio de traços fortes, fracos, em diferentes cores. 

É uma atividade lúdica, na qual os rabiscos nada significam [...] aos poucos, as 

crianças desenvolvem grafismos mais elaborados com a intenção de representar 

objetos. Começam a diferenciar formas retilíneas e curvilíneas não integrando, 

porém, elementos para compor figuras ou cenas – os elementos permanecem apenas 

justapostos (ALMEIDA, 2009, p.23-27). 

 

Nessa sequência, estimulada pelo professor, a criança deve procurar, cada vez mais, 

dominar as formas gráficas, estabelecendo possível código, “uma escrita”. Neste momento, o  

desenho da criança não objetiva reproduzir objetos, mas exprimir, através da linguagem 

gráfica, a concepção da mesma acerca da realidade.   
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Atualmente, inúmeras pesquisas científicas ressaltam a importância das práticas 

pedagógicas baseadas no uso de documentos cartográficos
5
 para o desenvolvimento de 

habilidades e para a construção das noções espaciais básicas de Cartografia e dos 

fundamentos da Geografia Escolar. 

O primeiro estudo acadêmico dedicado ao tema da Educação Cartográfica, registrado e 

publicado no Brasil no final da década de 1970, foi a tese de doutoramento da professora 

Lívia de Oliveira. Este trabalho abriu espaço para outras pesquisas, como as de Paganelli 

(2007), Oliveira (2008; 2009; 2010), Simielli (2009), Passini (1994), Castrogiovanni (2008), 

que investigam questões relacionadas ao ensino de Geografia e de Cartografia nos Anos 

Iniciais, visando a uma aproximação entre a base conceitual da Ciência Geográfica 

desenvolvida nos centros universitários e a prática pedagógica dos professores. 

As primeiras discussões apontavam a necessidade de “alfabetizar”, cartograficamente, 

os alunos. Neste sentido, Passini (1994) entende que a Alfabetização Cartográfica “[...] é o 

processo de ensino/aprendizagem
6
 que foca o desenvolvimento das estruturas cognitivas e 

habilidades que possibilitam a eficácia da leitura de mapas” (PASSINI, 1994, p. 93). Na 

mesma linha, autores como Almeida (2009), Straforini (2008) e Castellar (2010) também 

recorrem às ideias de Jean Piaget tanto para explicar a maneira como a criança constrói a sua 

representação de espaço quanto para embasar as pesquisas sobre Cartografia que realiza(ra)m 

nos Anos Iniciais.  

Para Almeida (2008; 2009), a Iniciação Cartográfica e a Cartografia Escolar são 

processos fundamentais para o desenvolvimento de habilidades espaciais e para o ensino de 

conceitos cartográficos. Segundo a autora, as pesquisas de Piaget e Inhelder (1993) nos 

auxiliam a compreender como a criança representa o espaço, pois investigam o 

desenvolvimento cognitivo do homem a partir da gênese da representação espacial.  

Assim, constata-se que o sujeito inicia suas investigações espaciais a partir da 

construção das relações espaciais topológicas elementares (plano sensório-motor), a exemplo 

da relação de vizinhança. Portanto, a exploração do espaço, por meio dos sentidos, e o 

gradativo desenvolvimento emocional favorecem a construção das relações espaciais no plano 

representativo ou intelectual.  

Tendo em vista essas reflexões, verifica-se que os estudos de Piaget e Inhelder (1993) 

sobre a representação do espaço pela criança auxiliam o trabalho desenvolvido pelos 

                                                   
5
 Pode-se entender documento cartográfico como uma representação gráfica, mapa, planta, fotografia aérea, 

imagem orbitais, dentre outros. 
6
 Preferimos adotar a expressão “processo de ensino e aprendizagem” por que entendemos que o processo de 

ensino nem está associado ao processo de aprendizagem.   
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professores dos Anos Iniciais quanto à leitura e à elaboração de mapas, pois consideram os 

estágios de amadurecimento cognitivo desses sujeitos.  

Ainda a partir da interpretação destes estudos, Castrogiovanni (2008) sugere que o 

ensino da Geografia, através do uso dos mapas, está relacionado ao processo de 

 
[...] construção de noções básicas de localização, organização, representação e 

compreensão de estrutura do espaço elaboradas dinamicamente pelas sociedades. A 
representação dos segmentos espaciais é fundamental no processo de descentração 

do aluno facilitando a leitura do todo espacial. Desta forma, o ensino de Geografia 

deve preocupar-se com o espaço nas suas multidimensões (CASTROGIOVANNI, 

2008, p. 14). 

 

 

Esse processo, denominado pelo autor de ‘Alfabetização Espacial’, teria a finalidade de 

auxiliar o aluno dos Anos Iniciais não apenas no desenvolvimento da sua percepção espacial, 

mas também na construção da identificação com o lugar. O autor sugere, inclusive, que esse 

processo leva ao entendimento da formação dos grupos sociais, da diversidade social e 

cultural, da apropriação da natureza por parte dos homens. Ou seja, a compreensão das 

estruturas e das formas de organização (arranjos) e interações que compõem o espaço 

geográfico deve constituir, como eixo estruturante, as noções cartográficas. 

Em uma perspectiva mais crítica, Castellar (2010) utiliza a expressão ‘Letramento 

Geográfico’, ao invés do termo ‘Alfabetização’, por considerar que a primeira possui uma 

dimensão maior. 

 
Em Geografia, a leitura que se faz do entorno ou dos mapas e das imagens tem a 

mesma finalidade - para olhar e para ler -, mas a possibilidade de utilizar diferentes 
linguagens proporciona aos alunos meios para comparar o que é do nível da sua 

imaginação com os fenômenos reais que organizam o espaço geográfico. A leitura e 

a escrita que o aluno faz da paisagem estão, sem dúvida, carregadas de fatores 

culturais, psicológicos e ideológicos, por isso, entendemos que ler e escrever sobre o 

lugar de vivência é mais que uma técnica de leitura; é compreender as relações 

existentes entre os fenômenos analisados, caracterizando o letramento geográfico, 

com base nas noções cartográficas (CASTELLAR, 2010, p. 24). 

 

Concordamos com a autora quando afirma que a leitura de mapas envolve a apreensão 

da dinâmica relacional do espaço vivido, isto é, requer o entendimento de que o ato educativo 

não deve se limitar à decodificação de símbolos, sinais, palavras, letras ou à localização de 

fenômenos, mas sim à compreensão dos mesmos.   

Com um olhar amplo, observa-se que as abordagens teóricas defendidas pelos autores 

apresentam pontos de convergência e distanciamento, o que torna o debate rico e interessante. 

Considero, por exemplo, que o uso das nomenclaturas ‘alfabetização’ ou ‘letramento’ sugere 

certa restrição ao trabalho docente, pois a iniciação do sujeito à leitura de mapas é um ato 
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educativo e, como tal, constitui um processo mais amplo, pois está intimamente relacionado 

aos processos educacionais que visam a redimensionar as capacidades cognitivas do sujeito e 

alargar a sua compreensão acerca da dinâmica do espaço geográfico.  

Nesta pesquisa, optamos pela expressão ‘educação cartográfica’, a qual engloba os 

processos de ensino e aprendizagem que mobilizam conteúdos de diferentes áreas do 

conhecimento – Cartografia, Geografia, Matemática, dentre outras – para a exploração e 

apreensão do espaço geográfico, visando ao desenvolvimento de habilidades necessárias à 

leitura e à construção de documentos cartográficos, bem como o redimensionamento das 

capacidades cognitivas dos sujeitos envolvidos, sejam alunos ou professores. 

A educação cartográfica, nesta perspectiva, institui como base o espaço vivido e a sua 

relação com os espaços mais amplos, além de apontar possibilidades para a exploração dos 

potenciais das tecnologias e das geotecnologias para o entendimento desses espaços.   

 

1.2 Educação Cartográfica e Formação de Professores dos Anos Iniciais 

 

Navegar, com mapas, é bem mais preciso! (Valéria Trevizani Aguiar) 

 

Sabe-se que as primeiras tentativas de mapear o espaço remontam os primórdios da 

humanidade e decorriam da necessidade de resguardá-lo da invasão de forasteiros e/ou de 

defendê-lo da ameaça de animais. Os rabiscos feitos nas paredes das cavernas, ainda que 

rudimentares, eram formas que os homens pré-históricos dispunham para organizar e dominar 

o espaço vivido.  

Com o tempo, as técnicas cartográficas foram amplificadas e ganharam complexidade – 

progresso impulsionado pelo desejo de expansão dos domínios territoriais da burguesia 

europeia –, dando status científico aos mapas. No que se refere ao estudo da gênese e da 

evolução da Ciência Cartográfica, sistematizada modernamente e que chega aos dias atuais, 

observa-se um longo período de investigações e desenvolvimento das técnicas de 

representação aliadas aos avanços alcançados pela Matemática e pelas formas de projeção do 

globo terrestre.  

Em tempo, vale apresentar dois estágios bastante representativos desse longo período de 

desenvolvimento da Cartografia, os quais, em certa medida, expressam as ideias sobre o 

mundo, imaginadas por diferentes culturas. Por exemplo, é conhecido o mapa-mundi mais 

completo da Antiguidade Clássica, elaborado por Claudio Ptolomeu (1482) (Figura 1) e 

presente em sua obra clássica chamada Geografia. 
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Figura 1 – Mapa de Mercator 

 

Figura 2 – Mapa TO 

                  Fonte: Jornal Jovem
7
                                                         Fonte: KATUTA, Ângela.

8
 

 

Na Idade Média europeia, surgem novas concepções e maneiras de representar o 

mundo. Submetidos a uma nova ordem mítico-religiosa, os mapas assumem feições planas, 

buscando representar um mundo fixo e imutável, tais como os famosos mapas-mundi TO 

(Figura 2).  

Nesse processo de evolução da Cartografia, dois momentos são representativos: o 

surgimento, no mundo Mediterrâneo, das cartas portulanas construídas por navegadores de 

Gênova e, mais tarde, o mapa elaborado por Mercator, no século XVI, que retoma a 

esfericidade da Terra, superando (no que se refere à projeção) os modelos anteriores. 

Hoje, a combinação de tecnologias, técnicas e diferentes linguagens nos processos de 

elaboração de mapas proporciona significativas melhorias na resolução e na precisão desses 

documentos. Entretanto, pode-se afirmar que a constante busca por precisão e objetividade 

nas formas de representação do mundo priorizou, ao longo dos séculos, os aspectos técnicos 

em detrimento da dimensão humana nesse processo, pois se buscava a fidelização, o máximo 

possível, da representação da realidade.  

Para muitos especialistas, a Cartografia ainda é compreendida como  

 

[...] o conjunto dos estudos e das operações científicas, artísticas e técnicas que 

intervêm a partir dos resultados de observações diretas ou da exploração de uma 

documentação, em vista da elaboração e do estabelecimento de mapas, planos e 

outros modos de expressão, assim como de sua utilização (JOLY apud ACI
9
, 1990, 

p.9). 

 

Pensando assim, os mapas devem ser entendidos como representações imparciais, 

                                                   
7
 Disponível em: <www.jornaljovem.com.br>. Acesso em: 11/07/2011. 

8
 KATUTA, Ângela. Imagens: testemunhas oculares das simbologias toponímicas,das racionalidades humanas 

e do modo de produção. Anais: X Colóquio Internacional de Geocrítica, Barcelona, 2008. Disponível em: 

<http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/339.htm>. Acesso em: 12/07/2011. 
9
 Definição adotada pela Associação Cartográfica Internacional (ACI). 

http://www.jornaljovem.com.br/
http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/339.htm
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neutras e fidedignas da realidade espacial, ou seja, desconsidera-se a perspectiva, as intenções 

e necessidades do sujeito-mapeador no processo de construção do documento cartográfico, 

dentre outras intencionalidades e variações.  

Para os defensores desta abordagem, o ato de elaborar mapas exclui a subjetividade do 

sujeito-mapeador, a história dos sujeitos e do lugar mapeado. Entretanto, a cartografia, 

historicamente reconhecida apenas em sua dimensão técnica, atualmente, pode ser entendida 

como atividade ideacional, intelectual, requerendo competência cognitiva e prática.  

Nesta direção, quanto ao processo de ensino e aprendizagem da Cartografia, Passini 

(1994) nos informa quais são os princípios que fundamentam o processo metodológico. 

Inicialmente, a autora destaca a importância da criança mapear o espaço vivido, garantindo a 

apreensão da simbologia cartográfica, a exemplo da produção de mapas que representem o 

seu próprio corpo e/ou de desenhos que representem os espaços experienciados  

cotidianamente. Então, segundo a autora, nessas atividades, a criança desenvolve capacidades 

cognitivas que a auxiliam a elaborar e a organizar os símbolos - figuras e desenhos simples – 

a partir do processo de classificação, comparação, seleção, quantificação, ordenação dos 

elementos desse espaço.  

Em face dessa circunstância, penso que estimular o sujeito a conhecer sua história e 

reconhecê-la enquanto parte do processo sócio-histórico do lugar faz parte dos objetivos da 

Educação Cartográfica defendida nesta pesquisa. Neste sentido, a educação engloba os 

processos de ensino e aprendizagem que visam ao desenvolvimento das noções básicas de 

Cartografia e da Geografia Escolar, bem como a formação crítica do sujeito através das 

potencialidades das geotecnologias, com o objetivo de formar sujeitos autônomos, criativos e 

solidários.  

Ainda conforme Passini (1994), essas ações educativas oferecem o lastro necessário 

para a compreensão da relação espaço-tempo, a representação e o estabelecimento de relações 

comparativas entre os espaços familiares e os espaços distantes, inclusive as transformações 

espaciais através da leitura das paisagens que lhe são apresentadas (PASSINI, 1994). Diante 

disso, é possível perceber que duas outras categorias passam a fazer parte da aprendizagem da 

criança, que são as noções de lugar e paisagem. No que se refere à noção de lugar, Callai 

(2008) salienta que 

 

compreender o lugar em que vive permite ao sujeito conhecer a sua história e 

conseguir entender as coisas que ali acontecem. Nenhum lugar é neutro, pelo 

contrário, é repleto de história e com pessoas historicamente situadas num tempo e 

num espaço, que pode ser o recorte de um espaço maior, mas por hipótese alguma é 

isolado, independente (CALLAI, 2008, p. 86).  
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Ao relacionar os espaços vividos aos espaços mais amplos, a criança desenvolve as 

capacidades cognitivas de identificar, reconhecer, relacionar, comparar objetos e seus arranjos 

presentes nos diferentes espaços, levando-a à noção de espaços distintos. Entretanto, a 

apreensão e o estudo do lugar pela criança ocorre à medida que a mesma observa e analisa a 

paisagem que, segundo Santos (1988), é  

 

tudo aquilo que a visão alcança, que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a 

paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, 

odores, sons, etc. (...) A percepção é sempre um processo seletivo de apreensão 

(SANTOS, 1988, p. 61-62). 

 

Logo, a apreensão da paisagem pela criança oculta elementos desconhecidos pelas 

pessoas, porque não se restringe à mera observação dos objetos, mas envolve, também, fatores 

subjetivos. Neste sentido, podemos afirmar que lugares contêm paisagens – arranjos distintos 

dos objetos –, as quais contêm lugares na experiência de aprendizagem, pois é através da 

leitura ou interpretação da paisagem que se torna possível “acessar” lugares e espaços 

geográficos. Assim, chega-se ao entendimento de que a Educação Cartográfica, à medida que 

relaciona as noções de espaço, paisagem e lugar aos conhecimentos cartográficos 

(representação), prioriza a maneira como a criança pensa, interpreta e concebe o lugar, que 

está, então, diretamente relacionada com o sentimento que a criança desenvolve sobre o lugar. 

Há, portanto, uma relação direta entre o uso do mapa e o estudo do espaço vivido. Haja 

vista que, em sala de aula, deve-se priorizar a exploração e a problematização das questões de 

um espaço familiar ao sujeito, aguçando sua curiosidade e trazendo à tona questões 

relacionadas à sua história de vida, ao seu universo pessoal. Implicado nesse processo, o aluno 

dos Anos Iniciais é instigado a pensar e agir por si mesmo na busca de soluções para os seus 

questionamentos. Ou seja, leva-o a desenvolver sua autonomia e senso crítico, em lugar de 

reproduzir comportamentos automatizados que são exigidos pelo professor-transmissor de 

conhecimento, aquele que se preocupado apenas com a reprodução de saberes, os quais não 

possuem sentido para o estudante e, em alguns casos, nem para o docente. 

Nessa abordagem da Geografia Escolar, o estudo do lugar amplia a compreensão da 

dinâmica das relações sociais que são ali tecidas, extrapolando esses limites e evidenciando, 

através da análise das transformações do espaço, a complexidade dessas relações e suas 

correlações com outros contextos.  

Partindo dessas considerações, busca-se compreender a indissociabilidade da 

interconexão entre o espaço vivido e espaços distantes. Assim, os diferentes tipos de mapas e 
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as imagens orbitais de alta resolução são importantes veículos de comunicação, pois 

oferecem, através da visão sinóptica, inúmeras informações sobre o espaço geográfico ali 

representado.  

Diante do que foi discutido neste capítulo, destacamos dois pontos que consideramos 

relevantes para a discussão proposta. O primeiro deles aponta os efeitos que a evolução da 

Ciência Cartográfica vem promovendo no contexto da sociedade global mediante a 

incorporação de novas técnicas às técnicas existentes - em especial, às geotecnologias.  

O segundo ponto refere-se ao tipo de concepção de educação que deverá nortear o 

trabalho docente, visando a uma prática pedagógica significativa para o aluno, isto é, uma 

atividade que valorize os seus conhecimentos prévios e suas experiências com o espaço 

vivido.  
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2. GEOTECNOLOGIAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS  

 

Surgem outros jeitos de mirar para as geografias do mundo, outras maneiras de 

(des)nortear os mapas e imagens (Valéria Cazetta). 

 

 

A incorporação das TIC à dinâmica educacional ainda é um processo lento e 

conflituoso, sendo motivada por diferentes questões. Um dos fatores decisivos para a 

manutenção desse quadro é o desconhecimento dos professores tanto das formas de manuseio 

das diferentes técnicas e recursos quanto da importância dos mesmos para a dinâmica social, 

especialmente no que se refere às práticas pedagógicas.  

A título de argumentação, contata-se que, entre os professores dos Anos Iniciais, é 

comum ouvir afirmações categóricas sobre a sua própria inaptidão para o uso das técnicas 

computacionais e recursos didáticos, tais como mapas, GPS e imagens orbitais. Estas falas, 

quando não limitam, tolhem suas possibilidades de aprendizado. Além disso, sabe-se que 

muitos profissionais desconhecem a importância do uso das TIC para o desenvolvimento 

cognitivo do sujeito, notadamente, naquilo que se refere às dimensões do espaço geográfico e 

suas possibilidades de representação através da Ciência Cartográfica.  

Não obstante, para muitos professores, a incorporação das TIC ao cotidiano escolar tem 

a função de apenas entreter e desenvolver habilidades técnicas, as quais são compreendidas 

por eles como atividades de pouca relevância para o processo de ensino e aprendizagem. 

Sobre esse assunto, inclusive, Alves (2005) ressalta que as TIC (re)estruturam a ecologia 

cognitiva dos sujeitos, ou seja, promovem a (re)organização de suas funções cognitivas (como 

a memória, a atenção, a criatividade e a imaginação), contribuindo para a modificação do 

modo de percepção e intelecção pelo qual o sujeito conhece o objeto. 

Dessa forma, pode-se afirmar que as TIC potencializam as funções cognitivas dos 

sujeitos, pois estimulam a construção de novos conhecimentos que tendem a transformar a 

organização da vida social. Contudo, para entender essas ideias, é necessário que as 

graduandas do Curso de Licenciatura em Pedagogia compreendam o conceito de tecnologia, o 

qual, de acordo com Hetkwoski (2004), está atrelado aos “inúmeros fatores implícitos que se 

referem à história milenar criada e modificada pelos homens, a fim de dominarem, em seu 

proveito, o ambiente material e natural” (HETKOWSKI, 2004, p.94). Nesse sentido, já se 

percebe que o conceito de tecnologia é amplo e confunde-se ao de técnica, sendo, muitas 

vezes, apresentados como sinônimos.  

A seguir, Oliveira (2002) indica as diferentes acepções assumidas por esses termos ao 
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longo do tempo:  

 
O termo técnica tem diversos sentidos e alguns destes se superpõem com o uso que 

fazemos do termo tecnologia, embora possamos considerar que esta última seja mais 

especializada e se refira, mais estritamente, a estágios mais avançados da técnica. 

Com a curiosa exceção da língua inglesa em que technology passou a ter o sentido 

geral que as línguas latinas guardam para técnica, esta palavra serve tanto para falar 

um uma habilidade ou instrumento específico quanto de um conjunto dessas 

habilidades, instrumentos, procedimentos e, também, de um gênero de 

conhecimento, em oposição ao religioso, científico e até mesmo artístico. Este 

último, embora tenha em sua raiz a tradução latina (ars) da téchne grega, teve o seu 

sentido restringido ao âmbito da estética (OLIVEIRA, 2002, p. 45).  
 

Nessa linha de raciocínio, observamos que a palavra tecnologia é utilizada, comumente, 

para indicar sofisticação e/ou os estágios do processo evolutivo da ciência. A propósito, 

conforme Hetkowski (2008), o termo tecnologia não deve ser utilizado em qualquer dos casos 

supracitados, porque se refere ao 

 
[...] conhecimento de uma arte. A arte de buscar soluções a um número significativo 

de problemas próprios de uma determinada época histórica, e o animal laborans 

desenvolveu um conjunto de ações para dar sustentação à condição da vida humana 

e o homo faber empreendeu seus esforços nas técnicas que criam instrumentos para 

dominar o mundo a seu favor. Assim, a tecnologia reestruturou profundamente a 

consciência, a memória humana e a busca de soluções para grandes e pequenos 

problemas. Nela há conteúdo subjetivo que envolve animal laborans e os artífices 

que envolvem a racionalidade do homo faber (HETKOWSKI, 2008, p. 233). 

 

Desse modo, a tecnologia é a capacidade criativa de solucionar as questões do 

cotidiano, com o amparo de suportes técnicos, em um processo dinâmico de transformação 

das coisas e de nós mesmos, envolvendo, necessariamente, o uso e a constante atualização de 

conhecimentos científicos. Na mesma direção, Lima Jr (2005) ressalta que não devemos 

reconhecer apenas a dimensão instrumental da técnica – isto é, os artefatos e os modos de 

fazer -, mas também a sua dimensão humana. Isso decorre do fato de que a 

 
[...] técnica tem a ver com arte, criação, intervenção humana e com transformação. 

Tecnologia, em decorrência, refere-se a esse processo produtivo, criativo e 

transformativo. Como já o afirmara Marx (1978), sobre o trabalho humano, o ser 

humano ao criar artifícios materiais e imateriais para atuar no seu meio, 

transformando-o, transforma a si mesmo, ressignificando seu contexto e se 

ressignificando com ele (LIMA JR, 2005, p. 15). 

 

Logo, entende-se que o pensar e o fazer são (re)criados, em um movimento de constante 

renovação. Esse processo, muitas vezes, resulta em mudanças na condução dos processos 

econômicos, políticos, culturais e educacionais, interferindo nas formas de gestão do espaço, 

seja público ou privado. Tendo, como exemplo, a história do Ocidente, destacamos as 

transformações ocasionadas pelo declínio do sistema feudal. Neste período, as relações 
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comerciais extrapolavam os limites dos feudos, assumindo novas regras e impondo, 

gradativamente, novas configurações social, política, econômica e financeira. A saber, esse 

processo de internacionalização da economia foi promovido pelos burgueses com o intuito de 

conquistar novos espaços e futuros mercados. Assim, pode-se observar que o espaço é 

modificado pela apropriação de uma porção de terra, implicando o 

 
[...] estabelecimento de uma relação mais estreita com os elementos aí existentes, 

logo, num maior conhecimento de sua realidade local. O domínio implicava em ir 

além do simples conhecimento de novas terras, era necessário penetrá-las e criar aí 

estabelecimentos constantes, enfim, apropriá-las (MORAES, 2005, p. 52). 

 

Para esse fim, a classe dominante daquele período patrocinou pesquisas de 

aprimoramento das técnicas cartográficas, tornando-as mais precisas, bem como o 

desenvolvimento de uma estrutura naval robusta voltada para a navegação de longa distância. 

Essas ações tinham o fito de ampliar as informações espaciais existentes - viabilizando a 

sistematização da Geografia e da Cartografia como forma de modelização do mundo e de suas 

potencialidades - e de contribuir para o processo de apropriação desses espaços. Sobre esse 

assunto, Moraes (2005) informa que o surgimento de uma economia internacional exigia a 

articulação de diferentes porções da Terra com 

  
[...] mapas e cartas mais precisas. Era fundamental, para a navegação, poder calcular 

as rotas, saber a orientação das correntes e dos ventos predominantes e a localização 

correta dos portos. Estas exigências fizeram desenvolver o instrumental técnico da 

cartografia (MORAES, 2005, p.53). 

 

Buscava-se, dessa maneira, estabelecer a simetria entre o modelo e o objeto da realidade 

através de cálculos matemáticos e escalas (instrumentos de análise e explicação), visando à 

dominação. Dessa forma, a técnica - fortemente relacionada aos processos e interesses das 

elites dominantes – passou a ocupar uma posição central na construção do mundo, tornando-

se uma das dimensões fundamentais para a sua transformação, seja no sentido material ou no 

imaterial.  

Esse processo de industrialização e urbanização da sociedade, então em andamento, 

culminou na concepção de uma sociedade ancorada em novas práticas éticas e morais 

oriundas da articulação entre a burguesia e a teorização crítica, cujo novo formato de 

sociedade, que legitima os interesses capitalistas, invadiu as demais esferas da sociedade.  

Nesse processo de gênese e evolução das tecnologias apresentado acima, é possível 

observar que a tentativa de representação fidedigna do mundo através da Cartografia esteve 

sempre atrelada ao desenvolvimento matemático (cálculo das latitudes e longitudes; 

meridianos e paralelos, etc.) e a capacidade de projeção desse mesmo desenvolvimento em 
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determinado plano.   

Vale lembrar que as bases fenomenológicas (espaço, paisagem e lugar) aparecem nesse 

processo sempre como elementos estruturantes dos mapas. Em outras palavras, só faz sentido 

a produção de mapas se estes representam espaços, paisagens e lugares.  

 

2.1 Geotecnologias e Representação do Espaço  

 
O novo nem sempre é desejado pela estrutura hegemônica da sociedade. Para esta, 
há o novo que convém e o que não convém. O novo pode ser recusado se traz uma 

ruptura que pode retirar a hegemonia das mãos de quem a detém (Milton Santos, 

2008). 

 

O estudo do espaço é assunto em diversas áreas do conhecimento e da atividade humana 

nos dias atuais. A importância desse temário ganha relevo nos últimos anos devido ao 

constante acréscimo de novos conhecimentos científicos e tecnológicos no campo das 

Ciências Cartográfica e Geográfica, além das Ciências Comunicacionais e Informacionais, 

que, juntas, redimensionaram as maneiras de concepção e de elaboração das representações 

cartográficas do próprio espaço. 

Nesse contexto, podemos considerar que o termo espaço é polissêmico e, graças à sua 

versatilidade, pode exprimir “a ideia de extensão, limite, distância, área, campo, época, lugar, 

solo, região, posição, localidade, ambiente, torrão, entre muitos outros” (FIALHO, 2009, p. 

19). Sendo assim, é lícito pensar em espaço: geográfico, político, social, econômico, cultural, 

comercial e, inclusive, de um ciberespaço. 

Embora no que se refere ao conceito de espaço geográfico não haja um consenso entre 

os pesquisadores, isso parece ser salutar, pois estimula o debate teórico e o diálogo entre os 

vários campos do conhecimento, promovendo a evolução do conceito e sua aplicabilidade no 

mundo real.  

Com fins argumentativos, registramos que Milton Santos (2003; 2008a; 2008b), 

estudioso que destinou parte de sua vida acadêmica aos estudos da dinâmica do espaço 

geográfico contemporâneo, identificou a necessidade do estabelecimento de categorias 

analíticas que auxiliassem na compreensão da realidade espacial.  Nessa perspectiva, segundo 

o referido autor, o espaço é “[...] uma estrutura social dotada de um dinamismo próprio e 

revestida de certa autonomia, na medida em que sua evolução se faz segundo leis que lhe são 

próprias” (SANTOS, 1988, p. 15). Esse dinamismo, por sua vez, produz e transforma, 

incessantemente, a realidade através da ação humana - de ordens social, cultural, ideológica e 

política – que modifica o meio natural, redimensiona a paisagem, altera as relações sociais e o 
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próprio ser humano.   

Assim, o espaço configura “[...] uma instância da sociedade, ao mesmo tempo que a 

instância econômica e a instância cultural-ideológica. Isso significa que, como instância, ele 

contém e é contido pelas demais instâncias, assim como cada uma delas o contém e é por ele 

contida” (SANTOS, 2008, p.12). Aliás, este é resultado do acúmulo da ação do homem, 

intermediada pelos objetos (naturais e artificiais), ao longo do tempo. Neste sentido, Santos 

(2008a) ressalta, ainda, que o espaço é um conjunto 

 
[...] indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações. Os sistemas de 

objetos não funcionam e não tem realidade filosófica, isto é, não nos permitem 

conhecimentos, se os vemos separados dos sistemas de ações. Os sistemas de ações 

também não se dão sem os sistemas de objetos (SANTOS, 2008a, p. 86). 

 

Com essa linha de estudo, Santos (2008) defende a ideia de espaço como interconexão 

entre o sistema de objetos e o sistema de ações. Em termos explicativos, podemos apontar o 

sistema de objetos como sendo constituído de elementos naturais e elementos produzidos pelo 

ser humano, enquanto o sistema de ações refere-se às relações humanas na interação com os 

objetos. Assim, entende-se que todos os elementos, tanto objetos quanto ações, estão 

imbricados e, portanto, indissociáveis. Afinal, os objetos ganham sentido e função a partir da 

ação humana, assim como a ação humana é constantemente refeita/recriada através da 

interação com os objetos espacializados. Dessa forma, o estudo do espaço corresponde, 

necessariamente, ao estudo das questões do ser humano, já que este transforma o espaço 

geográfico por meio de suas ações/trabalho.  

Com isso, é significativo compreender que há uma (re)valoração do lugar e da paisagem 

como conceitos centrais da renovação da Geografia enquanto Ciência, pois, nestes, estariam 

“assentados” a intuição, a experiência, o simbolismo, os quais se consolidam como bases dos 

processos de identificação dos sujeitos com o espaço social, que levam aos sentimentos de 

pertencimento e que se constituem na geograficidade. Em outros termos, o espaço não se 

restringe à configuração territorial ou à sua base física, constituída por elementos naturais e 

artificiais; nem deve ser caracterizado como o conjunto de objetos geográficos amalgamados 

à sociedade. De certo, trata-se de uma 'realidade relacional' (SANTOS, 1988), isto é, um 

sistema complexo de coisas e relações. Por isso, o conceito de espaço não se confunde com o 

de paisagem.  

A segunda categoria analítica para a compreensão do espaço geográfico é a paisagem. 

Na busca por este entendimento, verificamos que diferentes autores atribuem-lhe o 

conceituam a depender da sua filiação teórico-metodológica. Dentro de uma perspectiva 
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culturalista, o termo paisagem é apresentado por Sauer (1998) como um conceito que atribui 

unidade à Geografia, por esta se caracterizar pela associação peculiarmente geográfica de 

fatos, tendo em vista que todo fenômeno geográfico é um fenômeno de área. Assim, paisagem 

é 

 
[...] definida como uma área composta por uma associação distinta de formas ao 

mesmo tempo física e culturais [...] por definição a paisagem tem uma identidade 
que é baseada numa constituição reconhecível, limites, e relações genéricas com 

outras paisagens, que constituem um sistema geral (SAUER, 1998, p. 23). 

 

A partir disso, pode-se inferir que uma das características presentes no conceito de 

paisagem, além de ser um fato de área, é a sua extensividade. Inclusive, segundo Sauer 

(1998), 

 
[...] o conteúdo da paisagem é alguma coisa menor que o todo de seus componentes 

visíveis. A identidade da paisagem é determinada, antes de mais nada, pela 

visibilidade da forma, [...] nós estamos interessados naquela parte da paisagem que 

nos diz respeito como seres humanos porque nós somos parte dela, vivemos com 

ela, somos limitados por ela e a modificamos (SAUER, 1998, p. 23). 

 

Em face disso, é preciso salientar que a paisagem refere-se à imagem que representa o 

agrupamento de elementos geográficos que constituem determinado lugar ou, ainda, trata-se 

de tudo o que é visualizado e apreendido desse trecho do espaço. Na mesma direção, Santos 

(2008) afirma que a paisagem é “o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente 

caracterizam uma área” (SANTOS, 2008a, p.103). Logo, a paisagem é a configuração 

territorial, fruto da interação, mediada por antigas e novas técnicas, entre seres humanos e 

objetos geográficos presentes nesse cenário.  

Essa interação, que ocorre constantemente, resulta no desenvolvimento das capacidades 

humanas, na evolução científica/tecnológica e, consequentemente, na (re)configuração do 

espaço geográfico, que alteram os modos de vida em sociedade.  

Entretanto, a leitura da paisagem não se limita apenas à captação visual do dado físico, 

mas associa-se, também, à dimensão subjetiva daquele que a lê. Acerca dessa subjetividade, 

Rey (2005) compreende que se trata de 

 

um complexo e plurideterminado sistema, afetado pelo próprio curso da sociedade e 

das pessoas que a constituem dentro do contínuo movimento das complexas redes 

de relações que caracterizam o desenvolvimento social. Esta visão da subjetividade 

está apoiada com particular força no conceito de sentido subjetivo, que representa a 

forma fundamental dos processos de subjetivação. O sentido exprime as diferentes 

formas da realidade em complexas unidades simbólico-emocionais, nas quais a 

história do sujeito e dos contextos sociais produtores de sentido é um momento 
essencial de sua constituição, o que separa esta categoria de toda forma de 

apreensão racional de uma realidade externa (REY, 2005, p. IX). 
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Por conseguinte, a apreensão da realidade pelo sujeito ocorre em consonância com a sua 

história de vida e sua maneira de conceber a vida, englobando diferentes dimensões e 

possibilidades. Em seu turno, o processo de apreensão do espaço geográfico pelo sujeito 

perpassa, necessariamente, por aspectos relativos à sua subjetividade. 

Neste sentido, o lugar é uma fonte de autoconhecimento e de responsabilidade social, 

pois focaliza o espaço e a paisagem em torno das intenções e experiências humanas (RELPH, 

1979, p.16). A saber, o espaço pré-conscientemente é conhecido através e a partir dos lugares 

experienciados que clamam afeições e obrigações. Dessa maneira, o entendimento de lugar 

extrapola o sentido geográfico de localização porque, de acordo com Relph (1979) 

 
[...] não se refere a objetos e atributos das localizações, mas a um tipo de experiência 

e envolvimento com o mundo, à necessidade de raízes e de segurança. A necessidade 

de segurança nos lugares não é questão de escolha; a necessidade de lugar em geral e 

por lugares particulares é largamente pré-determinada (RELPH, 1979, p.17). 

 

Diante disso, o que é representativo em relação ao lugar diz respeito à riqueza e a 

complexidade do espaço vivido, além das riquezas das experiências e implicações ambientais 

elaboradas pelos sujeitos. Isso é o que o autor chama de geograficidade e nós, de saber 

espacial. Na tentativa de definir o lugar, Duarte nos informa que é 

 
[...] uma porção do espaço significada, ou seja, a cujos fixos e fluxos são atribuídos 

signos e valores que refletem a cultura de uma pessoa ou grupo. Essa significação é 

menos uma forma de se apossar desses elementos, e mais de impregná-los 

culturalmente para que sirvam à identificação da pessoa ou do grupo, o espaço. Para 

que encontre a si mesmos refletidos em determinados objetos e ações e possam, 
assim, guiar-se, encontra-se e constituir-se sua medida cultural no espaço 

(DUARTE, 2002, p.65).  

 

Neste sentido, podemos apontar que a vida humana se materializa no lugar permeada 

por fatos históricos, políticos, culturais e econômicos. Buscando explicitar melhor essa ideia 

de construção do lugar, o autor afirma que 

 
[...] lugar é a porção de espaço identitário, construído para que quem o significou 

encontre-se nele e, desse modo, encontre segurança identitária sem que isso abula 

sua dinâmica interna (DUARTE, 2002, p. 68). 

 

A partir da reflexão sobre esses diferentes conceitos, afirmamos que o lugar é uma 

porção do espaço que não carece de limites ou delimitações precisas, mas sim de  

 
[...] elementos significados que são especulares, ou seja, significados para que os 

usuários (indivíduos ou grupos se encontrem a si mesmos) e identifiquem o outro. A 
construção dos lugares é a operação significadora que se faz ao se apreender, 

reconhecer e ordenar os fixos e fluxos, é a ação instável fértil responsável pela 

conscientização de que se está no espaço (DUARTE, 2002, p.76). 
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À luz dessas observações, afirma-se que a dinâmica das interações que as categorias 

espaço e lugar mantêm entre si e suas características peculiares constituem a base conceitual 

da Geografia Escolar. Com esse entendimento, apresento, a seguir, aspectos da dinâmica 

relacionados ao meio-técnico-informacional em sua possibilidade de representação espacial 

que nos permita, posteriormente, analisar o uso das geotecnologias na formação de 

professores dos Anos Iniciais. 

 

2.2 Geotecnologia na Dimensão Técnica  

 
Sabemos que as geotecnologias são construídas a partir da ideia de produzir 

representações computacionais do espaço. Mas será o espaço redutível a um 

agregado de polígonos, tabelas, imagens e grades? (CÂMARA, 2011). 

 

No passado recente, a confecção de mapas exigia o planejamento e a execução de 

diferentes processos e procedimentos a serem realizados por um grupo de especialistas de 

uma mesma área do conhecimento. Isso implicava um significativo dispêndio de tempo e alto 

investimento de mão de obra especializada, além de equipamentos e materiais especialmente 

destinados a esse fim.  

Atualmente, a inserção (e as constantes atualizações) das TIC no processo de elaboração 

de mapas vem estimulando a ampliação das discussões interdisciplinares acerca das 

complexas questões que afetam a representação do espaço contemporâneo, ampliando o nível 

de exigências não apenas técnicas, mas também teórico-conceituais na formação dos sujeitos 

envolvidos.  

Em uma perspectiva que prioriza a dimensão técnica, Rosa (2005) nos informa que é 

possível conceber a geotecnologia como 

 

[...] o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de 

informações com referência geográfica. As geotecnologias são compostas por 

soluções em hardware, software e peopleware que juntos constituem poderosas 

ferramentas para tomada de decisões. Dentre as geotecnologias, podemos destacar: 
Sistemas de Informação Geográfica, Cartografia Digital, Sensoriamento Remoto, 

Sistema de Posicionamento Global e a Topografia (ROSA, 2005, p. 81). 

 

Aqui, o termo ‘técnica’ é sinônimo de tecnologia, a qual é entendida como um conjunto 

de procedimentos e conhecimentos voltado para o processo produtivo – o saber-fazer –, além 

de ser compreendida, também, enquanto artefato tecnológico. Alinhado a este pensamento, 

Fitz (2008) destaca as inquestionáveis qualidades dessas técnicas para o trabalho de gestão do 

espaço geográfico. 
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As geotecnologias podem ser entendidas como as novas tecnologias ligadas às 

geociências e correlatas, as quais trazem avanços significativos no desenvolvimento 
de pesquisas, em ações de planejamento, em processos de gestão, manejo e em 

tantos outros aspectos relacionados à estrutura do espaço geográfico (FITZ, 2008, p. 

11).  
 

Em relação à construção da definição das geotecnologias, Fitz (2008) chama atenção 

para a funcionalidade desses conhecimentos para a ampliação ou aperfeiçoamento das ações 

sobre o território no sentido do planejamento e do uso do solo. Como prova disso, as técnicas 

geotecnológicas são amplamente utilizadas por profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento e da atividade humana, tais como: Cartografia, Geografia, Geodésia, 

Engenharias, Arquitetura e, mais recentemente, nas áreas da Sociologia, Psicologia e 

Pedagogia.  Dentre as principais técnicas geotecnológicas, citamos o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) ou GIS - do inglês Geographical Information Systems, que é fruto da 

convergência de diferentes tecnologias que possibilitam a coleta, o armazenamento, o 

tratamento, a exportação e a visualização dos dados capturados.  

Através dos SIG, os especialistas coletam dados espaciais de imagens verticais de alta 

resolução, de imagens digitalizadas, de mapas digitais, de mapas analógicos, de planilhas 

eletrônicas ou de relatórios – capturados via mesa escanerizadora ou teclado. O produto da 

análise e do tratamento desses dados pode resultar em relatórios, mapas digitais (temáticos, 

políticos, físicos, dentre outros), planilhas, imagens aéreas, imagens orbitais (verticais ou 

oblíquas), configurando-se, assim, como representações fiéis do espaço.  

No que se refere aos aspectos técnicos, as imagens verticais advindas dos SIG são 

coletadas por equipamentos de Sensoriamento Remoto (SR), do inglês Remote Sensing, que 

utilizam sensores altamente especializados para a coleta de imagens aéreas, imagens orbitais e 

informações de objetos ou fenômenos geográficos.  

Vale explicar que, antes, o Sensoriamento Remoto e a Fotogrametria eram entendidos 

como processos distintos de captação de informações espaciais. O primeiro referia-se ao 

processo de captação de imagens verticais por meio de satélites artificiais, que orbitam em 

torno da Terra, sendo chamadas de imagens orbitais. Já o segundo, visava à coleta de imagens 

do mundo através de sensores acoplados aos aeroplanos – as imagens aéreas ou 

aerofotogramétricas. A partir de 1998, a American Society for Photogrammetry and Remote 

Sensing (ASPRS), reuniu as terminologias em um conceito, como cita, abaixo, Jensen (2011). 

 
Fotogrametria e Sensoriamento Remoto são a arte, a ciência e a tecnologia de obter 

informação confiável sobre objetos físicos e o ambiente por meio do processo de 

registro, medição e interpretação de imagens e representações digitais dos padrões 
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de energia derivadas de sistemas sensores sem contato físico (JENSEN apud 

COLWELL, 2011). 

 

Mais tarde, pesquisadores delineiam conceitos mais específicos e minuciosos sobre o 

tema, visando ao seu aprimoramento. Câmara (1996), por exemplo, registra que 

Sensoriamento Remoto é 

 
[...] o conjunto de processos e técnicas usados para medir propriedades 

eletromagnéticas de uma superfície, ou de um objeto, sem que haja contato entre o 

objeto e o equipamento sensor. Existem diversos sistemas de aquisição de dados, tais 

como câmaras fotográficas aerotransportadas, satélites, sistemas de radar, sonar ou 

microondas. Os sistemas podem ser ativos, como o caso dos sistemas de 

microondas, que registram a diferença de frequência entre o sinal emitido por elas e 

o sinal recebido da superfície (efeito Doppler), ou passivos, como o caso de câmaras 

fotográficas, que registram a reflectância ou emitância de uma superfície 

(CÂMARA, CASANOVA, HERMERLY, MAGALHÃES, MEDEIROS, 1996, p. 

16). 

 

Dentre os inúmeros equipamentos de Sensoriamento Remoto existentes, destacamos as 

câmeras fotográficas aerotransportadas (embarcadas em aeroplanos) que captam imagens da 

superfície da Terra em voos aerofotogramétricos previamente planejados, gerando, segundo 

Fitz (2008), imagens fotográficas analógicas ou digitais e imagens de radar.  

Outros exemplos de equipamentos de SR são diversos tipos de satélites artificiais que 

orbitam ao redor da Terra, os quais captam imagens – chamadas de imagens orbitais (ou 

imagens de satélite) - das superfícies terrestre e lunar em diferentes níveis de resolução.   

É preciso destacar que tanto as imagens orbitais de alta resolução quanto as imagens 

aéreas contribuem para a elaboração e construção de mapas analógicos e digitais, pois 

representam, cada qual em sua especificidade, a realidade espacial, conforme pode ser 

observado nas Figuras 3 e 4 a seguir. Nesta oportunidade, as imagens apresentam 

representações do município de Salvador em um mapa digital e em uma imagem vertical de 

alta resolução. 
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Figura 3: Mapa do Município de Salvador. Fonte: <www. googlemaps.com> Acesso: 16/07/2011. 

 

Figura 4- Imagem de vertical de alta resolução do Município de Salvador. Fonte: Google Maps. 

Disponível em <www. googlemaps.com> Acesso em: 16/07/2011. 

 

É possível observar, nessas imagens, diversos aspectos espaciais apresentados por esses 

suportes. Na figura 1, é possível observar as linhas que formam as estruturas fixas que 

chamamos de redes de arruamentos. Essa rede nos ajuda a localizar elementos da realidade 

representada no mapa. A imagem de vertical de alta resolução, apresentada a seguir, também 

mostra certa conformação entre a rede de arruamentos presentes no mapa, acrescidos de 

elementos visuais não visíveis na primeira imagem.  

Entende-se que essas imagens podem parecer destituídas de sentido para os não 

iniciados na leitura de mapas. Isso ocorre porque os documentos cartográficos, assim como as 

demais imagens, exigem o desenvolvimento de um olhar apurado para a percepção e 
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apreensão dos aspectos visíveis e até dos não-visíveis da paisagem (arranjo espacial, nesse 

último caso).  

Confrontando essas imagens, fica evidenciada a necessidade do desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, como: identificar, relacionar e sintetizar, próprias do processo de 

leitura e interpretação de mapas. Diante disso, entendo que o processo educativo deve 

priorizar as capacidades intrinsecamente relacionadas à percepção e à observação dos 

fenômenos espaciais apresentados nas imagens. Estas, por sua vez, devem ser confrontadas 

com a realidade do espaço vivido, visando a um processo formativo crítico. Como sustentação 

para este ponto de vista, resgato as ideias de Fitz (2010), quando afirma que 

 

a interpretação visual de fotos, decorrentemente, de imagens de satélite e de radar, 

baseia-se, portanto, na percepção do intérprete, o qual deverá estar familiarizado 

com o local do trabalho. Torna-se interessante, portanto, a realização de um estudo 
das características geográficas na região onde o levantamento foi realizado. O 

conhecimento prévio da vegetação predominante do tipo climático, do relevo, dos 

principais tipos de cultivo entre outros aspectos percebidos na área de estudo pode 

evitar problemas futuros (FITZ, 2010, p.118). 

 

Assim, é possível reconhecer objetos e superfícies por meio de suas características 

físico-químicas, como a variação das propriedades eletromagnéticas emanadas pelos mesmos. 

Isso, conforme os especialistas do INPE explicam, ocorre porque toda matéria com 

temperatura acima de 0°C (zero absoluto) emite radiação eletromagnética - resultado das 

oscilações atômicas e moleculares ocorridas nesse corpo – que pode ser absorvida, refletida 

ou transmitida por outra superfície/objeto. 

É importante destacar que esse processo de emissão/absorção/reflexão/transmissão 

ocorre simultaneamente em todos os corpos, sendo que a sua intensidade define o tipo de 

objeto em questão
 
(INPE, 2009). Então, são as características físicas e químicas presentes nos 

objetos que, ao serem captadas pelos sensores, nos ajudam a reconhecê-los, diferenciá-los e 

representá-los.  

Em face dessa circunstância, verifica-se que à medida que os avanços tecnológicos vão 

sendo realizados diferentes tipos de imagens captadas por sensores de satélites se aproximam 

da qualidade das fotografias aéreas, o que contribui para a difusão e o uso dessa tecnologia 

para os diversos campos do conhecimento, dentro dos quais se inclui o campo educacional. 

Ainda sobre os avanços, a evolução técnica dos sensores acoplados aos satélites vem 

favorecendo a geração de imagens de alta resolução, o que permite distinguir objetos na 

superfície terrestre, aproximando, assim, as imagens da realidade a serem disponibilizadas 

para o uso dos diferentes setores especializados do conhecimento. Alguns desses aspectos 

podem ser identificados nas figuras 5 e 6 que são mostradas a seguir. 
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Figura 5: Imagem vertical de alta resolução da UNIJORGE e do seu entorno capturada em 27/07/2005. 

Fonte: imagem colhida através do software Google Earth. Acesso: 16/07/2011. 

 

Figura 6: Imagem vertical de alta resolução da UNIJORGE e do seu entorno capturada em 01/11/2008. 

Fonte: imagem colhida através do software Google Earth. Acesso: 16/07/2011. 

 

As imagens verticais de alta resolução, disponibilizadas pelo software Google Earth, 

mostram a paisagem da UNIJORGE (e seu entorno) em dois momentos distintos: em 2005 e 

em 2008. É possível identificar, nelas, algumas alterações no arranjo espacial dos objetos 

geográficos ao longo do tempo. Essas modificações são visíveis quando observamos a 

implantação de novos equipamentos (fixos) e grandes estruturas que vão substituindo, 

aceleradamente, as áreas anteriormente ocupadas por elementos naturais. Ressalta-se, ainda, 

que essas mudanças são resultantes das ações intelectuais no momento de conceber/postular o 
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espaço através do planejamento urbano.  

Em muitas situações, esse espaço concebido encontra-se em conflito com o espaço 

percebido e com o espaço vivido pelo cidadão. Sendo assim, essas questões relacionadas ao 

conflito de uso e ao conflito de natureza cognitiva devem ser mobilizadas no processo 

formativo, começando nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Vale destacar, entretanto, que, além da capacidade de leitura e interpretação da imagem 

por parte do leitor, a apreensão dessa espacialidade depende, ainda, da legibilidade (definição) 

ou resolução da mesma. Explica-se que a resolução espacial refere-se ao tipo de detalhamento 

de uma imagem digital ou recorte realizado de determinada porção da superfície terrestre.  

Assim, quanto maior a resolução da imagem, melhor o nível de detalhamento daquela 

superfície ou objeto. 

 Nesse cenário, não se pode deixar de constatar que, nos últimos anos, o 

aprimoramento tecnológico tem propiciado significativa melhoria na resolução das imagens 

orbitais. Hoje, inúmeros satélites ativos orbitam ao redor da Terra
10

, como os satélites 

LANDSAT, CBERS, SPOT, dentre outros, com rotas e intervalos de tempo específicos, 

visando a imagear porções limitadas do espaço. A estação brasileira do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espacial (INPE), instalada em Cuiabá (MT), recebe imagens dos CBERS, 

LANDSAT e SPOT, responsáveis pela cobertura do Território Nacional Brasileiro e de parte 

da América do Sul – o LANDSAT faz em 16 dias e o SPOT em 26 dias.  

Para um melhor entendimento, especifica-se que essas imagens são coletadas por 

sensores ativos ou sensores passivos. De acordo com o INPE (2009), os sensores ativos 

caracterizam-se por emitir sua própria radiação eletromagnética em direção ao objeto ou 

superfície, capturando os sinais refletidos após o contato com estes. Os radares, por exemplo, 

realizam esse procedimento independente das condições meteorológicas. Os sensores 

passivos, por sua vez, não dispõem de fonte própria, por isso coletam as imagens/dados por 

meio da radiação refletida/emitida pela superfície terrestre. A Figura 7, apresentada a seguir, 

mostra, de maneira esquemática, o funcionamento de um sensor passivo acoplado a um 

satélite. 

 

 

 

 

                                                   
10

 Vale lembrar que os satélites inativos ainda orbitam ao redor da Terra, embora a coleta do “lixo tecnológico 

orbital” seja uma das preocupações dos cientistas responsáveis por esses projetos.  
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LEGENDA: A) Fonte de energia (iluminação); B) Interação desta com a atmosfera; C) Interação com o 

objeto; D) Registro de energia pelo sensor; E) Transmissão, recepção e processamento; F) Interpretação e 

análise da foto; G) Modelagem e aplicação. 

 

Figura 7. Esquema da captação de dados espaciais via satélites artificiais. Fonte: Ilustração de CÂMARA, 
CASANOVA, HERMERLY, MAGALHÃES, MEDEIROS (2009) e adaptado por Rafaela Souza.  

 

Uma das grandes vantagens da contínua melhoria da resolução das imagens orbitais 

refere-se à redução dos custos destas nos últimos anos, viabilizando sua popularização entre 

os usuários comuns. Atualmente, já é possível consultar e/ou fazer o download gratuitamente 

dessas imagens através de visualizadores web, como o Google Maps, o LiveMaps, o Bing 

Maps e o Wikimapia, ou através de softwares, como o Google Earth ou o Marble, o que as 

tem tornado acessíveis, em certa medida, ao âmbito educacional e, mais especificamente, às 

escolas, embora estas imagens nem sempre sejam atualizadas. É importante alertar que as 

mesmas podem ser utilizadas em propostas didáticas inovadoras, a exemplo das metodologias 

de resolução de problemas, o estudo do meio e as metodologias por projetos de ensino.  

 No âmbito produtivo, as imagens verticais de alta resolução são cada vez mais 

utilizadas em setores especializados, exigindo não só mão de obra especializada como 

também equipes técnicas interdisciplinares. Um bom exemplo disso é utilização dessas 

imagens na gestão, no planejamento e no uso do solo, seja em áreas urbanas ou agrícolas; o 

monitoramento em área de bacias hidrográficas; o manejo de recursos naturais em área de 

preservação e conservação ambiental, visando à sustentabilidade dos sistemas ambientais 

físicos; e a previsão de desastres naturais. 

 Por sua vez, a obtenção de imagens aerofotogramétricas requer um cuidadoso 

planejamento e alto investimento em materiais técnicos e em mão de obra especializada, pois 

exige o agendamento dos voos em condições climáticas e atmosféricas favoráveis para o 

registro das imagens; a disponibilidade de profissionais especializados para operar 

equipamentos/máquinas; e, posteriormente, a análise, o tratamento e a elaboração dos 
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produtos finais. A figura abaixo mostra um modelo esquemático que simula a forma como os 

voos para a coleta de dados são realizados. 

 

 

Figura 8. Representação de vôos aerofotogramétricos. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)
11

 

 

Diante dessas informações, é importante saber que esse processo de 

georreferenciamento de imagens favorece a localização precisa e ampla dos objetos e 

fenômenos geográficos, a qual é dada através das coordenadas de altitude, latitude e 

longitude. Através desses dados, pode-se localizar e situar os fenômenos de determinada 

porção do espaço para, em seguida, representá-los.  

Entretanto, a ampliação da capacidade de percepção, observação e análise dos 

elementos da paisagem (que não enxergaríamos sem os recursos da visão vertical e/ou da 

visão oblíqua oferecidos pelas técnicas de Sensoriamento Remoto) requer uma reflexão crítica 

sobre o espaço representado. Haja vista que não se trata, apenas, de ampliar a visão sobre os 

dados físicos espaciais, mas também de dar ênfase às representações sobre o espaço 

observado, pois sabemos que as geotecnologias produzem imagens sobre o mundo e sobre as 

coisas presentes nele.  

É relevante explicar que essas imagens são frutos, antes de tudo, de decisões de natureza 

ideológica e de intencionalidades político-sociais, além dos modos de ver que são produzidos 

no interior de culturas. Por sua vez, essas representações produzem efeitos representativos, 

visto que realizam modos de ver, explicar e agir no mundo, devendo ser, portanto, 

questionados. De modo mais claro, as geotecnologias, por si só, não operam mudanças de 

forma automática, cabendo, assim, à educação e à escola oferecerem bases formativas para a 

utilização e o desenvolvimento técnico-científico, que auxilie a ampliação das capacidades do 

                                                   
11

 Mais informações podem ser o tema estão disponíveis no site: 

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/processo_cartografico.html> Acesso 

em: 30/04/2011. 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/processo_cartografico.html
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ser humano na direção de uma sociedade solidária e justa.  

Por fim, acredito que, ao ampliar as possibilidades de representação do mundo, esses 

avanços científicos e tecnológicos, que visam ao controle dos processos naturais e sociais, 

(re)organizam as capacidades cognitivas humanas, bem como modificam a nossa maneira de 

pensar e atuar no mundo.  

 

2.3. GeoTecnologia enquanto Potencializador   

 
Neste contexto, as potencialidades das geotecnologias são reveladas, que não 

aquelas voltadas à produção, ao controle e a circulação de dados, mas relacionadas à 

compreensão social do espaço. Assim, podemos compreender o espaço como um 

processo dinâmico cultural, social, técnico, econômico e simbólico (Hetkwoski, 

2011).  

 

Os conceitos apresentados até o momento destacam a dimensão material da tecnologia 

e denotam a ênfase comumente dada a seu viés instrumental. Isso nos remete à noção de 

tecnologia enquanto instrumentos, ferramentas, procedimentos, máquinas e conhecimentos 

técnicos. Sobre esse assunto, Lima Jr (2005) nos ensina que a tecnologia 

 
[...] tem uma gênese histórica e, como tal, é inerente ao ser humano que a cria dentro 

de um complexo humano-coisas-instituições-sociedade, de modo que não se 

restringe aos suportes materiais nem aos métodos (formas) de consecução de 

finalidades e objetivos produtivos, muito menos ainda, não se limita à assimilação e 

à reprodução de modos de fazer (saber fazer) predeterminados, estanques e 

definitivos, mas ao contrário, podemos dizer que consiste em: um processo criativo 

através do qual o ser humano utiliza-se de recursos materiais e imateriais, ou os cria 

a partir do que está disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de 

encontrar respostas para os problemas de seu contexto superando-os (LIMA JR, 

2005, 15).  

 

Essa perspectiva descarta a visão tradicionalmente difundida pela ciência moderna que 

instituía a dicotomia homem-máquina. Ao invés disso, o autor sugere a inter-relação, o 

imbricamento entre os mesmos, pois vê a impossibilidade de isolá-los.  

 
A constituição da tecnologia (vinculando-a à noção de teckné) e da técnica é 

humana, pois é conseqüência da ação imaginativa, reflexiva e motora do ser 

humano, então, inerentemente, é humanizada; bem como, por outro lado, o ser 

humano é tecnologizado, uma vez que se ressignifica, recria-se e transforma-se no 

processo de criação e utilização de recursos e instrumentos para atuar no seu 

contexto vivencial (LIMA JR, 2005, p. 16). 

 

Verifica-se, então, que o ser humano é tecnologizado porque, ao manejar instrumentos 

(materiais e imateriais) para criar objetos e aprimorar técnicas e equipamentos disponíveis, 

redimensiona suas capacidades cognitivas. Em contrapartida, a técnica é humanizada ao ser 

concebida e atualizada mediante a ação inventiva do ser humano que, com base nos 
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conhecimentos historicamente construídos, recria-a. 

Deve-se alertar para o fato de que esse constante processo de atualização de 

conhecimentos é, a certa altura, naturalizado pelas pessoas. Inicialmente, os aparelhos de 

telefonia móvel, por exemplo, pareciam produtos supérfluos aos olhos do grande público. Ao 

contrário disso, no começo deste ano, a Anatel anunciou que a venda desses dispositivos 

móveis atingiu o índice de 207,5 milhões de assinantes brasileiros. Isso representa um 

aparelho por pessoa e, em alguns estados, mais de um por pessoa
12

. Podemos resultar, 

portanto, que há 207,5 milhões possíveis usuários de mapas digitais e imagens aéreas/orbitais 

de alta resolução espalhados por todo o território nacional.  

Para compreender e lidar com as transformações desse mundo atual, Lima Jr (2005) 

sugere que não se limite, apenas, ao entendimento do conceito de tecnologia, passando, 

também, a viver 

 

dentro de sua dinâmica, sua inteligibilidade, sua racionalidade, suas características e 

princípios, ressignificando e modificando a própria base psíquica de 

comportamento. As tecnologias atuais da comunicação não representam só um 

conjunto de ferramentas e métodos de funcionamento, mas uma composição 

simbólica que atua no desejo e na subjetividade. Não basta pensar na tecnologia, é 

necessário também funcionar tecnologicamente (LIMA JR, 2005). 

 

Nesses termos, é pertinente observar que crianças e jovens ‘funcionam e vivem 

tecnologicamente’ porque nasceram após o advento das geotecnologias. Por isso, concebem 

esta dinâmica evolução como algo natural e necessário para a vida em sociedade. Entretanto, 

a dicotomia homem-máquina ainda prevalece entre muitos professores dos Anos Iniciais, 

implicando dificuldades de adaptação às incessantes mudanças da atualidade. Para grande 

maioria deles, as experiências vivenciadas no ciberespaço estão desconectadas do mundo 

físico.  

A fim de verticalizar esta discussão, acende-se a seguinte pergunta: o que é 

geotecnologia? De acordo com Brito (2010), a convergência das TIC é importante para a 

condição humana e esta é constitutiva da geotecnologia, a qual se trata, nas palavras do autor, 

da 

 
[...] capacidade humana de apresentar, representar, interpretar e analisar os 
fenômenos de caráter geográfico, tanto em meio analógico como em meio digital, 

bem como sob superfícies materiais (papel ou tela do computador) ou mentais. Este 

entendimento suporta o uso destas tecnologias enquanto linguagem, na qual o 

homem apresenta sua visão do espaço, bem como interpreta outras representações 

(BRITO, 2010, p.18). 

                                                   
12

  Notícia intitulada: “Brasil soma 207 milhões de celulares; 17 Estados têm mais de um aparelho por pessoa” e 

disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/03/28/brasil-soma-207-milhoes-de-

celulares-17-estados-ja-tem-mais-de-um-aparelho-por-habitante.jhtm> Acesso: 29/03/2011. 

http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/03/28/brasil-soma-207-milhoes-de-celulares-17-estados-ja-tem-mais-de-um-aparelho-por-habitante.jhtm
http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/03/28/brasil-soma-207-milhoes-de-celulares-17-estados-ja-tem-mais-de-um-aparelho-por-habitante.jhtm
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Pensando assim, podemos inferir que o conceito de geotecnologia não está associado 

apenas ao aspecto instrumental da técnica, mas está diretamente atrelado à dimensão humana 

(linguagem e cognição
13

). Na mesma direção, Hetkowski (2011) afirma que geotecnologia 

“[...] é a capacidade criativa dos homens através de técnicas e de situações cognitivas, em 

representar situações espaciais e de localização para melhor compreender a condição humana 

(HETKOWSKI, 2011, p. 61). Dessa forma, como Brito (2010a), a autora também enfatiza a 

dimensão humana da geotecnologia, contrapondo-se apenas quando destaca a criatividade 

enquanto característica primordial para o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas 

geotecnológicas, visando ao entendimento das questões humanas.  

Para Nascimento (2010), as geotecnologias devem ser compreendidas como processos 

humanos e técnicos que os sujeitos utilizam para conhecer, representar e estudar os espaços da 

Terra. Através delas, podemos utilizar diferentes técnicas, como os satélites, as fotografias 

aéreas e outras tecnologias digitais capazes de indicar caminhos para o desenvolvimento de 

novas práticas de ensino, buscando compreender os elementos que constituem o espaço vivido 

dos sujeitos (NASCIMENTO, 2010). 

Em vista disso, percebe-se que essas técnicas e recursos nos mostram espaços distantes 

e próximos, desconhecidos e vividos, ampliando e modificando a nossa compreensão sobre o 

mundo; o nosso olhar acerca dos aspectos que o constituem, permitindo a (re)criação mental 

ou física (em diferentes suportes) desses espaços, redimensionando-os para os sujeitos-autores 

dessas construções.  

Em seu turno, Dias (2010) aponta que as geotecnologias são entendidas como processos 

humanos, históricos, sociais e técnicos, através dos quais se busca conhecer, compreender e 

redimensionar os espaços do globo terrestre (DIAS, 2010). De certo, essa concepção amplia a 

discussão acerca do assunto, pois nos alerta para a necessidade de considerarmos os processos 

históricos e sociais na análise espacial. Complementando essas ideias, os pesquisadores do 

GEOTEC compreendem 

 
[...] a geotecnologia e suas dimensões sob um viés social, antropológico, emocional, 

político, cultural e educacional, uma vez que envolve sujeitos criativos, trata da 

condição deste sujeito e associa elementos da técnica e de diferentes linguagens 

(NASCIMENTO; HETKOWSKI, p.12, 2011).  

 

Em suma, no entendimento desses autores, a discussão sobre geotecnologias é ainda 

                                                   
13

 O termo cognição, utilizado nesta pesquisa, refere-se aos aspectos relacionados ao processo de ensino e 

aprendizagem.   
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mais ampla, pois envolve a necessidade de desenvolver um olhar criterioso acerca das 

questões sociais, culturais, educacionais, políticas, históricas e, principalmente, subjetivas.  

Corroborando com as ideias anteriormente citadas, entendemos geotecnologia como a 

capacidade humana de criar, com base em técnicas e recursos, diversificadas formas de 

representação de um fenômeno, situação espacial, localização ou porção do espaço, a fim de 

identificar, apreender e transformar essa realidade.  

Vale lembrar que algumas das técnicas geotecnológicas alcançam públicos não 

especializados que utilizam, cotidianamente, produtos e serviços de geoinformação
14

, como as 

imagens orbitais de alta resolução disponibilizadas pelo Google Earth, Google Maps, 

Wikimapia, Livemaps, BingMaps, dentre outros, em diferentes suportes (inclusive em 

aparelhos celulares) e para objetivos diversos, tais como o turismo convencional, o 

ecoturismo, a realização de esportes (corrida de aventura), de atividades diversas em espaços 

educativos formais, informais ou não formais através do estabelecimento de trilhas urbanas ou 

rurais. 

Nesse cenário, o desafio atual é pensar a educação sob novo prisma, em uma 

perspectiva não linear - lógica muito familiar às crianças e jovens –, o que requer a 

mobilização de recursos teóricos e práticos associados às técnicas e às novas linguagens, 

buscando aproximar a cultura escolar dessa nova geração. Isso se ocorre pelo fato de que, 

apesar de incorporadas ao cotidiano dos mais jovens, as geotecnologias ainda são pouco 

exploradas nos espaços educativos formais, principalmente nas salas de aula dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental.  

Quanto a esse tímido uso das geotecnologias nos ambientes educacionais, deve-se, em 

grande parte, a vários fatores, dentre os quais se destacam: o desconhecimento dos professores 

sobre as formas de manuseio das tecnologias digitais; a superficialidade no processo 

formativo de professores voltado para o manejo desses recursos tecnológicos em sala de aula; 

e o desaparelhamento técnico da maioria das escolas públicas (NASCIMENTO, PEREIRA e 

DIAS, 2009). É importante destacar que a implementação de ações imediatistas e 

fragmentadas nos espaços escolares formais pode até minimizar, mas não modifica, 

significativamente, esse quadro.  

Além disso, essa transformação dependerá, e não unicamente, da disponibilidade dos 

professores dos Anos Iniciais em acolher novas formas de pensar, comunicar e expressar 

novas experiências, buscando romper com a linearidade instituída pelas agências formadoras 

                                                   
14

 Informação espacial georreferenciada, isto é, informação que apresenta localização definida (com 

coordenadas de longitude, latitude e altitude). 
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(HETKOWSKI, 2004, p.3).  

Se assim for, entende-se que essas mudanças podem, ainda que de forma gradativa, 

contribuir para o redimensionamento dos processos educacionais. Em resumo, discutimos a 

instauração de outra mentalidade, outra concepção de educação que pode ser incapaz de 

descartar, mas, certamente, permite reestruturar as práticas pedagógicas centradas no discurso 

oral e na escrita. 

 

2.4 Geotecnologia como Potencializador nos Cursos de Formação de Professores dos 

Anos Iniciais 

 
A imagem digitalizada é operacional e codificada. É construída para ser utilizada tal 

como um mapa. Ora, decifrar uma legenda, ler um mapa são exercícios complexos 

que presumem uma aprendizagem, uma cultura. Deve-se desconfiar da falsa 

instantaneidade da imagem (LÉVY, 1987). 

 

O novo mundo criado pelos sistemas informacionais agregam diferentes técnicas e redes 

às práticas sociais contemporâneas, tornando a internet e os equipamentos digitais cada vez 

mais populares entre as pessoas. 

Indesejado em determinados recintos, aparatos técnicos digitais, como as ferramentas 

web e os softwares de visualização de imagens orbitais (e fotografias aéreas de alta 

resolução), fazem parte do cotidiano de crianças e jovens. Apesar disso, o potencial educativo 

dessas técnicas é, costumeiramente, ignorado ou pouco explorado no universo escolar.  

Esse distanciamento entre a dinâmica cotidiana e a dinâmica escolar - apenas salientada 

pelo advento das TIC e da internet – torna-se ainda mais proeminente nos dias atuais, o que, 

muitas vezes, vem dificultando a relação entre professor e aluno.  

Entretanto, as TIC estão sendo incorporadas às práticas pedagógicas devido às críticas ao 

enciclopedismo, ao caráter mnemônico
15

 do processo da aprendizagem em Geografia. O 

problema é que esse processo de apropriação técnica por parte desses profissionais ainda é 

lento, visto que é cada vez maior o número de jovens que dispõem de acesso a essas 

tecnologias, seja através de telefones celulares ou dos chamados “laboratórios de tecnologia” 

presentes nas redes públicas de ensino ou nos espaços públicos como os Infocentros. 

Em razão dessas constatações, identificamos a necessidade de explorar as 

potencialidades das técnicas geotecnológicas com o intuito de trabalhar os conteúdos 

geográficos e cartográficos - e demais conhecimentos – junto às graduandas do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, buscando promover uma visão mais aberta em direção a novas 

                                                   
15

 Segundo Houaiss (2008), o termo mnemônico refere-se à memória ou aquilo que ajuda a reter na memória. 
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práticas de ensino. Haja vista que essas técnicas podem contribuir muito para o processo de 

formação de professores, pois são capazes de favorecer o desenvolvimento ou a ampliação do 

saber espacial desses sujeitos.  

Sobre esse assunto, Carvalho (2004) nos ensina que, 

 

apesar da Geografia ser apresentada aos alunos como uma disciplina que dá conta 

dos estudos espaciais, a questão do espaço não se revela no cotidiano da Geografia 

Escolar. Neste sentido, [...] o grande desafio da Geografia enquanto ciência e 

enquanto disciplina escolar é poder desenvolver uma imaginação geográfica que 

permita enxergar o mundo com conexões mais laterais. Com relações e sentidos que 

abranjam a simultaneidade, o desenvolver de um pensamento lógico espacial 

(CARVALHO, 2004, 121 e 122). 

 

Em outros termos, trata-se da elaboração, através dos conteúdos escolares, incluindo, aí, 

a educação cartográfica e o uso de técnicas geotecnológicas, de um sentimento de 

espacialidade. Apesar de não desejar abordar esse assunto em profundidade aqui, friso a 

importância do desenvolvimento desse sentimento para o ato de pensar em práticas educativas 

que busquem incorporar técnicas e recursos geotecnológicos – a exemplo das ferramentas 

web, do GPS e das imagens orbitais - no processo formativo dos alunos. Para que se tenha 

uma ideia mais completa, essa prática, inicialmente, restringia-se a pequenos grupos de 

especialistas. Com o passar do tempo, popularizou-se e, 

 

hoje, instituições de pesquisa, organizações não-governamentais, empresas de 

comunicação entre outras, têm investido com diferentes propósitos na produção de 

programas de mapeamento online, contribuindo ainda mais com a participação de 

não-cartógrafos [grifo meu] no mundo dos mapas (ALMEIDA & CANTO, 2011, 

p.148). 

 

Então, ultimamente, presencia-se a disseminação de diferentes tipos de representação do 

espaço em nossa sociedade. Diante disso, o uso, o estudo e a elaboração de mapas não são 

mais atividades privativas dos cartógrafos. Porém, de modo até inconcebível, essa realidade 

ainda não se faz presente no universo escolar, especialmente nos programas de formação de 

professores dos Anos iniciais. Por outro lado, a obrigatoriedade na inserção e no uso de 

sofisticadas técnicas computacionais no âmbito educacional não transforma, por si mesma, as 

práticas pedagógicas voltadas para o ensino de Geografia desse segmento.  

Afinal, tão importante quanto o incremento dessas técnicas à dinâmica escolar é a 

reflexão dos profissionais de educação – em todos os níveis de ensino – sobre as questões 

referentes à formação de professores e ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A 

ênfase no ato reflexivo objetiva estimular os professores a buscar alternativas para o 

desenvolvimento de novas práticas pedagógicas. Como salienta Freire (2007), o ato de ensinar 

deve ser um processo contínuo de ação e reflexão sobre a sua prática pedagógica, buscando 
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favorecer a construção da cidadania e da autonomia dos sujeitos. Para o mesmo autor, “[...] 

todo aprendizado deve encontrar-se intimamente associado à tomada de consciência da 

situação real vivida pelo educando” (FREIRE, 2007, p. 14), cujo princípio parece ser 

apropriado aos projetos de formação de professores, especialmente voltados para os Anos 

Iniciais.  

Nessa perspectiva, o que instiga a discussão sobre o assunto é refletir acerca dos 

benefícios que a inserção dessas técnicas pode propiciar aos processos educacionais e, mais 

especificamente, ao ensino e à aprendizagem.  

Como ponto de partida, acredito que a utilização das geotecnologias aponta para 

diferentes práticas que estimulem a criança a pensar e a ler sobre a realidade espacial. O 

incentivo à observação e à exploração do espaço vivido auxilia a criança a reconhecer a si 

mesma enquanto ser social capaz de “ler o mundo”, contribuindo para a construção da sua 

identidade (FREIRE, 2007).  

A formação de professores dos Anos Iniciais, por sua vez, deve incluir novas 

concepções teóricas aliadas às práticas inovadoras, que busquem estimular esses sujeitos a 

refletir sobre suas práticas pedagógicas e a ter autonomia sobre esse processo de 

transformação da realidade experienciada cotidianamente pelos mesmos. Ressalto que a 

discussão desenvolvida até aqui tem priorizado uma formação de professores para os Anos 

Iniciais que leve em consideração conteúdos específicos da Geografia Escolar, os quais 

possam favorecer o desenvolvimento de habilidades que contribuam para a construção do 

saber espacial.  

Neste sentido, nos aproximamos de Simielli (1998), quando sugere algumas habilidades 

específicas que a criança necessita desenvolver para interagir com as relações espaciais. 

Dentre elas, destacam-se a observação e a representação de formas oblíquas e verticais, a 

comparação de tamanhos, a localização de posições, o uso de legenda nas representações, a 

noção de escala e a orientação espacial (SIMIELLI, 1998).  

Esses apontamentos constituem uma possível introdução à Educação Cartográfica 

voltada aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mas sem perder de vista a elaboração e o 

domínio da linguagem que está presente nas geotecnologias. Em tempo, essas habilidades são 

necessárias para a leitura de mapas, uma vez que esta atividade não se restringe à simples 

decodificação de símbolos, mas implica, também, a compreensão da dinâmica relacional do 

espaço representado e o estabelecimento de correlações com espaços geograficamente mais 

distantes. 

Objetiva-se, dessa maneira, ir além do estudo da paisagem, isto é, da observação, da 



55 

 

descrição e da análise dos fenômenos da superfície terrestre, que, normalmente, são 

trabalhadas em sala de aula de forma desvinculada das questões da Geografia Humana, 

evidenciando o descolamento entre a teoria e os aspectos do espaço vivido.  

Cabe ressaltar, ainda, que o trabalho pedagógico não deve prescindir de outras fontes de 

informação, como diferentes tipos de livros e periódicos, mapas e fotografias, depoimentos, 

estudos do meio, dentre outros (NASCIMENTO, PEREIRA E DIAS, 2009). Por isso, a 

atividade de pesquisa é fundamental para o processo de ensino e aprendizagem, pois traz 

informações que, embora não contempladas nos livros didáticos, enriquecem as discussões 

realizadas em sala de aula. Além disso, o ato de pesquisar nos auxilia a avaliar o conteúdo dos 

livros didáticos. 

Algumas dessas questões foram investigadas na pesquisa intitulada “Tecnologias da 

Informação e da Comunicação e Geoprocessamento: explorando novas metodologias de 

ensino” (2009), desenvolvida pelo Grupo Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade 

(GEOTEC), do Programa de Pós-Graduação Educação e Contemporaneidade da Universidade 

do Estado da Bahia. Nesta oportunidade, os pesquisadores constataram, na avaliação de três 

coleções de livros didáticos de Geografia dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que esses 

materiais apresentam uma gama de conteúdos e de elementos gráficos que não se comunicam 

entre si, comprometendo a qualidade e a criticidade dos conteúdos basilares para o ensino de 

Geografia Escolar e de educação cartográfica. Ademais, a pesquisa destaca a necessidade de 

estimular o professor a compreender que este recurso é um instrumento questionável, passível 

de correções e críticas (NASCIMENTO, PEREIRA, DIAS, 2009). 

Nesse contexto, não se pode deixar escapar a informação de que, comumente, o livro 

didático é visto como um recurso pedagógico definitivo, pronto e acabado, isto é, que se basta 

em si mesmo. Desse modo, para muitos profissionais de educação, seus conteúdos são 

verdades inquestionáveis e, assim, assumem o formato de estruturação dos conteúdos como 

roteiro único (e inadiável) para as suas práticas pedagógicas desenvolvidas nas turmas dos 

Anos Iniciais. 

Sabe-se, contudo, que o livro didático é apenas um dos apoios à disposição do professor. 

De acordo com Nascimento, Pereira e Dias (2009), deve ser manuseado de maneira coerente, 

com o objetivo de aguçar a criatividade e a curiosidade dos alunos e, principalmente, 

estimular a sua vontade de construir novos conhecimentos (NASCIMENTO, PEREIRA, 

DIAS, 2009). Para isso, cabe ao professor utilizá-lo como fonte de pesquisa e extrair desse 

material apenas aquilo que considerar relevante para sua prática pedagógica e para a 

aprendizagem dos alunos. 
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Até porque, o processo educativo deve envolver, sempre que possível, o ato de 

pesquisar em diversificados tipos de materiais, tais como: vídeos, mapas diversos, livros, 

periódicos, croquis, bússolas, plantas, encartes publicitários. De fato, esses elementos 

enriquecem as discussões em sala de aula, pois proporcionam o contato com diferentes 

materiais didáticos pedagógicos para explorar as dimensões do espaço. 

Assim, pode-se concluir que o processo de ensino e aprendizagem envolve um exercício 

constante de ação – a exemplo do ato de pesquisar, explorar - e de reflexão. Cabe ao 

professor, orientar essas ações, considerando, sempre que possível, os saberes dos alunos, 

tanto os saberes historicamente construídos pela sociedade (científicos) quanto aqueles 

socialmente produzidos na prática comunitária (FREIRE, 1996). 

Quanto ao exercício de pensar práticas pedagógicas instituintes voltadas para o ensino 

de geografia e cartografia nos Anos Iniciais, entendo que implica a compreensão e o 

reconhecimento da “[...] tecnologia como forma corpórea em que se encarna a linguagem do 

fazer e do saber, ou melhor, a palavra, a ação, a ação da palavra em simultaneidade” 

(HETKOWSKI, 2004, p. 20). Em outras palavras, é o processo empreendido por esse sujeito, 

recursivo e criativo, de agir e refletir sobre a sua própria prática pedagógica, buscando 

aproximá-la do contexto cognitivo e vivencial dos alunos de modo a tornar essa aprendizagem 

significativa. 

Pensando assim, evidencia-se que a incorporação de técnicas e diferentes recursos 

geotecnológicos - a exemplo das ferramentas de visualização web, GPS, imagens verticais de 

alta resolução – aos processos de formação inicial de professores dos Anos Iniciais podem 

auxiliar as graduandas a desenvolverem um novo olhar sobre o ensino de Geografia e 

Cartografia, especialmente no que se refere ao uso da tecnologia. 

Através dessas técnicas e recursos, os alunos podem visualizar aspectos da paisagem 

natural, como as feições do relevo e os arranjos espaciais que representam a paisagem 

artificial ou produzida pelo ser humano, por exemplo. Essas representações tridimensionais do 

espaço, inclusive, são capazes de apresentar aspectos tanto da geografia física quanto da 

geografia humana, oferecendo pistas para a reflexão, problematização e compreensão das 

dinâmicas social, política, econômica e educacional do espaço vivido, bem como suas 

equivalências ou dissonâncias com os espaços distantes. 
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3. DOS MAPAS MENTAIS ÀS IMAGENS VERTICAIS DE ALTA RESOLUÇÃO 

 
Não sei como se chega a algum lugar compreensivamente sem caminhar os 
caminhos, suas direções/sentidos, seus desvios, incertezas, irregularidades, 
inventando a experiência (método) (Roberto Macedo). 

 
 

Como bem observou Macedo (2004), os caminhos apresentam “desvios, incertezas, 

irregularidades”. Essas dissonâncias e imprevisibilidades, muitas vezes, fomentam ansiedades 

e angústias, mas também nos trazem inúmeras riquezas. 

No trajeto da pesquisa, conhecemos os percalços salientados pelo autor, buscando, na 

medida do possível, transpor esses obstáculos. Entretanto, devemos reconhecer, também, que 

houve encontros, alegrias e aprendizados, a exemplo dos momentos que vivenciamos com as 

participantes desta pesquisa. 

Ao longo do primeiro semestre de 2010, buscamos, juntamente com esses sujeitos e 

com o professor regente da disciplina Helmut Swarzelmuller – geógrafo, mestre em Educação 

pela Universidade Federal da Bahia e profissional com 10 (dez) anos de experiência no 

magistério superior -, compreender os significados e os sentidos presentes no processo de 

formação de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, aproximando-os, sempre 

que possível, de sua vida social, através de ações de ensino da geografia escolar.  

Para tanto, foi definido como público alvo da pesquisa um grupo de 20 (vinte) 

graduandas do quinto semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia e cursistas da 

disciplina Metodologia do Ensino de Geografia, no noturno, no Centro Universitário Jorge 

Amado (UNIJORGE). Esclarece-se que essas participantes apresentavam idades que variavam 

entre 20 a 40 anos e residiam em diferentes bairros de Salvador. Finalmente, é preciso 

ressaltar que algumas delas atuavam como estagiárias em escolas dos Anos Iniciais no 

Município de Salvador e outras, como professoras da rede pública e/ou rede privada.  

Sobre a UNIJORGE, lócus da pesquisa, cabe informar que se trata de uma instituição 

particular de ensino superior, que oferece 15 (quinze) cursos de bacharelado, 06 (seis) de 

licenciatura, 20 (vinte) de graduação tecnológica, muitos de cursos de especialização e 

MBA
16

, de extensão e cursos a distância.  

Quanto ao espaço físico, a UNIJORGE
17

 possui dois pavilhões de aulas; três ambientes 

                                                   
16

 Do inglês “Master of Business Administrator”, indicado para as pessoas que desejam seguir carreira gerencial 

em qualquer atividade. 
17

 Vale ressaltar, entretanto, que a descrição da instituição tem o objetivo de caracterizar o lugar onde a pesquisa 

foi desenvolvida, sem a intenção de desenvolver qualquer tipo de avaliação da dinâmica do funcionamento da 

mesma. Metodologicamente, a descrição é uma das exigências da pesquisa participante, pois através desta é 
possível (re)conhecer o ambiente de vivência dos sujeitos pesquisados.  
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destinados ao estacionamento de veículos de professores e funcionários; biblioteca 

informatizada, com acesso à rede wi-fi; auditórios; quadras de esporte; estúdios de rádio, 

fotografia e TV laboratórios de Anatomia Humana, Botânica e Ecologia, Oceanografia, 

Biologia e Informática; laboratório de educação matemática e brinquedoteca (estes espaços 

são explorados pelas alunas do curso de Licenciatura em Pedagogia). 

Além disso, essa instituição oferece serviços gratuitos de fonoaudiologia e advocacia à 

comunidade externa. Localiza-se à Avenida Luiz Viana Filho - comumente conhecida pelos 

soteropolitanos como Avenida Paralela - no Município de Salvador/BA. A saber, essa avenida, 

de aproximadamente 14 (quatorze) km de extensão, é uma das vias urbanas mais 

movimentadas da cidade, que une os bairros: Pituba, Trobogy, Pernambués, Stiep, Imbuí, 

Cabula, Narandiba, Pituaçu, Sussuarana, Bairro da Paz, Mussurunga, Stella Maris, Itinga e 

Itapuã. Inclusive, esta região, nos últimos anos, acolheu grandes empreendimentos, como 

shopping center; universidades, faculdades e escolas;  espaços de entretenimento (estádios e 

casas de shows); e conjuntos residenciais. Isso configura um verdadeiro 'boom' imobiliário, 

que aumentou, expressivamente, o fluxo de pessoas e transformou a paisagem desse lugar.  

Feitos esses esclarecimentos, registra-se, agora, que o estudo teve como objetivo inicial 

investigar, através das atividades didático-pedagógicas, como as professoras 

constroem/aproximam os seus referenciais acerca da educação cartográfica para atuar em 

classes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, explorando os potenciais das 

geotecnologias para a representação do espaço geográfico, visando à construção de sentidos 

e significados. Como sustentação, cita-se Macedo (2004), quando discorre que as 

preocupações com os sentidos e com os significados são partes ativas da construção do 

conhecimento, merecendo ser investigadas em profundidade, portanto à custa de intensa 

pesquisa. 

 
A tradição da ciência que estes provêm (etnopesquisadores) considera os 

significados e os sentidos centrais à vida social. O termo significado faz mais do que 

sugerir a natureza simbólica da vida social, e a seu modo assinala o fato de que a 

ação humana não é tão constatável, previsível, tão determinado em seu desenrolar. 

Fornecer razões, justificações, explicações, efetuar descrições/narrativas, são 

atividades visceralmente sociais e, consequentemente, tornam a vida social o que 

esta é (MACEDO apud HUGHES, 2004, p. 31). 

 

 

Conforme sugere Macedo (2004), a observação participante, ao mesmo tempo que 

favorece a realização da ação educacional – como o ato de educar 'cartograficamente'-, 

contribui para a compreensão do sentido e do significado presentes na ação pedagógica, além 

do desenvolvimento do sentimento de pertencimento dos sujeitos envolvidos nesse processo, 
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em relação ao lugar onde os mesmos exercitam suas vidas cotidianas.  

Pensando assim, organizamos um esquema de trabalho que permitiu transitar 

constantemente entre a teoria e a prática, ação educativa e pesquisa. Nesse processo, o estudo 

parte de questões claras e definidas (ações educativas) e estrutura-se, ao longo do seu 

percurso, apoiado, sempre que possível, em fontes variadas de conhecimentos e em diferentes 

técnicas de coleta de dados.  

É importante assinalar que, ao assumir uma perspectiva metodológica, esta deve 

funcionar como um dos possíveis caminhos de aproximação com o real, sendo que esse 

caminho pode e deve ser questionado e revisto durante todo o desenrolar da pesquisa. Mesmo 

porque, de acordo com Fazenda (1997), a teoria é construída e reconstruída no decorrer da 

pesquisa. 

 
O referencial teórico de um pesquisador é um filtro pelo qual ele enxerga a realidade 

sugerindo perguntas e indicando possibilidades. Desta forma, os problemas de 

pesquisas gerados por cada um deles (pesquisador) tenderam a refletir seus vieses 

teóricos. Não haverá razão para espanto se cada um deles enveredar por 

procedimentos metodológicos diferentes, nem se ambos optarem pelos mesmos 

procedimentos (FAZENDA, 1997, p.16). 

 

Por esse prisma, observou-se que a articulação entre a teoria e o método da pesquisa 

ajuda-nos a compreender a realidade investigada, seus sentidos e significados, postos 

comumente a partir de uma relação dialética entre pesquisador e pesquisado. 

Nesse sentido, pautamos a atuação junto ao grupo de alunas com base em estratégias de 

ensino e aprendizagem relativas ao campo do ensino de Geografia, da Educação Cartográfica 

e das Geotecnologias, buscando compreender como se desenvolvem os processos de 

identificação com o lugar, a paisagem e o espaço – ou o sentimento de pertencimento. Haja 

vista que, para o desenvolvimento da pesquisa, entendo ser essencial o levantamento de 

questões que demonstrem a importância das ações planejadas, sua validade e a finalidade dos 

processos adotados, além dos problemas encontrados pelos alunos, seus modos de 

pensamentos nas várias situações apresentadas.  

Finalmente, observa-se que a compreensão dos sentidos e significados presentes na 

aprendizagem, em certa medida, será facilitada pelo desenvolvimento do próprio método 

imaginado em um movimento dialético do fazer e do pensar, próprios da atividade de 

investigação científica. Diante do exposto, faz-se necessário apresentar as etapas 

desenvolvidas durante a pesquisa, as quais são acompanhadas de uma análise que pretende 

compreender aquilo que se buscou investigar junto ao grupo de graduandas, assumindo, como 
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princípio, a prática dialógica pertinente a pesquisa participante (PP)
18

. 

 

3.1 Trilha Metodológica 

 

Para desenvolver o estudo, escolhi a abordagem qualitativa, por esta compreender que a 

“fonte direta de dados é o ambiente natural ou as circunstâncias históricas e os movimentos de 

que fazem parte” (BODGAN & BIKLEN, 1994, p.16). Assim, é possível retratar diferentes 

dimensões da realidade que não podem ser mensurados através de dados quantitativos, a 

exemplo da descrição de acontecimentos ou da análise de fotografias ou depoimentos.  

Neste tipo de pesquisa, “[...] tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo” 

(BODGAN & BIKLEN,1994, p.49). Por isso, a descrição de detalhes sobre o fenômeno 

estudado pode auxiliar o pesquisador a compreender os sentidos e os significados socialmente 

construídos, pois determina, como importante para a investigação, os aspectos do contexto 

social.  

Com relação aos princípios teórico-metodológicos dessa investigação, informa-se que 

são fundados na PP, com base no entendimento de que “[...] pesquisadores-e-pesquisados são 

sujeitos de um mesmo trabalho comum, ainda que com situações e tarefas distintas” 

(BRANDÃO, 1999a, p.11). Aliás, esses sujeitos, ainda que assumindo papéis diferenciados, 

participam, ativamente, do processo de construção, porque se veem contemplados na proposta 

da pesquisa.  

Para auxiliar a elucidar a intenção da investigação, ressalto o conceito de PP elaborado 

por Borda (1999a). Para o referido autor, esta é uma pesquisa da ação voltada para as 

necessidades básicas do indivíduo, levando em consideração suas aspirações e potencialidades 

para conhecer e agir nas estruturas sociais contemporâneas. Assim sendo, essa metodologia 

procura incentivar o desenvolvimento autônomo (autoconfiante) a partir das bases e de uma 

relativa independência do exterior (BORDA, 1999a). 

No que se refere à PP, é significativo observar que mobiliza os sujeitos em prol de um 

tema relevante para a comunidade. Para isso, sua ação pressupõe a imersão do pesquisador no 

campo de estudo, a interação com os sujeitos envolvidos e o respeito às subjetividades. A 

título de esclarecimento, a ação da PP implica “[...] ir conviver com o outro no seu mundo; 
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 A partir deste ponto da pesquisa, sempre que possível, utilizarei a sigla PP em referência à Pesquisa 

Participante, pois a mesma já é de domínio público.  



61 

 

aprender a sua língua; viver sua vida; pensar através de sua lógica; sentir com ele” 

(BRANDÃO, 1999b, p. 11).  Logo, vivenciar o mundo do outro e, a partir desse lugar, buscar 

compreendê-lo e tecer suas primeiras considerações acerca dessa realidade. Entretanto, isso 

não impõe que o sujeito, seja o pesquisador ou o pesquisado, deva abandonar sua identidade e 

tente ser o outro. Ou ainda, que haja uma relação de desigualdade entre os sujeitos. Na direção 

desses apontamentos, Brandão (1999b) relata que 

 

a missão do pregador catequista que um dia aportou da Europa no país era a de fazer 

do outro um “como eu”, desde que subalterno. Através de ideias inculcadas, de 

hábitos mudados e de ritos de mudanças impostos, destruir aquilo que separa na 

vida, na consciência e na cultura, o outro de mim, desde que, ao ingressar em meu 

mundo, a proximidade adquirida pelo outro não venha a abolir a diferença entre nós 

(BRANDÃO, 199b, p. 8).  

 

Na PP, os papéis de sujeito-pesquisador ou de sujeito-pesquisado são bem delimitados, 

mas é dispensado o estabelecimento de patamares hierárquicos, porque não há a intenção de 

convencer os sujeitos, impondo-lhes conhecimentos científicos tidos como inquestionáveis. 

Ao invés disso, o pesquisador se propõe a motivar e instrumentalizar os sujeitos para que os 

mesmos assumam sua experiência cotidiana de vida e de trabalho como fonte de 

conhecimento e de ação de transformação (BRANDÃO, 1999a).  

A função pesquisador, então, é incitar os sujeitos a refletir e agir sobre as questões 

cotidianas, levando em consideração os seus e/ou interesses de sua comunidade. Desse modo, 

faz-se referência ao movimento de implicação do sujeito na dinâmica social, à sua 

emancipação, capaz de torná-lo cidadão ativo, crítico e autônomo. Por esse motivo, entendo 

que a PP é a escolha mais adequada para a pesquisa que aqui se apresenta, pois, de acordo 

com Demo (2008, p. 21), a pretensão da PP é, exatamente, contribuir para que os sujeitos 

possam reconhecer e valorizar as suas histórias 

 
[...] individual e coletiva, para saberem pensar sua condição de intervenção 

alternativa. [...] A história não é composta apenas de condições objetivas, mas 

igualmente subjetivas e nestas é possível influir também, como é o caso de 

processos educativos centrados na forja do sujeito que sabe pensar. Consciência 

crítica é condição necessária a cidadania, à qual segue a necessidade de se organizar 

e de saber intervir alternativamente. A PP busca confluir dois intentos: conhecer 

adequadamente e intervir alternativamente (DEMO, 2008, p. 21). 

 

Nesta perspectiva, faz-se necessário aprender a pensar o espaço geográfico a partir do 

lugar, isto é, conhecer o espaço vivido para saber intervir no mesmo. Porém, a leitura do 

espaço extrapola a descrição da paisagem e a compreensão das relações entre os fenômenos 

que ali ocorrem. Para tanto, basta observar que, de acordo com Callai (2000, p. 101). “a 
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análise do espaço deve ocorrer a partir de um vaivém constante entre a descrição, as relações, 

as explicações do aparente e a busca de justificativas desta aparência”. 

Tendo isso em vista, é correta a compreensão de que os procedimentos de pesquisa, 

aliados às formas operacionais do método de ensino, são atividades essenciais para viabilizar 

o processo de ensino e aprendizagem em Geografia. A ideia, portanto, é desvelar o jogo de 

forças que influem diretamente na produção do espaço geográfico, ou seja, a dinâmica das 

relações sociais, política, cultural, a religião, a formação étnica, que, junto aos 

condicionamentos impostos pela natureza, influenciam na produção do espaço geográfico e 

imprimem aparência ao lugar. A respeito disso, Santos (2008a) orienta que 

 
cada lugar, porém, é ponto de encontro de lógicas que trabalham em diferentes 

escalas, reveladoras de níveis diversos, e às vezes contrastantes, na busca da eficácia 

e do lucro, no uso de tecnologias do capital e do trabalho. Assim se redefinem os 

lugares: como ponto de encontro de interesses longínquos e próximos, mundiais e 

locais, manifestados segundo uma gama de classificações que está se ampliando e 

mudando (SANTOS, 2008a, p.18). 

 

Diante dessas considerações, verifica-se que a dinâmica local não está desconectada da 

dinâmica global, sendo apenas um fragmento desta. No entanto, essa visão da realidade 

apresentada pelos autores ainda é desconhecida por muitos professores dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental - e muitos profissionais de educação em diferentes níveis de ensino.  

Em situação inversa, o professor apresenta melhores condições para compreender a 

maneira como o mundo está organizado e, diante disso, pensar novas formas de conduzir suas 

práticas pedagógicas. Mesmo porque, a pesquisa faz parte de seu fazer pedagógico e não se 

trata de uma forma de ser (ou de atuar) do professor, mas é uma ação intrínseca à ação 

educativa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino (FREIRE, 1996).  

Afinal, o ato de ensinar envolve recorrentes indagações acerca das questões do mundo e 

constantes buscas por novas formas de refletir sobre o homem e suas condições culturais. 

Esse, inclusive, é o dom natural do homem: ser sujeito. Então, concordamos com Freire 

(1979), quando afirma que 

 
quanto mais [o homem] for levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre o seu 

enraizamento espaço-temporal, mas “emergirá” dela conscientemente carregado de 
compromisso com a sua realidade, a qual, porque é sujeito, não deve ser simples 

espectador, mas deve intervir cada vez mais (FREIRE, 1979, p.61).  

 

Essas considerações apresentadas até o momento demonstram a importância do ensino 

pela pesquisa como elemento de aproximação do ensinar e do aprender com a realidade vivida 

pelos alunos. Nesse sentido, podemos nos apoiar em Cavalcanti (2002), o qual defende a ideia 
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de que, 

 
com essa abordagem, os conteúdos geográficos tornam-se mais eficazes no sentido 

de cumprir efetivamente com sua tarefa na escola, que é a de contribuir para 

formação geral dos cidadãos. É isso que justifica a presença dessa disciplina na 

escola de nível fundamental e médio. Essa contribuição refere-se à possibilidade de 

leitura da realidade que esse saber disciplinar especializado possui e que pode 

compor as capacidades cognitivas dos cidadãos (CAVALCANTI, 2002, p. 43). 

 

 

Observa-se, assim, que as preocupações metodológicas, a partir das abordagens críticas, 

buscam a aproximação das experiências com o mundo vivido e do desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que contribuam para o processo de emancipação dos sujeitos. Essas 

questões se destacam pela sua atualidade no campo da pesquisa educacional, além de 

representarem profundas mudanças sociais, econômicas e educacionais promovidas pela 

globalização e pelo advento das TIC no mundo contemporâneo. A ênfase na concepção e no 

tratamento da informação nos leva a crer que o ensino não deve prescindir da pesquisa. Então, 

é oportuno pensar que o ensino e a pesquisa são eixos indissociáveis no processo de ensino e 

aprendizagem, visto que a pesquisa aproxima os conteúdos geográficos e cartográficos das 

situações cotidianas, dando sentido aos mesmos. 

Pensando nisso, as discussões teórico-práticas focam a análise do conceito de espaço 

geográfico e a compreensão das graduandas acerca das noções básicas de Cartografia e suas 

diferentes formas de representação do mesmo. Tanto que, como recurso metodológico, a 

coleta de dados ocorreu em concomitância com o desenvolvimento das ações pedagógicas 

previstas pela pesquisa, de modo que foi escolhida a observação participante, pois esta [...] 

“permite a observação de atitudes, opiniões, sentimentos, além de superar a problemática do 

efeito do observador” (VIANNA, 2007, p. 50).  

Mergulhada no campo de pesquisa, busquei identificar, nos sujeitos pesquisados, os 

aspectos da vida acadêmica que fossem relevantes para a investigação em andamento. De 

fato, isso exigiu certa cautela, já que “[...] ao observador não basta simplesmente olhar; [este] 

deve, certamente, saber ver, identificar diversos tipos de interações e processos humanos” 

(VIANNA, 2007, p. 12). Portanto, saber ver e ouvir é essencial para o ato investigativo, 

porque as informações precisam ser confiáveis e relevantes para a pesquisa em curso. Além 

disso, o pesquisador deve estar atento à influência de sua participação no processo de 

investigação, pois a sua atuação, como sujeito integrante do estudo, pode modificar os rumos 

da pesquisa.  

Buscando apurar o meu olhar investigativo, utilizei instrumentos e técnicas apropriadas 
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para as pesquisas qualitativas, tais como: análise documental (trabalhos elaborados pelas 

graduandas), registros fotográficos, gravações de áudio e/ou de vídeo
19

 com o intuito de 

captar as impressões das graduandas nos encontros.  

É preciso ressaltar, também, que, ao longo da pesquisa, realizei levantamentos 

bibliográficos acerca de temas específicos da Geografia Escolar, Educação Cartográfica e 

Geotecnologias – em especial, a literatura relativa ao Sensoriamento Remoto -, que 

socializamos com os parceiros da pesquisa. A fim de aprimorar os conhecimentos sobre as 

técnicas de geotecnológicas, participei do curso presencial “Os Fundamentos do 

Sensoriamento Remoto” com o Professor Dr. Mauro Alixandrini
20

, realizado pelo Laboratório 

de Geodésia (LABGEO), na Faculdade Politécnica da Universidade Federal da Bahia.  

Em outro momento, participei do curso a distância “Geotecnologias no Ensino” 

oferecido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e ministrado pela Professora 

Tereza Florenzano e colaboradores. Esses exercícios teórico-práticos ofereceram o 

embasamento teórico necessário para as análises dos dados coletados ao longo da pesquisa. 

Além disso, auxiliaram na tarefa de traçar as estratégias de ação para a investigação. Neste 

processo, então, foram definidas as seguintes etapas de trabalho para a elaboração das 

atividades de ensino e pesquisa: 

 

a) Planejamento das ações pedagógicas. Esse planejamento consistiu na escolha, 

elaboração e/ou (re)adaptação de atividades voltadas para a educação cartográfica. Ao 

longo do processo de construção do campo de estudo, esse planejamento foi revisitado à 

medida que novas leituras e/ou situações de aprendizagem surgiam e exigiam o 

redimensionamento dessas práticas em sala de aula.  

b) Desenvolvimento das ações pedagógicas. Foram realizadas atividades de leitura, 

discussão teórica e elaboração de diferentes formas de representação do espaço. Estas 

foram realizadas juntamente com o professor regente da turma, a qual se firmou como 

lócus da pesquisa. 

c) Coleta e análise dos dados. Por fim, a troca de informações e o compartilhamento 

dos resultados da pesquisa com a comunidade acadêmica envolvida. 

 

                                                   
19

 A coleta dessas informações foi feita com o aval das graduandas mediante a assinatura de um Termo de 

Compromisso. 
20

 Engenheiro Cartógrafo (UFPR), Doutor em Fotogrametria e Sensoriamento Remoto pelo Instituto de 

Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (IPF) da Universidade de Karlsruhe, Alemanha. 
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3.2 Pesquisa de Campo 

 

A imersão do pesquisador no campo de pesquisa ocorreu mediante a explicitação da 

proposta de trabalho à coordenação pedagógica do curso de Licenciatura em Pedagogia do 

Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) e, mais tarde, à turma que participaria da 

pesquisa. Esta, composta por 20 (vinte) graduandas do quinto semestre do citado curso, 

acolheu-me com simpatia. A periodicidade dos encontros era semanal, tinha duração média de 

três horas/aulas e ocorriam durante o noturno.  

 

3.2.1 Atividade 1: Mapa do Corpo 

 

O mapa do corpo é uma atividade muito conhecida no âmbito educacional, que tem por 

objetivo estimular os sujeitos a reconhecer o próprio corpo, abrindo campo para a exploração 

dos seus referenciais corporais.  

Através desta atividade, o professor pode proporcionar à criança o exercício da  

descentração a partir da projeção de seu próprio corpo em uma folha de papel, isto é, a 

possibilidade de perceber a si mesma sob outra perspectiva (de fora corpo). Nesta prática 

pedagógica, é possível trabalhar as noções de lateralidade e de proporcionalidade, 

fundamentais para o desenvolvimento das noções espaciais.  

De acordo com Almeida (2008), esse reconhecimento das partes e lado do corpo é 

importante para o sujeito, pois “[...] a gênese da orientação espacial está no corpo, é a partir 

dele que, em primeiro lugar, os referenciais de localização devem ser determinados”. Assim, a 

autora sugere que o professor inicie a atividade estabelecendo um diálogo que remonte um 

pouco da história pessoal dos alunos, explicitando, por exemplo, a origem, o significado e sua 

apreciação acerca deste, sendo que outros desdobramentos também são possíveis.  

Como esta pesquisa, voltada para a formação de professoras, preferimos iniciar a 

atividade com discussões sobre a importância da educação cartográfica para as turmas dos 

Anos Iniciais. Dessa forma, a atividade contou com a presença de 20 (vinte) alunas, as quais 

foram divididas em 5 (cinco) grupos, com 4 (quatro) alunas para cada um deles. Pretendeu-se, 

portanto, trabalhar, concretamente, as relações espaciais topológicas (frente, trás, em cima e 

embaixo) com o intuito de observar como são compreendidas as noções de lateralidade.  

Descrevemos, a seguir, o roteiro da atividade desenvolvida neste encontro: 
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OBJETIVO: Observar como as graduandas compreendem as noções de lateralidade. 

CONTEÚDOS: Representação cartográfica, lateralidade e proporcionalidade. 

MATERIAL UTILIZADO: Papel metro, lápis, caixa de lápis de cor, borracha, caixa de 

caneta tipo hidrocor ou caneta-piloto.  

DESENVOLVIMENTO: Iniciamos a atividade explicando os elementos básicos que 

compõem um mapa: título, legenda e orientação. Feito isso, explicamos os 

procedimentos para a realização da atividade planejada. Os grupos (com três ou quatro 

componentes) escolheram suas representantes: duas mapeadoras e uma pessoa que 

deveria servir de modelo para o mapeamento. Assim que as “modelos” deitaram sobre o 

papel metro, as mapeadoras iniciaram o decalque do corpo da colega. Feito isso, o 

grupo deveria inserir um sistema de orientação (rosa dos ventos), criar uma legenda e 

um título para este mapa. As mapeadoras deveriam representar as características físicas 

das “modelos”, buscando aproximar/conformar o desenho construído à realidade, 

incluindo detalhes dos corpos e acessórios. As graduandas também deveriam identificar 

a frente e o verso da folha, além dos braços esquerdo e direito das “modelos” na 

imagem. Ao analisar as figuras, comparamos o real (concreto) e a representação.  

 

Através dessa atividade, pudemos observar a maneira como as graduandas concebem as 

noções de lateralidade e de proporcionalidade. No quesito lateralização, as graduandas não 

apresentaram dificuldades para relacionar a direita e a esquerda do corpo da pessoa mapeada 

na representação elaborada na folha de papel, ainda que esta estivesse em posição invertida ao 

modelo. Ressalta-se que, quando o corpo do sujeito mapeado se posiciona à frente da sua 

representação, os lados não apresentam correspondência direta, mas sim invertida. 

Quanto à proporção dos objetos na representação, pedimos que a turma observasse o 

desenho e identificasse materiais que pareciam ter sido retratados de forma desproporcional 

ou distorcida. As professoras perceberam essas diferenças nas peças acessórias desenhadas 

pelas mapeadoras.  

No que se refere à criação da legenda, percebemos que as professoras, ao invés de 

identificarem as partes do corpo da professora-mapeada, como normalmente é feito, preferiam 

destacar os acessórios destas sob a alegação de que isso facilitaria a identificação das mesmas. 

Uma das principais inquietações explicitadas pelas graduandas - e que acompanhou o grupo 

durante todo o processo de construção desta pesquisa – era propor atividades práticas 

significativas e contextualizadas para os alunos dos Anos Iniciais a partir dos conteúdos da 

educação cartográfica.  
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Sobre o mapa do corpo – atividade comumente explorada nos Anos Iniciais –, pode-se 

observar que mobilizou as graduandas, as quais buscavam compreender o porquê de cada 

procedimento e, ao longo desse processo, passaram a prever os desdobramentos da atividade, 

desmistificando a ideia concebida de que a educação cartográfica é um processo complicado.  

Por fim, destacamos que esse trabalho é apenas uma maneira dentre tantas outras, 

cabendo às realizadoras a proposição de inúmeras desconstruções e reinvenções das 

atividades.  

 

3.2.2 Atividade 2: Mapa Mental  

 

Antes de tratar do desdobramento desta atividade, explicitamos o motivo da escolha da 

expressão “mapa mental”. Presente em diferentes áreas do conhecimento, tais como 

Psicologia, Pedagogia, Administração e demais áreas, essa expressão é entendida aqui sob o 

viés da Geografia.  

Entendo que essa escolha é a mais adequada, pois exprime a ideia daquilo que 

realizamos com as graduandas neste estudo: a representação gráfica de um trajeto vivenciado 

diariamente pelas mesmas. Ademais, deve-se considerar que o mapa mental é uma expressão 

largamente utilizada na Geografia Escolar por acadêmicos como Oliveira (2008; 2009), 

Passini (1994), dentre outros. A propósito, conforme Nogueira (1994), os mapas mentais 

referem-se às 

 
[...] representações mentais que cada indivíduo possui dos espaços que conhece. 

Este conhecimento é adquirido direta (através de percepções dos lugares que lhe é 

familiar, os espaços vividos) ou indiretamente através de leituras, passeios e 

informações de terceiros (revistas, livros, jornais, televisão, rádio, etc.) 

(NOGUEIRA, 1994, p. 14). 

 

Nessa perspectiva, o mapa mental é uma imagem criada (pode ser representada em um 

suporte físico ou não) pelo sujeito do espaço vivido, apoiado na percepção e/ou na experiência 

física direta ou indireta (por meio de fotografia) com o lugar. Essas representações do lugar, 

concebido aqui como fragmento do espaço urbano, são registros singulares, pessoais, e não 

trazem consigo a obrigatoriedade de corresponder ponto a ponto à imagem da paisagem 

representada.  

É válido salientar, ainda, que essas representações são resultado da associação de 

elementos armazenados na memória do sujeito e de referenciais concretos espacializados em 

geral e presentes no mundo vivido por este indivíduo. Pode-se compreender, assim, que a 

junção dessas ideias ajuda a construir/aproximar as noções e conceitos de espaço geográfico e 
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uso do território, dentre outros. Quanto a essa construção/aproximação do conceitual próprio 

da Geografia Escolar, ocorre mediante o processo de aprendizagem desenvolvido na 

experiência imediata com o mundo vivido.  

A título de exemplificação, os alunos representaram elementos da paisagem, buscando 

colocá-los em posições que correspondessem à realidade, ainda que as dificuldades da ação 

figurativa estivessem presentes. Ou seja, colocar os elementos em posições concordantes com 

o “mundo lá fora” exige o desenvolvimento de capacidades cognitivas ligadas à localização 

(esquerda - direita) e à situação referente ao percurso realizado. Estes novos esquemas são 

acrescentados aos anteriores e ajudarão no desenvolvimento de aquisições mentais mais 

sofisticadas sobre o espaço. 

Do ponto de vista da construção do conhecimento geográfico, a elaboração da 

representação do espaço na forma de mapas mentais permite, ainda, a presentificação da 

paisagem do lugar, que deve ser entendida como uma mensagem que se modifica através do 

tempo e que estimula a compreensão do processo de transformação do lugar antes da 

produção do espaço (ideia mais complexa e abstrata). 

Vale lembrar que a elaboração dos mapas mentais requer pensar e fazer o espaço 

geográfico, cujo processo mobiliza, no instante de construção do mapa, os signos do alfabeto 

cartográfico — o ponto, a linha, a área e a cor.  Já no segundo, o saber-pensar, o aluno busca, 

na memória, aspectos que lhe são familiares e realiza escolhas entre os elementos presentes 

em seu repertório, visando à produção de significado nos processos de identificação, com 

lugar que deverão ser mobilizados, posteriormente, na elaboração de outros tipos de textos. 

A partir disso, a questão básica a ser enfrentada diz respeito à percepção de que o aluno 

possui de um determinado fenômeno, portanto sua percepção individual, acompanhada de sua 

leitura individual daquele lugar em relação a outros - arranjo espacial, a fim de mobilizar a 

criatividade e a busca de um conhecimento novo na direção de aquisições mais sofisticadas, 

seja no campo da Geografia ou na formação da cidadania. 

Nesta perspectiva, iniciamos as atividades planejadas pedindo às graduandas que 

representassem graficamente - utilizando-se dos recursos da percepção e da memória - o 

trajeto de sua residência (ou local de trabalho) até a UNIJORGE. Nessa atividade, priorizamos 

a análise dos documentos cartográficos produzidos pelas graduandas que representassem, 

graficamente, os aspectos mais representativos (para elas) do espaço vivido e, 

consequentemente, pudessem demonstrar a maneira como concebem este espaço, o qual é 

fruto da sua visão de mundo e de suas experiências temporais, espaciais e sociais.  

Este momento de iniciação do sujeito aos elementos da representação gráfica do mundo 
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- avançando na direção da representação cartográfica – é fundamental para o desenvolvimento 

de um processo de leitura crítica de mapas de diferentes naturezas. Na composição do 

desenho, buscou-se, apenas, o uso de recursos mnemônicos e de noções espaciais básicas, já 

que a elaboração destes não exige o cumprimento das normas e regras da Cartografia 

Científica. Por isso, acreditamos que esse tipo de atividade pode auxiliar o trabalho 

pedagógico.  

Tendo isso em vista, buscamos compreender como as graduandas se relacionam com o 

espaço vivido. Para tanto, definimos três áreas de significação para auxiliar no processo de 

análise do problema e dos objetivos propostos, tais como: espaço; Geotecnologias; e 

Educação Cartográfica.  

Buscando dar início à análise, descrevemos, abaixo, as atividades desenvolvidas neste 

encontro. 

 

OBJETIVO: Analisar a percepção das graduandas acerca do espaço vivido. 

CONTEÚDOS: Representação cartográfica e percepção do lugar.  

MATERIAL UTILIZADO: Folha de papel A4, régua, lápis, caixa de lápis de cor, 

borracha. 

DESENVOLVIMENTO: Neste encontro, discutimos a importância dos conteúdos da 

Geografia Escolar para o desenvolvimento cognitivo dos alunos dos Anos Iniciais, 

priorizando a aprendizagem dos conteúdos diretamente relacionados com a Educação 

Cartográfica. Então, enfatizamos o papel da cartografia no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos dos Anos Iniciais através da (re)apresentação das noções 

básicas de cartografia, como os elementos do signos cartográficos (linha, ponto e área), 

a noção de perspectiva (vertical, horizontal e oblíqua) e o conceito de mapa. A partir 

disso, pedimos às graduandas que representassem o trajeto que realizam de casa (ou do 

local de trabalho) para a UNIJORGE em uma folha de papel A4. Em verdade, a 

proposta era desenhar uma espécie de mapa do percurso realizado diariamente, 

utilizando, apenas, os signos ponto, linha e cor.  Assim, com a elaboração de uma 

legenda, através do sistema de orientação, buscamos o desenvolvimento da imaginação 

espacial.   

 

É importante explicitar que essa atividade oferece pistas para a compreensão da maneira 

como os sujeitos organizam, mentalmente, os principais pontos de referência do percurso do 

espaço vivido, e como utilizam os elementos cartográficos para expressar essas informações. 
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Pensando nisso, comentamos apenas 2 (dois) documentos cartográfoscos dos 20 (vinte) mapas 

mentais confeccionados pelas graduandas, pois os consideramos representativos para a 

pesquisa.  

Para o referido trabalho, estabelecemos os seguintes critérios de análise: legibilidade 

(clareza), conformação com o real e criatividade. Entendo que são fundamentais para a leitura 

e interpretação do material, aliados à tentativa de identificar o desenvolvimento teórico 

conceitual próprio da Geografia Escolar. A seguir, apresentamos os mapas elaborados pelas 

alunas. Antes, é preciso explicar que, de uma maneira geral, eles demonstram apropriação, por 

parte das alunas, dos conteúdos cartográficos, quando se utilizam dos signos do alfabeto 

cartográfico juntamente com outros elementos da representação, a exemplo da legenda e da 

rosa dos ventos
21

. A saber, iniciamos a análise dos documentos a partir do mapa mental da 

Aluna A (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Mapa Mental da Aluna A 

 

O desenho da Aluna A (Figura 9) apresenta o percurso que esta realiza diariamente de 

sua residência até a UNIJORGE, através de linhas, pontos, áreas, cores. Nele, é possível 

identificar objetos geográficos descritos na legenda do mapa, mas detectamos, também, a 

ausência de um sistema de orientação, a exemplo da rosa dos ventos e o título do mesmo.  

Quanto à rosa dos ventos, sabe-se que tem a função de indicar os pontos cardeais (norte, 

sul, leste e oeste), assim como os pontos colaterais (nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste) e 
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os subcolaterais (norte-nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste, leste-sudeste, sul-sudoeste, 

oeste-sudoeste, oeste-noroeste, norte-noroeste). Entretanto, a inserção desse sistema de 

orientação com os pontos cardeais seria o suficiente para o objetivo desta pesquisa, pois se 

pretende compreender como as alunas entendem o espaço vivido. Abaixo, exibimos dois tipos 

de rosa-dos-ventos (Figura 10): 

 

              

                              Figura 10 – Dois modelos de rosa-dos-ventos. Fonte: site “O Espaço Vivido”
22

. 

 

No que se refere à orientação espacial, pode-se considerar que esse mapa mental 

apresenta algumas incoerências. A UNIJORGE, por exemplo, posiciona-se a oeste – ao passo 

que, em um mapa científico, estaria presente a leste – e a sua residência aparece no mapa ao 

lado da universidade – mas, no plano real, estariam localizados em zonas distintas.  

Por outro lado, consideramos este documento cartográfico válido porque mostra a 

perspectiva assumida pela autora do mapa. Este desenho, que assume a residência da aluna 

como ponto de partida e a UNIJORGE como ponto de chegada, é, em nosso entendimento, 

uma construção valiosa, pois expressa o ponto de vista da graduanda, a maneira como ela 

compreende esse espaço. Nesta representação gráfica, a autora ressalta os pontos do percurso 

que lhe são significativos, os quais podem não ser representativos para outra pessoa.  

No trânsito dessas ideias, mostra-se interessante refletir sobre o fato de que todos os 

seres humanos compartilham percepções comuns, um mundo comum, em virtude de 

possuírem órgãos similares. Apesar disso, os sentidos nos fornecem variadas formas de 

percepção e de avaliação da superfície terrestre, o que nos conduz aos processos particulares 

de seleção e de estímulos, apreensão e à elaboração de nossa própria realidade (TUAN, 1980). 

Dessa forma, pode-se afirmar que os sujeitos não experienciam e apreendem o espaço da 

mesma maneira. Portanto, apresentam impressões e compreensões diferenciadas acerca do 

mesmo. 

Além disso, compete observar que percebemos o mundo por meio de todos os sentidos 

simultaneamente, mas a gama de informações disponíveis nos obriga a selecionar uma 

                                                   
22
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pequena porção de nosso poder inato de experienciar o espaço.  

 

O mundo percebido através dos olhos é mais abstrato do que o conhecido por nós 

através de outros sentidos. Os olhos exploram o campo visual e dele abstraem alguns 

objetos, pontos de interesse, perspectivas. Mas o gosto do limão, a textura de uma 

pele quente, e o som de farfalhar das folhas nos atingem como sensações [...] 
(TUAN, 1980, p. 12). 

 

Esse recorte decorre da combinação das imagens, sons, cheiros, sensações táteis 

associadas ao lugar, cujas informações retidas na memória favoreceram as alunas, como relata 

a Aluna C, a “[...] imaginar o lugar em que vivemos” através da atividade. Nesta perspectiva, 

a mesma buscou representar o espaço sem muita preocupação com o real, pois estruturou o 

seu desenho com base em seus recursos mnemônicos, o qual oferece pistas sobre a sua visão, 

leitura de mundo. Sobre o assunto, Freire (1991) alerta que o educador deve 

 
[...] respeitar os diferentes níveis de conhecimento que o aluno traz consigo à escola. 

Tais conhecimentos exprimem o que poderíamos chamar de identidade cultural do 

aluno – ligada, evidentemente, ao conceito sociológico de classe. O educador deve 

considerar essa “leitura de mundo” inicial que o aluno traz consigo, ou melhor, em 

si. Ele forjou-a no contexto do seu lar, de seu bairro, de sua cidade, marcando-a 

fortemente com sua origem social (FREIRE e CAMPOS, 1991, p. 5). 

 

Com relação à leitura de mundo, como aponta o próprio autor, precede a da palavra. 

Portanto, todo sujeito desenvolve e expressa a sua visão particular da realidade em que vive. 

Em seguida, apresentamos o mapa mental da Aluna B (Figura 11): 

 

 

Figura 11 – Mapa mental da Aluna B. 

 

O desenho elaborado pela Aluna B atende bem ao enunciado, pois utiliza signos 

cartográficos (ponto, linha e área), elabora uma legenda e título, conforme proposto nesta 
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atividade, buscando certa unidade e proporcionalidade na figura. Destacamos, entretanto, o 

conflito entre a rosa dos ventos e o posicionamento do bairro onde a mesma reside, isto é, a 

relação entre o sistema de orientação e a localização espacial do espaço vivido.  

Sobre as dificuldades com a orientação espacial, certamente, configura um problema 

que afeta grande parte da população soteropolitana, porque os mapas – e demais documentos 

cartográficos - ainda são pouco explorados nos espaços escolares formais, como informa a 

pesquisa do GEOTEC (NASCIMENTO, DIAS, PEREIRA, 2009).  

Essa ocorrência mostra a necessidade do desenvolvimento de um trabalho pedagógico 

centrado no desenvolvimento dessas noções com os graduandos e professores em serviço, 

buscando oferecer o lastro necessário para o aprendizado dos conhecimentos cartográficos e 

geográficos.  

Acerca disto, a Aluna B salienta que esse aprendizado é “importante para a turma dos 

Anos Iniciais e para a formação de professores, pois permite inserir os alunos no espaço em 

que vivem, buscando a interação desta criança com o meio em que vive”. Relata, ainda, que o 

estudo de mapas “deve ser planejado estrategicamente para que os alunos possam analisar as 

paisagens representadas graficamente e, em seguida, estabelecer comparações com outras 

realidades” (Aluna B). 

No que se refere ao desenho do percurso compreendido entre a UNIJORGE e o bairro 

da estudante, o trajeto-representado através de linhas e pontos não informa o nome do bairro 

onde a mesma reside. É possível identificar apenas a expressão 'ponto de ônibus' e a palavra 

'casa'. Talvez, a estudante não desejasse expor essa informação para a turma. 

Em tempo, a intenção dessa breve análise é enfatizar a necessidade de estimular as 

graduandas a pensarem nos sentimentos que nutrem pelo lugar onde residem e como 

trabalharão esses sentimentos e/ou percepções em sala de aula. Mesmo porque, acredito que 

fortalecer o sentimento de pertencimento ao lugar (espaço vivido) é fundamental para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico voltado para a Cartografia e para a Geografia 

nos Anos Iniciais, pois mobiliza o sujeito a se implicar no processo de ensino e aprendizagem.  

Assim, a ausência desse sentimento também pode ser percebida nos traços que 

compõem o mapa mental e indica a necessidade do professor pensar novas estratégias que 

favoreçam o estabelecimento desse vínculo com o lugar, tornando-o representativo à história 

de vida desse sujeito. 

Quanto à formação dos professores dos Anos Iniciais, a aluna expõe que “ao começar a 

fazer o meu mapa, o mesmo ajuda a conhecer as mudanças provocadas pelo homem no meio 

onde desenvolve a sua vida cotidiana”. No mapa mental elaborado pela Aluna C (Figura 12), 
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mostrado abaixo, o que mais chama atenção é o fato de a graduanda utilizar-se de números 

para guiar o leitor durante todo o trajeto. 

 

 

Figura 12 - Mapa mental da Aluna C 

 

No desenho do mapa, a aluna utiliza: signos do alfabeto cartográfico (ponto, linha e 

área); linhas duplicadas para representar o percurso; números e nomes de lugares que buscam 

explicar, simultaneamente, os trechos do trajeto; e uma legenda que, embora apresente muitas 

informações que descrevem esses trechos, reproduzem algumas informações já presentes no 

interior do desenho.  

Recorrendo ao depoimento da Aluna C, 

 
Na elaboração do mapa mental, tive algumas dificuldades, pois ainda era 

desconhecido, para mim, esse processo de construção, apesar de já ter visto algumas 

fotos de mapas nesse formato. Ainda assim, pelo desconhecimento de causa, não o 

associei ao exigido pelo professor em sala de aula. Então, devido à minha 
ignorância, demorei um pouco para entender a mensagem contida na pergunta para a 

construção do exigido no mapa (Aluna C). 

 

Apesar disso, a aluna acredita que conteúdos específicos da Geografia Escolar podem 

ser explorados nos Anos Iniciais através dos mapas mentais. Em suas palavras, 

 

[...] variados temas podem ser trabalhados a partir do estudo das paisagens urbanas e 

rurais. Ao estudar a noção de espaço e tempo, por exemplo, eles [alunos] constroem 

valores importantes para a vida em sociedade, pois contemplam os conhecimentos 

conceituais, atitudinais e procedimentais (Aluna C). 

 

Verifica-se, também, que a autora do desenho procura estabelecer certa unidade na 

elaboração do desenho, garantindo o posicionamento e a localização dos fenômenos 

geográficos espacializados representados em seu mapa de percurso. Um exemplo disso é o 



75 

 

posicionamento correto - ao lado direito do percurso (avenidas), como no mundo real – dos 

aspectos anunciados no percurso casa-UNIJORGE. 

Além disso, a Aluna C faz uso de vários recursos visuais (símbolos, cores e palavras) 

no corpo do desenho. Essa utilização poderia ser inadequada caso fossem consideradas as 

normas da Cartografia formal, pois se comprometeria, assim, a legibilidade do mapa, além de 

confundir seu leitor. Vale destacar, entretanto, que a função do mapa é comunicar, de forma 

resumida, o máximo de informações geográficas e cartográficas impressas em um suporte de 

fácil manuseio. Por isso, os cartógrafos costumam utilizar sinais gráficos ou grafismos – 

basicamente os símbolos convencionados pela cartografia de base ou topográfica - que têm o 

papel de substituir palavras, expressões ou frases no corpo dos mapas.  

 
A simbologia da cartografia de base para a confecção de mapas foi definida há muito 
tempo e por isto é a mais utilizada na maioria dos países do mundo ocidental. Já a 

cartografia temática utiliza símbolos próprios para explicitar fenômenos geográficos 

específicos e facilitar a compreensão do leitor (NOGUEIRA, 2008, p. 105). 

 

Nesses termos, a legenda tem um papel muito importante na composição dos mapas. 

Esta busca, por sua vez, traduz o significado de cada um dos significantes (símbolos) 

expressos no mapa. Vale lembrar que, ao trabalhar com alunos dos Anos Iniciais, o professor 

deve optar entre o desenvolvimento da criatividade e o rigor da cartografia temática. Esta 

escolha está relacionada à economia dos sentidos, valores, interesses do professor que são 

atribuídos ao desenvolver essas atividades. 

A comparação entre os mapas apresentados na Figura 11 e na Figura 12 nos mostra 

diferentes formas de apreensão dos conteúdos trabalhados na educação cartográfica. Enquanto 

a Aluna B, na tentativa de atender ao estímulo da atividade, utiliza-se dos signos 

cartográficos (ponto, linha e área), a Aluna C, por sua vez, de acordo com o motivo que a 

mesma evidenciou, usa esses elementos de forma excessiva, às vezes, duplicando as funções. 

No que tange aos aspectos do conteúdo presente nos mapas mentais, a Aluna B 

explicita o nome de seu bairro (Itinga) e superdimensiona a sua casa em relação aos demais 

objetos, o que expressa um sentimento de identificação e/ou forte ligação afetiva que possui 

com o lugar. Assim, podemos entender que é possível identificar os sentimentos ou 

preferências desenvolvidas por ela em relação ao lugar, diferentemente do que foi realçado no 

desenho da Aluna C.  

No escopo dessas observações, constata-se que o mapa mental é um recurso pedagógico 

importante para trabalhar as questões fundamentais da cartografia no processo de Educação 

Cartográfica, uma vez que 
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os desenhos espontâneos, em diferentes faixas etárias e níveis socioeconômico-

culturais, possibilitam identificar o desenvolvimento gráfico-espacial dos alunos 

como uma representação do mundo próximo e conhecer suas informações sobre os 

lugares, mas também seu imaginário sociocultural. Os desenhos de crianças 

oferecem dados aos professores sobre situações de vida, pensamentos, medos. É por 

meio do desenho, em atividade individual ou coletiva, que o não-dito se expressa 

nas formas, nas cores, na organização e na distribuição espacial (PONTUSCHKA, 

PAGANELLI e CACETE, 2007, p. 293). 

 

Em busca de verticalizar a reflexão em curso, ampliamos essa compreensão, pois 

entendemos que os mapas mentais (ou de percurso) elaborados pelos sujeitos fornecem 

informações essenciais sobre si mesmos e suas relações com o espaço vivido, bem como as 

possíveis interações com os diferentes espaços da cidade, ou seja, a percepção da totalidade 

espacial. Como demonstra a Aluna C ao final do trabalho, 

 

essa atividade é importante para a turma dos Anos Iniciais, pois fornece subsídios 

para que a criança se situe em seu lugar de vivência, por meio da apreensão da 

paisagem que ela pode observar e ampliar a noção de espaço [...] Ao começar a fazer 

meu mapa através dos meus conhecimentos, por exemplo, pude perceber a noção de 

lugar, paisagem (Aluna C). 

 

Do ponto de vista dessa pesquisa, a construção livre, criativa e particular do espaço 

experienciado através da representação pode explicitar as fragilidades teórico-práticas das 

alunas, as quais resultam, possivelmente, da não exploração dos aspectos deste em sua 

formação básica.  

Neste sentido, reafirmo que o mapa mental deve servir como um recurso pedagógico 

para a iniciação à cartografia, já que explicita o nível de conhecimentos que o aluno tem sobre 

o tema. Isso é verdade ainda que não se preste ao aprofundamento das discussões sobre o 

espaço geográfico ou ao desenvolvimento de habilidades mais complexas, a exemplo das 

atividades relacionadas à escala cartográfica. Assim, destacamos a necessidade de ações 

pedagógicas que utilizem recursos como a planta, o croqui, os mapas (analógicos e/ou 

digitais), as imagens orbitais de alta resolução e demais ferramentas computacionais que, 

conforme nossa compreensão, reorganizam e ampliam as capacidades cognitivas dos sujeitos.  

 

3.2.3 Atividade 3: Planta de um Apartamento 

 

Ao contrário do croqui, do mapa mental e do mapa do corpo, a elaboração de uma 

planta exige maior precisão e detalhamento do espaço representado. Comumente utilizada por 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento, como arquitetos, engenheiros cartógrafos, 

urbanistas, contempla pequenas faixas de terra, isto é, pode retratar desde projetos residenciais 
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a empreendimentos citadinos. Nesse contexto, Nogueira (2008) informa que a planta pode ser 

entendida como uma forma de representação 

  
[...] concebida em escala muito grande (1:500 a 1:2.000), de áreas suficientemente 

pequenas que podem ser assimiladas, sem erro sensível às superfícies planas, isto é, 

onde a curvatura da Terra pode ser desconsiderada. A projeção desta superfície para 

o plano de representação é ortogonal, portanto, a escala é preservada em qualquer 

ponto ou direção, o que não acontece com os mapas e cartas, que terão variações 

conforme a projeção cartográfica escolhida para representar a superfície curva da 

Terra (NOGUEIRA, 2008, p. 36). 

 

Então, diferente do mapa mental, a planta é uma representação que exige precisão e 

respeito às normas técnicas. Desse modo, faz uso de uma projeção ortogonal que busca, 

através do plano bidimensional, representar objetos tridimensionais (em suas vistas frontais, 

laterais e verticais).  

Nesta pesquisa, escolhemos uma planta de apartamento (vista vertical) de um 

empreendimento local com o intuito de observar como as graduandas compreendem esse tipo 

de representação tão comumente utilizado em práticas cotidianas. Em face disso, 

descrevemos, abaixo, as atividades desenvolvidas durante este encontro. 

 

OBJETIVO: Estimular a percepção visual nas imagens verticais através da planta de um 

apartamento. 

CONTEÚDOS: Representação cartográfica. 

MATERIAL UTILIZADO: Planta de um apartamento impressa em uma folha A4, 

régua, lápis, caixa de lápis de cor, borracha.  

DESENVOLVIMENTO: Para iniciar a atividade, pedimos para que a turma (com 19 

alunas neste dia) formasse grupos com duas ou três componentes. A atividade consistia 

em analisar, cuidadosamente, a imagem de uma planta de apartamento retirada de um 

encarte publicitário de um empreendimento local e inserir um sistema de orientação 

geográfica, uma legenda e um título, utilizando como base o centro (ou da sala de estar) 

da planta. Para cumprir a tarefa, as alunas precisaram identificar o tipo de 

visão/perspectiva (vertical, oblíqua ou horizontal) adotada pelo projetista/desenhista, 

procurando identificar a disposição dos objetos presentes na planta e relacionar 

diferentes objetos. Nesta oportunidade, utilizamos a planta-modelo abaixo, extraída de 

um encarte publicitário:  

 



78 

 

 

Figura 13 – Planta de um apartamento. Fonte: Construtora XY (nome fictício). 

 

 

A seguir, apresentamos a Planta do Apartamento do Grupo 1, da Aluna E e da Aluna B 

(Figura 14). Intitulada “Lar Doce Lar”, apresenta um título, uma legenda – localizada à direita 

do desenho – e um sistema de orientação, à direita do mesmo, buscando certa unidade 

figurativa. 
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Figura 14 – Planta de apartamento da Grupo 1 (Aluna E e Aluna B). 

 

Para compor a legenda, o grupo utilizou cores, símbolos lineares e pontuais, a fim de 

enfatizar os móveis e aparatos tecnológicos dispostos no interior da planta do apartamento.  

Outra etapa desta atividade consistiu no estabelecimento de relações entre os ambientes 

do apartamento e os equipamentos do mobiliário, através do uso do movimento de orientação, 

considerando, como referência externa, a entrada do apartamento posicionada no canto direito 

inferior. Com isso, buscava-se, em geral, o desenvolvimento da noção de lateralidade das 

graduandas, visando ao amadurecimento das capacidades cognitivas e ampliação das noções 

de espacialidade, além das noções de localização e situação no interior da planta. De acordo 

com as autoras, esses aspectos foram mobilizados. Nesta direção, a Aluna B explica que 

 

[...] essa atividade também nos deu entendimentos de que, a depender da posição 

que colocarmos a figura para observação ou conforme a posição que nos colocarmos 

em relação a esta, a imagem vista ou apreendida será sempre diferente, novos 

ângulos serão enquadrados e diferentes visões da mesma figura poderão surgir 
(Aluna B). 

 

Outro aspecto, lembrado pela Aluna E, refere-se às noções de lateralidade, que 

auxiliam o sujeito a se situar no espaço, a compreender as noções de distância (longe/perto, 

em cima/embaixo, esquerda/direita), estimulando-o a desenvolver novas percepções acerca do 
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objeto retratado, de acordo com o ângulo de enquadramento da figura.  

A seguir, apresentamos a Planta do Apartamento do Grupo 2 (Figura 15) realizada pelas 

alunas F e G. Com o título “Representação Cartográfica de um Apartamento”, apresentam 

uma legenda, baseada em cores, e um sistema de orientação que utiliza o próprio desenho da 

planta para indicar os pontos cardeais: norte (N), sul (S), leste (L) e oeste (O).  

 

Figura 15 - Planta do Apartamento do Grupo 2 (Alunas F e Alunas G). 

 

Para a Aluna G, atividades como esta objetivam “[...] despertar o interesse cada vez 

maior pelo estudo da Geografia, pois cada aula nos faz ver, com outros olhos, coisas que são 

do nosso cotidiano, mas que, pelo fato de não termos (desenvolvermos) esse olhar crítico, não 

os identificamos” (Aluna G). 

Cabe salientar, ainda, que a visão vertical foi apontada rapidamente pelas alunas, como 

a perspectiva assumida pelo projetista que elaborou a planta do apartamento do encarte 

publicitário.  Algumas alunas demonstraram estar familiarizadas com imagens desse tipo, 

decorrente de experiência na pesquisa para aquisição de um imóvel. Com relação à 

orientação, muitas graduandas ficaram confusas no momento de inserir o sistema de 

orientação geográfica na folha de A4, porque não conseguiam identificar o topo ou o fim da 

folha, já que não havia título. Então, foram orientadas a buscarem elementos na planta que 
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oferecesse essa informação.  

Após instantes de inquietação, algumas partícipes identificaram o sentido correto ao 

lerem palavras como 'suíte', 'quarto', dentre outras, e informaram para as demais. Outro 

momento de inquietação foi o posicionamento dos pontos cardeais na folha de A4, 

principalmente, dos pontos leste e oeste. Após esta etapa, as professoras criaram legendas 

contemplando as informações que os grupos consideraram relevantes para explicar o desenho. 

Na leitura e interpretação da imagem da planta, algumas professoras demonstraram 

experiência e orientaram as demais. 

A seguir, apresentamos os croquis, como proposta didática que visa a explorar, com as 

alunas, o trabalho com imagens de alta resolução, as quais pretendiam atender a um dos 

objetivos previsto pela pesquisa: analisar como o uso das geotecnologias na Educação 

Cartográfica pode redimensionar a compreensão do espaço pelas graduandas. 

3.2.4 Atividade 4: Croqui  

 

A elaboração de um croqui é uma atividade corriqueira entre os geógrafos, engenheiros 

cartógrafos, arquitetos e áreas afins. Dentre os variados tipos, o croqui cartográfico – que 

apresenta variações – é conceituado por Simielli (2009) como  

 

[...] uma representação esquemática dos fatos geográficos. 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 a 

escolha amadurecida dos elementos essenciais que se articulam na 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 e de difícil 

expressão figurativa (SIMIELLI, 2009, p. 105). 

 

Do ponto de vista teórico, a elaboração de um croqui não demanda precisão nos 

cálculos, tendo por base uma escala numérica, assim como não exige o rigor cartográfico no 

traçado de suas linhas, isto é, a instituição de um processo formal ou burocrático. Nesses 

termos, a sua elaboração visa, apenas, à explicitação dos fenômenos geográficos de forma 

pontual e sintética, priorizando a exposição clara, concisa e complexa das informações 

geográficas de um lugar. Assim, a função básica do croqui é evidenciar e comunicar o 

fenômeno retratado. 

A construção de croquis ainda é uma atividade pouco explorada nos Anos Iniciais, mas, 

de acordo com Simielli (2009), os croquis de análise/localização são atividades didático-

pedagógicas apropriadas para esse segmento porque apresentam menor detalhamento dos 

elementos constitutivos do espaço cartografado (SIMIELLI, 2009, p.106). Aliás, essa 

representação do espaço auxilia o estudante a compreender as variáveis, os fenômenos ou as 
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ocorrências presentes ali, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. 

Pensando nisso, propusemos, nesta atividade, a exploração do espaço da UNIJORGE e 

a sua representação, com o objetivo de (re)conhecer aspectos não observados cotidianamente 

devido à naturalização do lugar. A seguir, descrevemos a atividade desse encontro. 

 

OBJETIVO: Estimular a percepção do espaço vivido a partir da observação do espaço 

físico da UNIJORGE.  

CONTEÚDOS: representação cartográfica; percepção do lugar.  

MATERIAIS UTILIZADOS: folha de papel A4, régua, lápis, prancheta, borracha.  

DESENVOLVIMENTO: Iniciamos as atividades no pátio da universidade, estimulando 

a observação da paisagem do espaço vivido, ou seja, de maneira que pudesse ser 

percebido o que há no entorno da UNIJORGE, considerando os pontos cardeais. Feito 

isso, as graduandas deveriam inserir um sistema de orientação e iniciar o processo de 

construção do esboço do croqui. 

 

Antes de dar início à atividade, a Aluna H questionou o motivo de nosso deslocamento 

em direção à área externa da UNIJORGE, já que a mesma conhecia “muito bem” as 

instalações da instituição, por onde transitava todos os dias durante os anos em que, lá, 

dedicou-se aos estudos. De fato, esse ambiente lhe é familiar, bem como às demais 

graduandas.  

Destaca-se, também, que, mesmo ‘conhecendo bem’ o espaço físico da UNIJORGE, a 

Aluna H e mais da metade da turma não realizaram a atividade proposta, isto é, das vinte 

alunas, apenas quatro concluíram a mesma. As dificuldades apresentadas pelas alunas foram: 

as reduzidas dimensões da folha de papel A4 (duas alunas); a inabilidade para desenhar o 

lugar (cinco alunas); e, ainda, o entendimento de que se tratava de uma atividade muito difícil 

(por nove alunas) – sem maiores explicações. 

Apesar disso, acreditamos que esse momento foi importante para o processo de 

aprendizagem das alunas, porque, à medida que elas elaboravam os desenhos, as dúvidas 

emergiam e ‘puxavam’ questões relacionadas à dinâmica do espaço vivido, tais como: a 

localização de objetos geográficos/bairros circunvizinhos à UNIJORGE; as fases do dia 

(nascente e poente) e os pontos cardeais; os novos empreendimentos que tomam, 

rapidamente, a Avenida Paralela; a representação de objetos tridimensionais (prédios, por 

exemplo) em um suporte bidimensional (a folha A4).  

Com as palavras de uma das alunas, “a construção do croqui exige atenção e percepção 
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para registrar e representar a paisagem, além de coordenação motora e uso de pontos de 

referências” (Aluna I). Concordamos e ampliamos este comentário, pois acreditamos que a 

proposta contribuiu, também, para o desenvolvimento/aprimoramento das noções de direção, 

sentido, distância, orientação e proporção, tão necessárias ao desenvolvimento da imaginação 

espacial – ainda que não tenham finalizado a atividade. 

No que se refere aos conteúdos de aprendizagem, priorizamos, nesta atividade, as 

noções de proporcionalidade e escala, além daquelas relacionadas à localização dos objetos 

espacializados no espaço urbano vistos de uma posição pré-estabelecida para a observação. 

Em seguida, os croquis elaborados pelas graduandas foram confrontados com o desenho 

técnico extraído da planta da UNIJORGE (Figura 16).
23

 

 

 

Figura 16 - Croqui da UNIJORGE. Fonte: site da UNIJORGE 

 

Este desenho técnico foi confrontado com o croqui elaborado pela Aluna G, que é 

(Figura 17) exposto abaixo. 

 

                                                   
23
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Figura 17 – Croqui elaborado pela Aluna G. 

 

Sobre o plano da expressão, a Aluna G utiliza-se de diferentes recursos gráficos e novas 

estruturas cognitivas a fim de representar o espaço observado. Nota-se o desenvolvimento de 

noções espaciais e arquitetônicas mais elaboradas, ao se utilizar de retas paralelas e verticais - 

situadas no lado esquerdo superior do desenho -, como as utilizadas nas plantas técnicas e 

elementos gráficos, procurando desenvolver a visão vertical na atividade anterior. 

Outro aspecto observado na figura é a tentativa da Aluna G de representar a 

tridimensionalidade presente nos objetos do ambiente a partir do desenho dos quiosques - à 

direita e à esquerda inferior da figura - intercalados pela presença da via de acesso ao 

conjunto, buscando, assim, o desenvolvimento dessa noção de profundidade, próprias das 

figuras de tridimensionais, ainda que esta noção se apresente de forma muito primária e 

incipiente. Em outros termos, a aluna mescla, em seu desenho, elementos da perspectiva 

vertical – como o Prédio II – e da perspectiva oblíqua – nos quiosques e na estrutura da 

portaria, por exemplo – percebidos na composição do desenho, visando à construção de uma 

unidade figurativa, imaginação espacial.  

 
Na construção do croqui tive algumas dificuldades, pois era difícil a elaboração das 

noções de proporção e escala que fossem adequadas ao tamanho do papel por mim 

utilizado. Outra questão diz respeito ao formato dos objetos vistos de um ponto 

distante dos mesmos, noção de espaço (Aluna G). 

 

Dentre as atividades desenvolvidas, acredito que a última seja a mais sofisticada, pois 

engloba as capacidades cognitivas – as quais, de acordo com Simielli (2009), são essenciais 

para o processo de elaboração de documentos cartográficos - de localizar e analisar 
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determinado fenômeno no mapa; correlacionar duas ou mais ocorrências; de sintetizar, ou 

seja, sistematizar as informações anteriores. 

No encaminhamento da tarefa proposta, as alunas, ao elaborarem o croqui, 

identificaram, dentre os espacializados, os objetos geográficos que lhes pareciam mais 

representativos, visando à composição do cenário a ser representado. Em determinado 

momento, elas relacionaram, internamente, objetos distribuídos ao longo do espaço, 

assegurando as noções de distância, localização e extensão. O ato de correlacionar (comparar) 

dois (ou mais) objetos e sua posição no espaço, por sua vez, buscou garantir proporções, 

escalas e visões adequadas na composição do desenho.  

Por fim, a síntese dos conteúdos se desenvolve na elaboração da unidade figurativa, 

momento em que se consideram aspectos como direita, esquerda, frente, fundo, noções de 

profundidade, assumindo como referência um ponto externo ao objeto figurado. A propósito, 

estas questões podem ser observadas na Figura 17, que foi apresentada anteriormente, quando 

comparada à planta extraída do site da UNIJORGE, pois a mesma se utiliza de um rigor 

técnico em sua construção. 

A partir desse ponto da pesquisa, analisamos as imagens de alta resolução caracterizada 

pela visão sinóptica. Inclusive, este é um dos aspectos predominantes nas imagens orbitais e 

das fotografias aéreas, pois, através dele, podemos realizar um amplo e aprofundado 

mapeamento do espaço geográfico. Por isso, também consideramos esta etapa muito 

importante para a pesquisa. 

A seguir, delineamos os procedimentos da última atividade que tem como objetivos 

visualizar, analisar e comparar, com as alunas, as imagens orbitais e/ou fotografias aéreas da 

UNIJORGE e de alguns bairros de Salvador. 

 

3.2.5 Atividade 4: Imagens Verticais de Alta Resolução  

 

Pensar nas técnicas e tecnologias presentes nas imagens verticais de alta resolução é o 

princípio que pode auxiliar as graduandas a compreender as diversas possibilidades de 

construção do conhecimento no campo da Geografia Escolar. Conforme discorre Fonseca e 

Oliva (2009), 

 
As técnicas seriam projeções e amplificações criadas pelo homem e estariam 

enriquecendo seu próprio universo. Elas se manifestam como extensão do próprio 

corpo humano – membros, seus sentidos, seu sistema nervoso. O que seriam 

imagens captadas por um satélite? Ora, uma ampliação do olho humano. Essa 

concretização do mito de Prometeu - tão significativamente expresso na filosofia 
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hegeliana – que vê a técnica como a objetivação da essência humana (FONSECA e 

OLIVA, 2009, p.64). 

 

Sem a pretensão de discutir o mito de Prometeu na perspectiva hegeliana, buscamos o 

estudo dos autores para destacar a importância das técnicas geotecnológicas para o ato de 

expansão da capacidade humana de visualização do mundo. Assim, pode-se considerar que 

essas técnicas, ao permitirem a amplificação do olho humano, potencializam as capacidades 

cognitivas do sujeito. 

Num esforço de reflexão, deve-se atentar para o fato de que compreender as 

Geotecnologias - e suas técnicas - é reconhecer que a técnica, por si mesma, não realiza 

transformações no mundo social, mas pode, realmente, potencializar a ação criativa e 

transformativa humana nesta direção. Então, depende, apenas, do conteúdo ideológico e da 

capacidade cognitiva de utilização das técnicas para realizar as transformações na sociedade 

através da educação. Em outras palavras, se houver o desejo de avançar na direção de uma 

sociedade mais justa e igualitária, a partir do campo educacional, as técnicas devem ser 

encaradas do ponto de vista social crítico.  

Na atividade seguinte, o que interessa não se encontra, necessariamente, na imagem 

vertical de alta resolução como produto final, mas sim nos processos de concepção desta e 

suas possibilidades quando elabora conteúdos específicos que contribuam para o 

desenvolvimento da imaginação espacial, levando-se em consideração os contextos 

socioculturais econômicos e políticos presentes nos espaços urbanos experienciados pelas 

alunas. 

 

OBJETIVO: Estimular a leitura do espaço vivido através da percepção dos elementos 

presentes nas imagens verticais de alta resolução. 

CONTEÚDOS: Representação cartográfica; percepção do espaço vivido.  

MATERIAL UTILIZADO: computador, internet e o software Google Earth.  

DESENVOLVIMENTO: Convidamos as alunas para visualizar e analisar as imagens 

orbitais do espaço urbano de Salvador, onde a instituição UNIJORGE estivesse presente 

como ponto de referência. Neste momento, pedimos que visualizassem e comparassem 

as imagens desse ambiente urbano para que, em seguida, localizassem os seus bairros e 

os aspectos mais representativos desse trajeto, de acordo com seu ponto de vista. 

A imagem orbital abaixo (Figura 18) apresenta a porção da Avenida Luís Vianna Filho 

(mais conhecida como Avenida Paralela), onde está localizado o prédio da UNIJORGE. 
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Figura 18 – Imagem vertical da UNIJORGE e seu entorno. 

 

Observa-se, nesta imagem, a organização espacial dos objetos geográficos e das grandes 

infraestruturas que organizam o espaço urbano neste setor do Município de Salvador. No 

centro da imagem, identificamos o prédio da instituição, margeada pela Avenida Paralela, por 

uma escola, por um empreendimento e por uma rua. Na parte inferior, há grandes áreas 

reservadas para empreendimentos comerciais de alto nível, acompanhadas de alguns deles já 

instalados. Na parte superior, é possível distinguir diferentes formas de ocupação, intercaladas 

por áreas verdes, funcionando como possíveis extensões para especulação imobiliária.  

Quanto ao arranjo dos objetos, ainda são percebidas áreas ocupadas pelas classes 

trabalhadoras que, de maneira autônoma, constroem suas moradias. Estas, denominadas pelos 

geógrafos de ocupação informal, não formal ou espontânea, não estão submetidas a um 

planejamento urbano. Com um olhar mais apurado, é possível identificar aspectos 

topográficos através da observação do jogo de sombras, luzes e texturas que compõe a 

imagem. Os tons verdes claros e escuros, por exemplo, representam a vegetação local e 

falseiam a altitude do relevo.  

As cores/tonalidades, texturas, tamanho, formas, sombra, altura, padrão e localização 

são elementos básicos que constituem as imagens obtidas por técnicas de sensoriamento 

remoto - independente da escala ou resolução; que nos auxiliam a analisar e a interpretar os 

objetos, áreas e fenômenos presentes na superfície observada (FLORENZANO, 2007, p.44). 

Por exemplo, a textura lisa informa que o relevo é plano, ao passo que a textura rugosa indica 

áreas de relevo acidentado; e as formas, o tamanho – que varia de acordo com a escala -, as 
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tonalidade e cores nos auxiliam a distinguir os objetos presentes nessas imagens.  

Com base nesses elementos, as graduandas identificaram a UNIJORGE, a vegetação, as 

vias públicas e a passarela que as une, mas, inicialmente, ignoraram os demais objetos 

presentes na imagem. Mais tarde, ficaram surpresas quando perceberam a quantidade de 

conjuntos residenciais - as estruturas de cor acinzentada e formato quadrado distribuídas na 

imagem – que circundam a universidade. Desconheciam, ainda, o arranjo espacial localizado 

na parte superior esquerda da figura, que reúne, no topo da colina, grandes estruturas (prédios) 

e, em sua encosta, construções autônomas ou moradias não formais. 

Essa situação reforça a importância da visão sinóptica, característica das imagens 

verticais, para a análise espacial. Haja vista que esse tipo de visão nos oferece a possibilidade 

de redimensionar o nosso olhar acerca do espaço vivido, devido ao manejo de diferentes 

escalas e perspectivas. Logo, cabe ao professor fazer uso desses recursos com o objetivo de 

estimular seus alunos a, como orienta Freire (1979), 

 
Ad-mirar, olhar por dentro, separar para voltar a olhar o todo-ad-mirado, o que é ir 

para o todo, um voltar para suas partes, o que significa separá-las são operações que 

só se dividem pela necessidade que o espírito tem de abstrair para alcançar o 

concreto. No fundo são operações que se implicam dialeticamente (FREIRE, 1979, 

p. 44).  

 

A partir desta leitura, entendemos que ‘ad-mirar’ significa ir além daquilo que está 

posto. Assim, “olhar para dentro” é buscar compreender o que está subjacente à paisagem; é 

considerar os aspectos relacionados à produção do espaço.  

Voltando à análise da imagem, perguntamos às graduandas o motivo dessa configuração 

espacial, ou seja, o porquê desses objetos geográficos estarem assim espacializados.  

Para a Aluna F, “só pobre mora nas encostas” e os lugares mais valorizados já estão 

previamente reservados às pessoas de maior poder aquisitivo, ainda que estas não ocupem ou 

tenham a posse dos mesmos. Segundo ela, “conheço muita gente em meu bairro (Itinga) que 

foi remanejada para bairros distantes para dar lugar aos grandes empreendimentos” (Aluna F).  

Outros aspectos ligados ao plano do conteúdo encontram-se espacializados na figura e 

poderiam ser discutidos, a exemplo das questões relacionadas à violência urbana (contexto 

social) ou aos aspectos físicos do espaço geográfico-modelado de relevo ou hidrografia. 

Entretanto, a identificação desses aspectos pelas graduandas exige a mobilização de um 

repertório cultural e do desenvolvimento de capacidades cognitivas que as auxilie a 

correlacionar e a sintetizar essas informações – etapas fundamentais do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Apresentamos, a seguir, três documentos cartográficos elaborados pelas graduandas e as 
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imagens verticais de alta resolução correspondentes às porções representadas nas atividades 

anteriores, visando ao desenvolvimento das capacidades mais elaboradas, aquelas próprias do 

processo de correlação e síntese de mapas e imagens. 

Antes, destaca-se, rapidamente, que a comparação entre a imagem vertical de alta 

resolução (Figura 19) da UNIJORGE com seu entorno e o croqui elaborado pela Aluna G 

(Figura 20) mostra que a graduanda buscou certa conformidade com o real ao representar os 

elementos presentes na imagem, ou seja, os elementos espacializados no desenho, a exemplo 

do prédio da UNIJORGE, apresentam similitude com os elementos presentes na imagem 

orbital. 

 

 
 

Figura 19 - Imagem vertical da UNIJORGE e seu entorno. 
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Figura 20 – Croqui da Aluna G 

 

É possível observar, ainda, que a Aluna G procura estabelecer certa proporção e escala 

(dimensão) das estruturas de acordo com a imagem orbital a ela associada. Além disso, busca 

realizar uma síntese dos elementos físicos naturais presentes na paisagem e os elementos 

sociais, a fim de obter certa unidade figurativa, além de mostrar para o leitor atento suas 

habilidades da Geografia.  

Abaixo, apresento os mapas mentais elaborados pelas alunas e as imagens verticais de 

alta resolução disponibilizadas pelo Google Earth do mesmo percurso. Nesta atividade, 

procurou-se identificar as aproximações e/ou os distanciamentos próprios da capacidade de 

síntese, confrontando dois suportes diferentes. Nessa condição, a ideia geral presente na 

atividade refere-se à busca por semelhanças entre os mapas elaborados no desenvolvimento 

da criatividade artística, concernentes à ciência cartográfica. 
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Figura 21 – Mapa Mental da Aluna A 

 

 

Figura 22 – Percurso casa-UNIJORGE percorrido pela Aluna A. 

 

Para a Aluna A, “essa atividade é de grande importância para os alunos dos Anos 

Iniciais, pelo fato de desenvolver a capacidade de percepção de distância, direção, percepção 

visual e a representação do espaço e suas características”. 
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Figura 23 – Mapa mental da Aluna B 

 

 

Figura 24 – Imagem vertical do trajeto UNIJORGE-Itinga. 

 

A comparação entre as imagens do mapa mental da Aluna B e a imagem orbital mostra 

que a graduanda tem uma razoável noção de espacialidade. Quando buscou representar o 

trajeto de sua casa até a UNIJORGE, desenhou um percurso aproximado daquele apresentado 

pela imagem aérea. A turma, de maneira geral, desconhecia os recursos e as potencialidades 

das ferramentas web Google Maps, Wikimapia e do software Google Earth. Em termos mais 

específicos, das 20 alunas que participaram da pesquisa, somente 2 (duas) disseram que 

conheciam e/ou utilizavam esses recursos computacionais em sua rotina diária.  

 

Faço uso do Google Maps quando me desloco para algum local da cidade que não 

me é familiar e por uma necessidade de chegar até ele devido à realização da seleção 
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de um concurso. Algo que eu não possa me atrasar (Aluna D). 

 

Aliás, a não apropriação técnica desses recursos computacionais e, em alguns casos, as 

dificuldades no uso do computador, juntamente com a pouca intimidade com os diferentes 

documentos cartográficos, foram alguns dos empecilhos que encontrei no desenvolvimento da 

pesquisa. Apesar disso, havia interesse e disposição das alunas para o aprendizado do 

manuseio desses recursos, chegando, inclusive, a disponibilizarem o seu tempo livre – devido 

ao fechamento do semestre letivo – para os nossos encontros. 

É importante salientar, também, que a oportunidade de experienciar o espaço sob nova 

ótica fez com que as graduandas demonstrassem satisfação e contentamento ao alcançarem 

suas metas, a exemplo da Aluna A, que disse: “Esta é minha casa! Olha, essa é a casa de meu 

namorado!”. Muitas das alunas também não esboçaram constrangimento ao apresentarem suas 

dúvidas ou ansiedades, pedindo auxílio à pesquisadora ou à turma. Como a aluna H: “ainda 

não consegui achar minha casa...”. Notou-se, ainda, que  clima de euforia e novidade abre 

campo para o “distanciamento” da realidade. Imersa nesse universo das TIC, uma das alunas 

sequer ouviu os apelos das colegas, porque planejava novos voos: “Ah! Agora eu quero ir 

para...” 

Em outro momento, as graduandas não apresentaram grandes dificuldades para 

identificar as categorias espaço, paisagem e lugar nas imagens, através do uso dos recursos 

“Regulador de Zoom” ou “Regulador de Direção”, presentes nas ferramentas web Wikimapia  

e no Google Maps; para constatar elementos de paisagem; relacionar aspectos urbanos e 

sociais; comparar regiões ou bairros da cidade; localizar áreas verdes e áreas não construídas, 

dentre outras habilidades. 

Em face dessas observações, chega-se ao entendimento de que a análise dessa atividade 

mostra que professores e alunos, leitores do espaço geográfico, ainda necessitam apreender 

determinados conteúdos teórico-conceituais que lhes permitam identificar essas 

potencialidades de uso. Isso nos remete à questão da formação dos professores dos Anos 

Iniciais e, por extensão, ao sistema educacional e ao currículo. Um bom exemplo disso é a 

identificação de processos modeladores da paisagem que podem ser inferidos a partir do uso 

das imagens do Google Maps, como a localização da vulnerabilidade das encostas em áreas 

urbanas. 

Certamente, essas são algumas questões que abrem novas perspectivas e 

desdobramentos teóricos e práticos quanto à utilização dessa ferramenta web de visualização 

no planejamento didático dos Anos Iniciais, buscando evitar as simplificações, seja no trato 
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do conteúdo ou no procedimento metodológico. Dessa forma, podemos afirmar que o trabalho 

didático (e a investigação geográfica) favoreceu o desenvolvimento das noções e conceitos 

em níveis de aquisição cada vez mais elaborados. 

Em tempo, é válido registrar que essas noções e conceitos, a compreensão de dinâmicas 

relacionadas ao processo de ensinar e aprender e aos fenômenos próprios da Geografia foram 

trabalhados de maneira simultânea e complementares ao longo desta pesquisa. Aliás, 

acreditamos que este estudo instrumentalizará o aluno para a compreensão do espaço 

geográfico em suas várias manifestações e forma de representação, tornando-o, assim, 

cidadão leitor crítico do mundo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O contexto atual demanda a ampliação e o aprofundamento das discussões acerca das 

questões que afetam a Educação, especialmente, nos ambientes formais de ensino. Dessa 

maneira, verifica-se que a finalidade da Educação e a função social do professor são assuntos 

atuais - e antigos – que estão intimamente relacionados à formação inicial e continuada de 

docentes. 

Pensando em contribuir para o debate, buscamos, nesta pesquisa, analisar como os 

fundamentos da educação cartográfica e das geotecnologias podem potencializar as práticas 

pedagógicas dos(as) professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Com esse norte, 

inicialmente, identificamos a necessidade de discutir a importância da Educação Cartográfica 

com as graduandas do curso de Licenciatura em Pedagogia que atuam/atuarão nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental.  

Quanto ao desenvolvimento e à análise das atividades didático-pedagógicas 

relacionadas ao temário, cabe resgatar que objetivaram compreender como as graduandas do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia concebem o espaço geográfico, tendo como eixo 

estruturante o espaço vivido. Essas ações também tinham o intuito de analisar como o uso de 

recursos geotecnológicos na educação cartográfica podem redimensionar a compreensão do 

espaço pelas graduandas. Como justificativa para tal fito, ressalta-se nossa crença de que esses 

recursos podem contribuir para melhoria dos processos formativos dos professores dos Anos 

Iniciais. Afinal, são recursos amplamente utilizados pela sociedade, os quais ganham novos 

adeptos a cada dia, contribuindo para a modificação das relações socioculturais. 

Alicerçada no uso das referidas técnicas, esta pesquisa possibilitou às graduandas 

conhecer e participar dos debates teóricos sobre a natureza do espaço e a sua importância para 

a compreensão do contexto contemporâneo. A propósito, essa discussão, comumente centrada 

na formação do bacharel ou do licenciando em Geografia, ganha crescente interesse de outros 

profissionais, abrindo perspectivas à ampliação do conhecimento sobre o espaço.  

Junto às graduandas do curso de Licenciatura em Pedagogia, realizamos atividades 

teórico-práticas com a finalidade de desenvolver o saber espacial, determinando como ponto 

de partida a realidade sócio-espacial a que as mesmas estavam submetidas. Isso exigiu, 

também, o desenvolvimento de atitudes autônomas, críticas e reflexivas, o que contribuiu para 

a ampliação da visão de mundo das estudantes. 

Nesse cenário, as participantes, de modo geral, mostraram entusiasmo e autoconfiança à  

medida que reconheciam os conteúdos próprios das ciências geográfica e cartográfica, bem 
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como os conteúdos da vida cotidiana nas atividades propostas pela pesquisa. Ademais, a 

aproximação entre esses universos abriu novas perspectivas para (res)significação dos 

mesmos em suas práticas de sala de aula. 

É preciso apontar, ainda, que a pesquisa mostrou - no diálogo estabelecido entre os 

diferentes autores dos campos da Geografia, mais especificamente da educação cartográfica, 

das Geotecnologias e da Pedagogia - que as lacunas e fragilidades na formação de professores 

dos Anos Iniciais limitam a compreensão dos mesmos acerca dos diversificados aspectos 

relacionados ao espaço geográfico. Por isso, entendemos que é imprescindível pensar na 

melhoria da formação de professores dos Anos Iniciais através da inserção e/ou ampliação das 

bases teórico-conceituais relacionadas à realidade espacial.  

Nesse sentido, defende-se uma formação que contemple aspectos relacionados aos 

conteúdos: conceituais (na apropriação de determinados conhecimentos de Geografia, de 

Cartografia e Geotecnologia); procedimentais (que se refere ao saber fazer, à prática 

educativa); e atitudinais (que inclui valores, atitudes e normas) (ZABALA, 1998). Em outras  

palavras, refere-se a uma formação que não se restrinja à inserção de TIC e geotecnologias no 

cotidiano escolar sob o pretexto de propiciar o desenvolvimento e o domínio de habilidades 

técnicas, mas que, através destas, o sujeito possa dialogar com situações concretas, 

redimensionando-as e, assim, contribuindo para o estabelecimento de uma postura mais 

atuante em seu contexto. 

Nessa direção, acreditamos que o uso das TIC e das geotecnologias deveria perpassar 

todo o processo formativo inicial dos profissionais dos Anos Iniciais. Dessa forma, não há 

necessidade de instituir disciplinas específicas para o aprendizado de habilidades e/ou 

competências para o manuseio das mesmas, mas é desejável que tanto o(a) professor(a) da 

disciplina “Metodologia do Ensino de Geografia” quanto os demais utilizem esses recursos 

técnicos em suas aulas como apoio para as discussões dos conteúdos específicos (ou não) de 

cada curso (disciplina).  

Além disso, enfatizamos a necessidade da organização/implementação de uma formação 

continuada para os profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que atuam nas 

escolas públicas desse segmento. Essa formação deveria apresentar/discutir os fundamentos 

básicos da educação cartográfica através do desenvolvimento de atividades teórico-práticas.  

Reforça-se, também, a constatação de que muitos livros didáticos apresentam certa 

superficialidade e pouca coerência entre os conteúdos teórico/conceituais e os imagéticos. Ao 

contrário, entendo que esses materiais deveriam ampliar suas análises e, por exemplo, refletir 

sobre a dinâmica da realidade local/regional, relacionando as questões regionais às globais, de 
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modo a valorizar a cultura local e inseri-la no cenário contemporâneo. 

A partir dos estudos realizados, chega-se ao entendimento de que o caminho é estimular 

o debate e o contato direto entre o pesquisador e o cotidiano escolar, buscando aproximá-lo da 

realidade vivenciada que possibilite transformações sociais contemporâneas. 

Finalmente, é preciso evidenciar que esta dissertação demonstrou que conhecer e 

explorar as dimensões do espaço, do entendimento de lugar e da paisagem não é ofício 

somente dos geógrafos e cartógrafos ou profissões afins. Certamente, essas tarefas estão 

atreladas à condição humana de cada sujeito, à constituição de significados do espaço vivido e 

do “ser e fazer” história.  
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