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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar a relevância do uso das representações cartográficas, 

na construção dos conhecimentos geográficos, durante o processo de ensino-aprendizagem 

nas aulas de Geografia do Ensino Médio, traçando liames com a formação inicial docente nos 

cursos regulares de Licenciatura Plena em Geografia. Delimitou-se a área da pesquisa 

empírica ao Colégio Estadual Zacarias de Góis (CEZG) - Liceu Piauiense, e aos cursos 

regulares de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI), instituições educacionais da rede pública, 

localizadas na cidade de Teresina-Piauí. A expressão da problemática pesquisada está em 

lacunas a serem desmistificadas sobre a visão cartofóbica, quando faz referência ao uso das 

representações cartográficas, na prática, e formação inicial docente na Geografia. Ao analisar 

as dinâmicas do uso dos recursos cartográficos, tentou-se desmistificar a Cartografia enquanto 

representação do espaço durante o ensino da disciplina Geografia. Assim, o liame com a 

formação inicial na licenciatura busca compreender os impasses da construção do saber 

acadêmico e as possibilidades da transposição didática para a reestruturação do saber escolar 

pelo docente que atua na Geografia, procurando tornar o ensino dessa disciplina mais 

interessante e valorativo.   

Palavras-chaves: Geografia. Representação cartográfica. Cartofobia. Prática e formação 
inicial docente. Ensino público. 



ABSTRACT

This word has objective to analyzer the relevance of the use of the cartographic 

representations, in the constructions of the geographical knowledge, during the process of the

teaching-learning in the classes of the Geographic of the High School, drawing liam with the 

formation docent  of the regulars courses of teacher training in the regular courses of  Degree

in Geography. Delimit is the area of empiric search  to College State Zacarias de Goes (CEZG) 

– Liceu Piauiense, and to regulars courses of Degree in Geography of the University Federal 

of the Piauí (UFPI) and University State of the Piauí (UESPI), educational institutions of the 

public network, located in the city of the Teresina – Piauí. Expression of the problematic 

searched is gaps to been demystified on the vision cartofógica, when has reference to use of 

the cartographic representations, in the practice, and the initial formation docent in the 

Geography. To analyze the dynamics of the use of the cartographic resources, tried demystify 

the Cartography while of the space during the teaching of discipline Geography. So, the lyam 

with the initial formation in the begree search understand the impasses of construction to 

academic know and the possibilities of the didactic transposition to the restructure of the 

know scholar to teacher who works in the Geography, trying to make the teaching of this 

discipline more interesting and value. 

Word-keys: Geography. Cartography representation. Cartography. Cartobobia. Practice and 
training teachers. Public education. 
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           1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho reflete sobre alguns dos problemas do ensino de Geografia, 

vivenciados, profissionalmente, durante aulas ministradas, por meio dos comentários acerca 

da realidade que circunda as atividades realizadas em sala de aula, principalmente no uso de 

representações cartográficas, pelos docentes, seja no cenário escolar seja no acadêmico. 

As mudanças históricas, políticas, econômicas e sociais ocorridas durante o século XX 

geraram transformação também na educação; nesse âmbito, a Geografia escolar passou a ser 

trabalhada sob a matriz da criticidade. Deste modo, adotou-se a abordagem dialética, neste 

estudo, para proceder analiticamente como se configura na rede pública o ensino-

aprendizagem da Geografia; assim, fixamos a discussão deste estudo na presente realidade. 

Com base na atividade docente lecionada no Ensino Médio e em preparatório para o 

vestibular, na cidade de Teresina-PI, é possível verificar-se limitações de conhecimentos 

cartográficos entre os discentes, quando trabalhados os assuntos que requisitavam noções 

básicas cartográficas, os quais suscitaram o levantamento das seguintes questões para 

desenvolvimento da pesquisa:

- Quais são e como ocorrem os procedimentos metodológicos adotados pelos docentes 

nas aulas de Geografia, que necessitam dos requisitos cartográficos?  

- As deficiências do alunado no Ensino Médio (EM) estão ligadas à base cartográfica 

adquirida no Ensino Fundamental (EF)?  

- Qual a formação docente e os tipos de aperfeiçoamento adquiridos para lecionar a 

disciplina Geografia? 

- Quais as dificuldades que os docentes apresentam ao lidar com as representações 

cartográficas no ensino de Geografia? 

- Os docentes fazem uso adequado das representações cartográficas nas aulas de 

Geografia?  

- Os cursos de Licenciatura Plena em Geografia fornecem subsídios, principalmente às 

disciplinas cartográficas,1 para os acadêmicos fazerem a transposição didática do saber 

acadêmico para o saber escolar? 

1 São as disciplinas que trabalham com recursos cartográficos e procuram ajudar com base na Cartografia os 
licenciandos em Geografia; na representação do espaço, podemos nomear a Cartografia, a Cartografia Escolar, a 
Fotointerpretação, e outras. 
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O fato de elencar respostas para os respectivos questionamentos pode ser explicado, 

considerando-se a discussão da temática já delimitada. Deste modo, procuramos dialogar com 

referências bibliográficas, que abrangem aspectos geográficos e educacionais pertinentes ao 

objetivo desse estudo, para que pudéssemos ter a real conjuntura da problemática analisada 

neste trabalho. 

As informações obtidas dos referidos questionamentos serviram para delinear o 

enredamento da intenção a ser desenvolvida durante a pesquisa. Sob este aspecto, vamos 

procurar definir se os docentes e os discentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

internalizam os conhecimentos cartográficos na Geografia. 

Esta pesquisa articula diferentes fatores que intervêm no processo de ensino-

aprendizagem da Geografia, mais especificamente investiga a visão cartofóbica que circunda 

o uso das representações cartográficas, pois estas têm sua relevância como estratégia ou 

recurso didático nas aulas da mencionada disciplina.  

Como objetivo da pesquisa, procuramos analisar, na rede pública de ensino, a 

relevância do uso de representações cartográficas na construção dos conhecimentos 

geográficos durante a prática docente nas aulas da Geografia do EM, traçando liames com a 

formação inicial docente nos cursos regulares de Licenciatura Plena em Geografia na cidade 

de Teresina-Piauí.

Ao investigar a prática docente na Geografia escolar e a formação inicial na 

Academia, foi possível articular e discutir as seguintes categorias: o uso das representações 

cartográficas, a tríade: Geografia; Cartografia e Ensino; a prática e formação inicial docente 

na Geografia. Assim, o embasamento teórico, apoiado em referências bibliográficas sobre a 

temática e na pesquisa empírica, contribuiu significativamente para a fundamentação das 

reflexões durante o desenvolvimento do presente estudo. 

O conhecimento, compreensão e interpretação do espaço geográfico são elementos 

essenciais ao estudo da Geografia. O ensino-aprendizagem não só intervém no processo do 

desenvolvimento cognitivo, mas também na interação dos aspectos como a acessibilidade ao 

entorno social do indivíduo. A Geografia enquanto disciplina escolar assume papel 

importante, na medida em que possibilita encaminhar o indivíduo, no ambiente escolar, ao 

conhecimento do mundo e de si enquanto ser participante, construtor e transformador do 

espaço geográfico em que vive.  

Analisado o uso das representações cartográficas na Geografia, nas práticas docentes 

em salas de aula do EM, foi-nos possível delinear o caminho para o desenvolvimento viável 

dessa proposta de estudo. Por outro lado, tornou-se um desafio acompanhar a realidade 
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vivenciada pelo docente durante o processo de ensino-aprendizagem, a fim de contribuir para 

a melhoria qualitativa do ensino da Geografia. 

No contexto educacional, a Geografia desempenha papel relevante quando permite, 

dentro do trabalho escolar, o estudo do espaço e sua representação. Ressaltemos que o ensino 

geográfico possibilita o conhecimento espacial, o que pode levar o indivíduo a tornar-se 

ciente de sua formação cidadã na sociedade. Assim, o conhecimento e a representação do 

espaço são de grande importância na vida escolar. 

O pressuposto uso das representações cartográficas na Geografia escolar é muito 

discutido; neste sentido, existem alguns estudos acerca da temática em análise. Destaque-se, 

entretanto, que esta não é uma preocupação recente. Neste trabalho, retomamos a discussão 

dos impasses enfrentados na prática docente na Geografia do EM e as possibilidades do 

conhecimento geocartográfico na formação inicial para a mediação entre o saber acadêmico e 

o saber escolar. 

A expressão da problemática da pesquisa encontra-se em lacunas a serem preenchidas, 

no que se refere ao uso das representações cartográficas na prática docente no EM, e na 

formação inicial na Geografia nos cursos de Licenciatura. Daí advém à questão norteadora da 

pesquisa: – por que o uso da representação cartográfica na prática docente e na formação 

inicial docente na Geografia suscita dificuldades, tanto no que se refere aos conhecimentos 

básicos da Cartografia, quanto à aplicabilidade dos conhecimentos cartográficos na 

Geografia?  

No período da investigação, envolvendo o uso das representações cartográficas 

durante a prática docente, pôde-se observar que, nas aulas de Geografia no EM, de modo 

geral, o raciocínio cartográfico apresenta-se deficitário; como se o conhecimento básico 

cartográfico escapasse à realidade dos escolares, quando tal conhecimento deve ser 

considerado necessário à compreensão do assunto geográfico. Essa realidade, em geral, é 

ignorada ou enfrentada como problema pelos docentes que, diretamente, convivem com os 

impasses dos conhecimentos cartográficos. 

O cenário da pesquisa empírica, para investigar o uso das representações cartográficas 

nas práticas docentes do EM e na formação inicial na Geografia no ES, foi delimitado (Figura 

1) pelas seguintes instituições educacionais da rede pública: o Colégio Estadual Zacarias de 

Góis (CEZG), popularmente conhecido como Liceu Piauiense; e os cursos regulares de 

Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Universidade Estadual 

do Piauí (UESPI) localizadas na cidade de Teresina-Piauí.  

A Figura 1 mostra a localização espacial da área de estudo na cidade de Teresina-PI. 
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Com base na análise da realidade estudada e nos impasses vivenciados na prática dos 

docentes do EM, tentamos desmistificar a Cartofobia que corresponde à aversão ou medo em 

manusear as representações cartográficas no ensino de Geografia. O conhecimento da prática 

docente no EM e a formação inicial docente na Geografia nos cursos de licenciatura 

possibilitaram pontuar a construção do saber acadêmico no âmbito das possibilidades que se 

                 Figura 1 – Localização e delimitação espacial da área de estudo na cidade de Teresina-PI.
                 Elaboração e organização Tiago Costa e Teresa Silva (2007). 
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constituem em desafio da transposição didática para a reestruturação do saber escolar.  

Deste modo, procuramos também conhecer as formas de fazer e pensar a Geografia e o 

currículo; para tanto, estabelecemos a formulação e resolução de problemas, articulando 

currículo-realidade, tendo como referência a prática docente e o uso das representações 

cartográficas. Por conseguinte, empenhamo-nos também em assinalar os impasses enfrentados 

pelos docente/discentes; envolvidos nas aulas de Geografia no EM, para, conseqüentemente, 

discutir a formação inicial docente na Geografia nos cursos regulares de Licenciatura Plena 

em Geografia na cidade de Teresina-Piauí, e, assim, estabelecer a conexão entre o saber 

acadêmico e o saber escolar no ensino da Geografia. 

O desenvolvimento desta pesquisa desperta certo interesse, tendo em vista que se 

destacam as discussões entre os docentes da Geografia do ensino público piauiense, quando 

vem à tona a grande dificuldade de os escolares entenderem e aprenderem conteúdos 

geográficos em que são requisitadas noções cartográficas.

A análise do EM do Liceu Piauiense nos possibilitou conhecer as singularidades que o 

objetivo proposto à pesquisa apresentou. Após um estudo pormenorizado, focalizando o uso 

das representações cartográficas, procuramos detectar as deficiências dos agentes envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Geografia. 

A visão da problemática do uso das representações cartográficas, abordada na 

Geografia, já foi discutida em alguns estudos ao nível de EF; contudo, no EM, ainda se 

configura de modo incipiente ou pouco pesquisado. Por isso a proposta de investigação dessa 

temática foi importante para ser analisada no âmbito deste trabalho. A investigação torna-se 

um desafio ao descortinar as dificuldades que circundam o uso das representações 

cartográficas no referido componente da Educação Básica. 

Investigamos o ensino de Geografia dentro da proposta de pesquisa, posto que através 

do enlace entre os referenciais teóricos e a situação in loco ergueram-se o desenvolvimento do 

estudo e a conseqüente legitimidade da proposta, necessárias à descrição analítica e reflexões 

germinadas, nesse trabalho, acerca do uso das representações cartográficas na prática docente 

no EM e a formação inicial na Geografia nas instituições de ensino pesquisada no Estado do 

Piauí.

O conhecimento da realidade e dos impasses vivenciados no ensino da Geografia no 

Liceu Piauiense apontou o desafio para uma futura intervenção pedagógica capaz de tornar o 

ensino dessa disciplina mais interessante e valorativo, através do adequado uso das 

representações cartográficas. 

Para levantar a discussão sobre o uso das representações cartográficas durante as aulas 
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de Geografia, inicialmente buscamos, no EM do Liceu Piauiense, identificar como acontece o 

uso e a apropriação da linguagem cartográfica. Em seguida, foram problematizados os 

vínculos entre os conteúdos geocartográficos e as práticas docentes na Geografia no Liceu 

Piauiense, culminado com a discussão sobre a formação inicial para a Geografia na cidade de 

Teresina-PI.  

Este trabalho está organizado em três partes integradas: a primeira traz a discussão do 

uso das representações cartográficas e da tríade Geografia, Cartografia e Ensino, ressaltando 

os aspectos conceituais e históricos. Posteriormente, investigamos – com base em 

informações coletadas in loco através das entrevistas e questionários aplicados durante o 

trabalho de campo – ao mesmo tempo em que procuramos conhecer a realidade da prática 

docente na Geografia do EM, dando prioridade à significância do uso das representações 

cartográficas, desvendando as multifaces enfrentadas por esse agente envolvido no processo 

de ensino-aprendizagem no Liceu Piauiense.  

Entretanto, é relevante destacar que nos dias atuais o uso dos recursos cartográficos, 

para a representação do espaço geográfico, tramita entre as tradicionais e novas técnicas de 

ensino; melhor dizendo, de recursos tradicionais como: Atlas, mapa-múndi até as novas 

tecnologias ou geotecnologias (mapa digital, GPS e outros). A análise desse cenário do EM 

proporcionou o levantamento da discussão crítica e reflexões sobre a realidade e perspectivas 

do ensino geográfico no Liceu Piauiense.  

Na última parte foi abordada a formação inicial docente para no ensino da Geografia, 

traçando linhas gerais sobre a conexão entre o saber escolar e o saber acadêmico, destacando 

a formação docente para desmistificar a visão cartofóbica enfrentada pelos agentes envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem da Geografia.  

Entretanto, ao lançar olhares sobre o ensino da Geografia, enfocando o uso das 

representações cartográficas, como intento de entendimento dos conteúdos geográficos no 

EM, destacamos a prática e a formação inicial docente na Geografia. Para discutir esta 

temática, consideramos os estudos dos seguintes autores: Simielli (2007; 2005), Martinelli 

(2005; 2003), Lacoste (1993), Almeida (2007; 1998), Carvalho (1997), Pontuschka (2005; 

1996), Oliveira (2002), Vesentini (1992; 1995). Ressalte-se que os ensinamentos destes 

autores refletem a importância dos conhecimentos cartográficos e o ensino da Geografia. 

Destaque-se aqui a abrangência do estudo, no que diz respeito às bases legais que regem a 

Educação brasileira, como, por exemplo: as leis educacionais, os guias e as orientações 

curriculares do EM (BRASIL, 2006; 2005; 1999; 1998), (PIAUÍ, 2006), direcionadas ao 

ensino adotado em esfera nacional e local. Para melhor debater o ensino-aprendizagem da 
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Geografia na rede pública, o trabalho foi subsidiado com a leitura dos autores: Saviani (1998), 

Sacristán (2000), Coll (1994; 1996; 1997) Vygotsky (1991; 1993), dentre outros que também 

nos mediram ao encaminhamento da revisão bibliográfica para auxiliar nossas investigações. 

A expressão dessa problemática encontra-se em lacunas a serem preenchidas pelo 

levantamento da discussão do uso das representações cartográficas e a apropriação da 

linguagem cartográfica, especificamente nas aulas de Geografia no EM do Liceu Piauiense, 

problematizando os vínculos dos impasses dos conteúdos geocartográficos e as possibilidades 

da prática docente. Assim, tornou-se necessário discutir a prática e a formação inicial docente 

na Geografia do EM, estabelecendo a articulação entre o saber escolar e o saber acadêmico, 

com destaque para a formação inicial docente e a visão cartofóbica enfrentada pelos agentes 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

A investigação das dificuldades e aplicabilidade dos recursos cartográficos tornou-se 

um desafio a ser analisado, pois o cenário pesquisado aponta impasses da cartofobia e as 

possibilidades do uso das representações cartográficas; pois saber usar adequadamente os 

recursos cartográficos pode melhor a representação dos fenômenos espaciais e, desta forma, 

acrescenta um sentido mais valorativo à Geografia, ao direcionar as perspectivas de um 

ensino geocartográfico significativo no contexto escolar. 



2 REVISÃO TEÓRICO-CONCEITUAL E PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS

2.1 AS REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS E O ENSINO DA GEOGRAFIA 

Muitos educadores na atualidade questionam a consistência de um ensino exemplar, 

que preze pela qualidade, para que seus educandos aprendam os conteúdos escolares não 

meramente para passar de série ou nível, mas de modo que o aprendizado seja significativo à 

vida escolar e cidadã do educando. 

Na realidade, são os educadores que percebem os empecilhos de um cenário 

complicado por trilharem profissionalmente os caminhos da Educação, pois vivenciam 

diretamente os impasses na dinâmica da sala de aula, à medida que ocorre o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto educacional, encontra-se também a Geografia, uma disciplina que 

objetiva estudar a interface sociedade e natureza no Planeta Terra. O docente, ao lecioná-la, 

tem o papel de ministrar aulas geográficas, proporcionado aos discentes conhecer e 

compreender contrastes dessa relação.

A discussão sobre a dificuldade do uso das representações cartográficas na Geografia, 

no contexto educacional, é comentada tanto na educação básica quanto na superior. Os 

conhecimentos da Cartografia são apontados como: o que pode ser deficitário; o que pode 

gerar em certa medida uma análise geográfica frágil; como é discutido seu uso entre aqueles 

que lecionam a disciplina. Destacamos que a contextualização dessa dificuldade é um desafio 

lançado nesse trabalho, pois isso se configura como um problema teórico e empírico. 

Sabemos que existem poucos trabalhos que versam sobre essa temática; logo, as referências 

produzidas sobre o tema são mínimas.  

Desta forma, um ponto importante e preocupante designa investigar em que medida o 

uso das representações cartográficas vem repercutindo no ensino da Geografia, pois o uso 

adequado dos recursos cartográficos,2 como, por exemplo, acessibilizar a alfabetização 

cartográfica, reflete na boa leitura cartográfica. Deste modo, a análise espacial na Geografia 

torna-se melhor compreendida através do uso das representações cartográficas.3

2 Meio usado didaticamente para mostrar um objeto, aqui designamos os recursos cartográficos aos mapas, 
globos, cartogramas, plantas etc. 
3 É a abstração dos recursos materiais utilizados para demonstrar o que é apresentado através dos recursos 
cartográficos.
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Durante a pesquisa, procuramos conhecer o processo de ensino-aprendizagem da 

Geografia, isto é, o próprio processo e a relação docente/discente nas aulas, principalmente no 

que se refere ao uso de recursos didáticos; nesse cenário, traçou-se a discussão sobre a 

Cartografia na disciplina geográfica a fim de possibilitar melhor representação do espaço.  

Inicialmente, para entender o significado de representação cartográfica, é preciso 

esclarecer o significado do termo representação. Deleuze (2000) explica, na obra A filosofia 

crítica de Kant, que, ao nos defrontarmos com um objeto, primeiramente acontece à 

apreensão; em seguida, tendemos para notar e fixar o objeto como complemento de um lugar 

no tempo e no espaço. Assim, tomamos noção do conhecimento que é a síntese do que nos é 

apresentado, isto é, síntese de representações. É interessante também destacar a diferença 

entre apresentação e representação: 

O que nos apresenta é, em primeiro lugar, o objecto tal como ele aparece. A palavra 
‘objecto’ está a mais. O que nos apresenta ou o que aparece na intuição é, antes de 
tudo, o fenômeno enquanto diversidade sensível empírica (a posteriori). Vemos que, 
em Kant, o fenômeno não quer dizer aparência, mas aparição [...] O fenômeno 
aparece no espaço e no tempo. [...] o que nos apresenta não é, pois, unicamente a 
diversidade pura a priori do espaço e do tempo, mas a diversidade pura a priori do
espaço e do tempo em si mesmos (DELEUZE, 2000, p. 15).  

O autor complementa e enfatiza o significado de representação para Kant: 

O que nos conta na representação é o prefixo: re-presentação implica uma retomada 
activa daquilo que se apresenta [...]. Desse ponto de vista, já não temos necessidade 
de definir o conhecimento como síntese de representações. É a própria re-
presentação que se define como conhecimento, isto é, como a síntese do que se 
apresenta (DELEUZE, 2000, p. 16).

Nessa perspectiva, o indivíduo tem a tendência para reproduzir o que apreendeu, no 

alcance em que se depara com objetos já apresentados. A síntese não reflete apenas os objetos 

como eles são no tempo e no espaço, mas o tempo e o espaço em si. Para se alcançar o 

conhecimento, os fatos residem no objeto tal como ele surge. Daí a percepção necessitar ser 

submetida à faculdade do conhecer. É a isso que a filosofia kantiana, de imediato, atinge: a 

impressão do objeto sofre um processo até se considerar conhecimento. 

O pensamento kantiano coloca o espaço e o tempo como formas de conhecimento, 

sendo importante sua contribuição para a compreensão da ligação entre mente e mundo. De 

tal modo, o espaço age no indivíduo e tem ação essencial para a construção do conhecimento. 

É o mundo dialogando com a mente e organizando conceitos; conforme Deleuze (2000), 

“para conhecermos alguma coisa, é necessário não só termos uma representação, mas também 
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sairmos dela ‘para reconhecer uma outra como estando-lhe ligada’. O conhecimento é, 

portanto, síntese de representações” (p. 12).  

Essas representações são resultantes da conexão da sensibilidade (experiência) com o 

entendimento (conceitos a priori contidos dentro da mente). Ressalte-se, ainda, que, conforme 

o pensamento kantiano, a função do espaço é metafísica, por ser um componente, a priori,

inatingível, inato e inerente ao indivíduo. Assim, o kantianismo é apropriado para a 

apreciação por equilibrar mundo e mente, transformando o olhar do indivíduo sobre o mundo 

em um acontecimento determinante para o conhecimento. 

Nesse âmbito, é possível refletir sobre a representação cartográfica como 

delineamentos da abstração do espaço terrestre, por ser sua reapresentação. Já a palavra 

cartográfica é derivada de Cartografia, ponderada etimologicamente como: descrição de 

cartas. Em 1839, Visconde de Santarém (1791-1856) criou o termo "cartografia", 

concebendo-o como a idéia de traçado de mapas. Em seguida, passou a ser uma arte do 

traçado de mapas, depois ganhou encorpo como técnica e ciência de representar a superfície 

da Terra. 

Para esse estudo, a representação cartográfica é resultado da relação entre o recurso, 

ou seja, meio material que é a “cópia” representativa e o “original” que são os territórios, os 

lugares, delineados na superfície da Terra. Sendo o indivíduo o mediador que abstrair de 

acordo com sua cognição a síntese do conhecimento apresentado. Segundo o argumento de 

Martinelli (2001, p.39) 
A atual profusão de representações é um fato social por excelência. Elas são 
produtos do raciocínio humano e se dirigem a toda a sociedade. É nesse contexto 
que devemos considerar a cartografia hoje. Assim balizada, pode reger a construção 
de mapas com indiscutível participação no processo do conhecimento, na busca da 
própria essência, da realidade concreta.  

As representações cartográficas, geralmente são usadas durante as aulas geográficas na 

universidade ou escolas, através dos seguintes recursos: mapas, cartas, plantas, cartogramas, 

croquis, globos, imagens de satélites, gráficos, perfis topográficos, textos, dentre outros. Para 

compreender as representações cartográficas, faz-se necessário que o indivíduo, no ambiente 

escolar, tenha conhecimentos preliminares desses recursos. Contudo, eles configuram a 

representação social constituída da espacialidade de nosso objeto de estudo na Geografia. 

Martinelli (2003) reconhece que: 

A cognição cartográfica, por sua vez, é um processo bastante singular que envolve o 
cérebro para reconhecer padrões e relações espaciais, o que necessita 
incontestavelmente da visualização cartográfica para desencadear essa elaboração. 
É no campo da cognição e da análise, principalmente quando vistas como resultantes 
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do uso da visualização, que podemos entrever um maior estreitamento dos laços 
entre a moderna cartografia e a atual Geografia (MARTINELLI, 2003, p. 24). 

Martinelli (2003) propõe que “a visualização tida como aglutinadora de todos os 

aspectos da Cartografia não poderia se divorciar de seu contexto social, pois, sem dúvida 

alguma, o conteúdo do mapa é muito mais importante do que as técnicas na história social da 

cartografia” (p. 24). 

A Cartografia precisa ser ensinada na Geografia não como um amontoado de técnicas, 

envolvendo cálculos matemáticos, nem desenhos de determinado lugar ou país na disciplina 

geográfica; ela deve ser entendida como construção social, pois as representações não só estão 

prontas e acabadas, estaticamente nos esboços, elas possuem seu significado dinâmico para 

explicar determinado fenômeno ou acontecimento, revelando informações geográficas para 

análise espacial. Lacoste (1993), ao relatar a aplicação dos conhecimentos cartográficos na 

Geografia, levanta vários questionamentos, e enfatiza:  

Vai-se à escola para aprender a ler, a escrever e a contar. Por que não para aprender 
a ler uma carta? Por que não para compreender a diferença entre uma carta em 
grande escala e uma outra em pequena escala e se percebe que não há nisso apenas 
uma diferença de relação matemática com a realidade, mas que elas não mostram as 
mesmas coisas?  Por que não representam sobre o plano de sua cidade os diferentes 
bairros que conhecem, aquele onde os pais das crianças vão trabalhar, etc.? Porque 
não aprender a se orientar, ao passear na floresta, na montanha, a escolher 
determinado itinerário para evitar uma rodovia que está congestionada? (LACOSTE, 
1993, p. 55). 

A orientação para a aplicação prática do saber geográfico deve ser contextualizada 

durante as aulas, fazendo-se também o uso adequado das representações cartográficas. Na 

atualidade, o mapa escolar é um desses recursos mais utilizado em sala de aula, pois a 

acessibilidade é proporcionada através de Atlas e textos de livros. Sobre a importância dos 

mapas para a Geografia, a autora Oliveira (2007, p.16) expressa: 

Os geógrafos das mais diversas origens provavelmente são os responsáveis desde as 
mais recônditas épocas, pela criação, produção e interpretação dos mapas. O mapa 
ocupa um lugar de destaque na Geografia, porque é ao mesmo tempo instrumento de 
trabalho, registro e armazenamento de informações, além de um modo de expressão 
e comunicação, uma linguagem gráfica. 

Existem estudos que explicitam a noção de espaço e sua representação; alguns são 

contribuições, através da abordagem piagetiana, feitas por pesquisadores brasileiros. O 

trabalho pioneiro foi o Estudo metodológico e cognitivo do mapa de Lívia de Oliveira; ao 

tratar de mapas infantis, ela pondera que não precisamos considerar o ensino pelo mapa, mas 

propor o problema do processo de ensino/aprendizagem do mapa. Depois, também, se 
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sucederam outros trabalhos de Paganelli (2007) e Almeida (2007; 1998); ambos deram suas 

contribuições singulares sobre a representação do espaço pela criança, concebendo que esse 

processo de construção, aprendizagem e domínio do espaço é realizado em sucessão de 

estágios, progredindo como seu desenvolvimento mental, passando de um espaço perceptivo 

para um espaço representativo. 

A construção do espaço perceptivo acontece quando, na infância, a criança 

compreende a interação entre o indivíduo/ela e seu meio; e o representativo quando o 

indivíduo concebe o aparecimento da imagem e do pensamento simbólico.  

No decorrer do último século, aconteceram mudanças substanciais na área 

educacional, a Geografia, enquanto disciplina, passou a ganhar novas abordagens dentro de 

um cenário dinâmico e interdisciplinar da educação escolar.  

No Brasil, para guiar o ensino das diferentes disciplinas no ensino básico, foram 

criados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), documento oficial que norteia o 

ensino brasileiro, tendo como função catalisar ações para a melhoria da qualidade da 

educação.

Não obstante as diversidades e contrastes de um país de dimensões continentais, com 

uma sociedade desigual e de necessidades diferenciadas, são inconcebíveis a resolução de 

todos os problemas que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem das disciplinas 

escolares. O alcance da busca da qualidade do ensino requer uma política educacional de 

valorização da qualidade do ensino público e investimentos para a concretização de seus 

programas e projetos na área da educação, respeitando as singularidades dos diferentes 

Estados brasileiros.

O ensino de Geografia nas modalidades do EF e EM da Educação Básica é tratado nos 

PCN´s, sobressaindo que: 

No Ensino Fundamental, o papel da Geografia é “alfabetizar” o aluno espacialmente 
em suas diversas escalas e configurações, dando-lhe suficiente capacitação para 
manipular noções de paisagem, espaço, natureza, Estado e sociedade. No Ensino 
Médio, o aluno deve construir competências que permitam análise do real, revelando 
as causas e efeitos, a intensidade, a heterogeneidade e o contexto espacial dos 
fenômenos que configuram cada sociedade (BRASIL, 1999, p.311). 

Essa colocação é relevante para entender que o EM não é somente a continuação do 

EF, mas também que a Geografia, enquanto disciplina escolar, nessa modalidade de ensino, 

deve continuar a proporcionar a formação do aluno, tornando-o um indivíduo social, por 

“orientar a formação de um cidadão para aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver a ser” (BRASIL, 1999, p.311). 
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Essa discussão entra em consonância com o Relatório da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), elaborado pela Comissão Internacional 

sobre a Educação para o Século XXI, que se constitui em outra valiosa contribuição para o 

espaço educativo. Este documento contou com a colaboração de pesquisadores de todo o 

mundo, e recebeu o título de Educação – um tesouro a descobrir, também conhecido como 

“Relatório Jacques Delors”. 

Estes escritos propõem uma revisão crítica da política educacional em uma visão 

global, repensando as práticas em vigência e difundindo uma semente de mudança. Possui uma 

visão bastante otimista, acredita na esperança de um mundo mais justo, assentado no respeito 

aos direitos humanos, na prática da compreensão mútua e na utilização do progresso científico 

para a promoção do gênero humano. 

Os documentos oficiais, provenientes dos decretos elaborados por comissões 

governamentais, assim como reuniões de cientistas preocupados com os problemas de ordem 

mundial são de inigualável relevância, uma vez que expressam um pensamento sobre a 

abordagem educacional, possibilitando maior reflexão e concretização de propostas, visando à 

resolução das problemáticas impostas, no campo educacional. Essas propostas oficiais 

colaboram sobremaneira para a sua organização, funcionando como uma verdadeira bússola, 

guiando os passos das instituições e dos docentes comprometidos com uma educação inclusiva 

e de qualidade.

Tendo em vista que este estudo aborda o uso das representações cartográficas na 

prática da Geografia no EM e sua relação com a formação inicial nos cursos de Geografia no 

ES é relevante que sejam destacados alguns trabalhos referentes à temática cartográfica. Em 

uma contribuição mais recente, Almeida (2007) enfatiza a Cartografia escolar que se 

estabelece na interface entre Cartografia, Educação e Geografia, em que os conceitos 

cartográficos tomam lugar no currículo e nos conteúdos de disciplinas voltadas para a 

formação de professores. 

Ao discutir a vinculação dos conhecimentos cartográficos no ensino de Geografia em 

nível educacional básico, a autora Simielli (2005), em seus estudos sobre Cartografia no 

Ensino Fundamental e Médio, propõe trabalhos com mapas na modalidade do EF; destacando 

que, na 1ª e 4ª séries, o aluno deverá ter iniciação à alfabetização cartográfica, para que 

conheça e trabalhe os elementos da representação cartográfica. 

Ao investigar o porquê das dificuldades docentes e discentes referentes aos 

conhecimentos específicos quanto à aplicabilidade da Cartografia, durante o processo de 

ensino-aprendizagem da Geografia, questionamos a base cartográfica discente adquirida no 
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EF e os procedimentos metodológicos e dificuldades docentes em lidar com as representações 

cartográficas. 

Os PCN´s do EM, ao tratarem as competências e habilidades a serem desenvolvidas na 

disciplina de Geografia, expressam entre elas a representação e comunicação, especificamente 

enfatizando a temática a ser pesquisada, onde se pode ressaltar o seguinte: 

- Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapa, gráficos, 
tabelas etc.) considerando-os como elementos da representação de fatos e fenômenos 
espaciais e/ou espacializados. 
-Reconhecer a aplicação e o uso das escalas cartográfica e geográfica, como formas 
de organização e conhecer a localização, distribuição e freqüência dos fenômenos 
naturais e humanos (BRASIL, 1999, p.315). 

Para isso, pressupõem que o indivíduo no EM tenha a percepção do espaço geográfico 

de forma abrangente, já que passou pelo EF, devendo ter conhecimentos preliminares da base 

cartográfica. 

Durante as aulas de Geografia, as representações cartográficas são tratadas como 

ferramentas auxiliares, facilitadoras da compreensão cognitiva para o delineamento e o 

aprimoramento da linguagem cartográfica, por ser um meio que possibilita a interpretação do 

espaço pelos agentes do processo de ensino-aprendizagem. Elas se constituem em uma forma 

comunicativa para a produção do conhecimento e também para a compreensão de conceitos 

geográficos; sua utilização adequada pode significar melhor valorização do ensino-

aprendizagem da Geografia.

Os pressupostos teóricos da relação entre Cartografia e Geografia, enquanto 

metodologia para representações de fenômenos espaciais apresentam a Cartografia como 

linguagem no desenvolvimento das habilidades operatórias cognitivas no processo de 

formação dos conceitos geográficos.  

Para analisar o processo de ensino-aprendizagem na Geografia, também procuramos 

fundamentar a temática pesquisada em aportes teóricos da Psicologia da Educação, baseada 

na teoria sociohistórica de Vygotsky, que considera o homem ser ativo, social, histórico e 

cultural. 

Vygotsky (1984), ao eleger a aprendizagem como o processo fundamental do 

desenvolvimento humano, afirma que a interação social é origem e motor da aprendizagem e 

do desenvolvimento intelectual. Para ele, um conceito importante e útil é a zona de 

desenvolvimento proximal, definida como:  

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através 
da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
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determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes (Ibid., p.97).  

Segundo esse autor, a zona de desenvolvimento proximal é o encontro do individual 

com o social, sendo a concepção de desenvolvimento abordada não como funções 

intrapsíquicas ou atividades individuais de processo interno do indivíduo, mas como 

conseqüência da inserção de funções interpsíquicas ou atividades sociais compartilhadas com 

outros indivíduos. Sobre isso, Vygotsky (1984, p. 98) afirma: 

A zona de desenvolvimento proximal pode, portanto, tornar-se um conceito 
poderoso nas pesquisas do desenvolvimento, conceito este que pode aumentar de 
forma acentuada a eficiência e a utilidade da aplicação de método diagnóstico do 
desenvolvimento mental a problemas educacionais. 

As atividades interdisciplinares que permitem a troca e a parceria entre os indivíduos 

no ambiente escolar são as possibilidades de uma proposta desafiante no contexto 

educacional. Assim, a Geografia, enquanto disciplina escolar, precisa também proporcionar o 

conhecimento a ser constituído através das relações interpessoais e as trocas recíprocas que se 

estabelecem durante toda a vida formativa do indivíduo. 

Portanto, torna-se importante a atitude de privilegiar a relação entre os processos em 

maturação e aqueles já adquiridos, bem como a relação entre o que o indivíduo pode fazer 

independentemente e em colaboração com os outros, considerando que ele pode adquirir mais 

em colaboração, com ajuda ou apoio do que individualmente.  

A função da escola, das disciplinas curriculares e também da Geografia é promover o 

desenvolvimento intelectual, devendo considerar os saberes já adquiridos e a realidade 

cotidiana dos agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem no cenário de um 

sistema complexo de inter-relações sociais, através de atividades promotoras do 

desenvolvimento do pensamento crítico e dinamizado das práticas sociais intercedidas, dos 

conhecimentos formais escolares articulados no processo educativo, assim como no ensino da 

disciplina geográfica.  

A Geografia, enquanto disciplina, tem o papel de proporcionar o conhecimento dos 

contrastes do espaço geográfico, e uma das formas que proporcionam essa leitura é a 

utilização da linguagem cartográfica pelo docente, mediado pelo uso das representações 

cartográficas que, dependendo dos procedimentos adotados durante as aulas geográficas, 

torna-a mais interessante e dinâmica na abordagem de assuntos, proporcionado uma 

visualização dos aspectos do espaço, tanto físico quanto humano, na qual a Cartografia 

procura auxiliar a Geografia por meio da abstração de feições concretas do espaço. 
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Procuramos fazer uma aproximação da abordagem vygotskyana para analisar a relação 

desempenhada entre os agentes do processo de ensino-aprendizagem da Geografia. Assim, 

para fundamentar a temática pesquisada foram adotados os fundamentos psicológicos da 

teoria sociohistórica de Vygotsky; essa conjuntura pressupõe a utilização da visão 

interacionista de Vygotsky, sobre isso Bock (2002) afirma: 

Vygotsky deu ênfase ao processo de internalização como mecanismo que intervém 
no desenvolvimento das funções psicológicas complexas. Esta é reconstrução 
interna de uma operação externa e tem como base a linguagem. O plano interno, 
para Vygotsky não preexiste, mas é constituído pelo processo de internalização, 
fundado nas ações, nas interações sociais e na linguagem (Ibid., p.110). 

Na área educacional, a teoria Vygotskyana, é considerada interacionista, mas também 

possui aspectos construtivistas, pois Vygotsky procura explicar o aparecimento de inovações 

e mudanças no desenvolvimento do indivíduo, a partir do mecanismo de internalização.  

Na obra Pensamento e linguagem, Vygotsky (1993) concebe a linguagem como um 

sistema lingüístico, funcional e psicológico, em que os conceitos são atos de pensamentos, 

significando, portanto, um fenômeno do pensamento. Neste sentido, o autor expressa que “o 

sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta em 

nossa consciência” (VYGOTSKY, 1993, p. 175). 

Para a compreensão das palavras e de seu sentido, a linguagem é importante por ser a 

mediação do comportamento humano, pois ela é vinculo do desenvolvimento e da 

aprendizagem. Segundo Vygotsky (1984), ao tratar-se da concepção de ambientes interativos 

de aprendizagem, destaca-se a natureza construtivista da aprendizagem em que os indivíduos 

são sujeitos ativos na construção de seus próprios conhecimentos.  

Portanto, durante o desenvolvimento da pesquisa, buscamos explicações para os 

mecanismos que envolvem o processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, nas aulas 

de Geografia que tratam da temática cartográfica.  

O ato de ensinar qualquer conteúdo requer procedimentos, pois toda ação didática 

deve organizar as atividades de ensino, levando em conta a realidade dos alunos, suas 

necessidades e interesses, como expressa Gauthier (1998, p.17), sobre a dinâmica do processo 

do ensino, ao considerar que os docentes não podem ser responsabilizados porque seus alunos 

não aprendem. “Eles podem, sim, ser responsabilizados pelo fato de não terem sido capazes 

de mobilizar os recursos adequados para que os mesmos aprendam”.  

O termo transposição implica o reconhecimento da diferenciação entre saber 

acadêmico e saber escolar, considerados como saberes específicos de natureza e funções 
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sociais distintas e nem sempre evidente nas análises sobre a dimensão cognitiva do processo 

de ensino aprendizagem. 

Para compreender o processo de ensino, um termo em uso é transposição didática,

considerada como a essência do ensino. Perrenoud (1993) define-a como "a ação de fabricar 

artesanalmente os saberes, tornando-os ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação no 

quadro de uma turma, de um ano, de um horário, de um sistema de comunicação e trabalho" 

(Ibid., p. 25). Para o autor, essa é uma tradução pragmática dos saberes para atividades e 

situações didáticas, que surgem como uma resposta ou reação às situações reais de sala de 

aula. O autor descreve que: 

Na cadeia de transposição didática, os saberes são transformados não porque há 
perversidade ou má-fé, mas porque isso é indispensável para ensiná-los e avaliá-los, 
dividir o trabalho entre professores, organizar planos e metas de formação e 
gerenciar progressões anuais de algumas horas de curso por semana. Esses 
objetivos, necessários do ponto de vista didática, envolvem operações de corte, 
simplificação, estilo, codificação dos saberes e práticas de referência 
(PERRENOUD, 2002, p.74). 

Para Perrenoud (2002, p. 78), a noção de transposição didática dá origem à noção de 

competência, “concebida como capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos, visando 

agir em uma situação complexa”. A concepção de transposição didática usada por Perrenoud 

baseia-se no autor Chevallard, que entende transposição didática como processo de 

transformação de um saber ensinar em objeto de ensino. 

Almeida (2007), ao analisar a obra La transposition didactique: du savoir savant au 

savoir enseigné do francês Chevallard, descreve o conceito de transposição didática como 

sendo composto por: 

três partes distintas e interligadas: o savoir savant (saber do sábio), que no caso é o 
saber elaborado pelos cientistas; o savoir a ensigner (saber a ensinar), que no caso é 
a parte específica aos professores e que está diretamente relacionada à didática e à 
prática de condução de sala de aula; e por último o savoir ensigné (saber ensinado), 
aquele que foi absorvido pelo aluno mediante as adaptações e as transposições feitas 
pelos cientistas e pelos professores (ALMEIDA, 2007, p. 10). 

Almeida (2007) acrescenta que para o autor existem diferenças entre aquilo que se 

elabora nos espaços científicos e aquilo que é desenvolvido nos ambientes estritamente 

educativos. Perrenoud (2002) também aponta que na formação docente ainda existe uma 

valorização da transmissão de saberes em detrimento dos saberes pedagógicos e didáticos, 

“aqueles para ensinar” (2002, p. 71). Trabalha com a idéia de que a docência é um ofício ou 

uma profissionalização, portanto, entende que existe um saber específico da profissão 



32

docente. Afinal, ação docente é mais do que um simples ensino do conhecimento científico, 

envolve, como toda profissão, saberes próprios, independente da área de atuação. 

Afirma ainda que todo profissional prepara-se para a solução de problemas que virão 

na sua prática: 
Isso não pode acontecer sem saberes abrangentes, saberes acadêmicos, saberes 
especializados e saberes oriundos da experiência... apesar de todos esses recursos, as 
situações complexas sempre parecem ser, pelo menos em parte, singulares. Por isso, 
exigem mais que a aplicação de um repertório de receitas: exigem um procedimento 
de resolução de problemas, uma forma de invenção (PERRENOUD, 2002, p.11). 

É na academia, durante a formação docente, que o licenciado em Geografia principia 

suas competências no campo educacional, para lidar com as dificuldades emergentes no 

contexto do ensino-aprendizagem. A formação docente exige não só que eles dominem o 

saber, mas também que saibam fazer a transposição desse saber. Sob este aspecto, tal 

formação deve incluir ainda o conhecimento adequado das práticas cartográficas como 

auxiliares da Geografia, a fim de facilitar a transposição do saber acadêmico da Cartografia 

para o saber escolar da geocartografia.

Assim, a problemática do estudo estabelece-se nos liames entre o que é ensinado na 

academia e o que é cobrado no cotidiano profissional docente da disciplina Geografia, 

requerendo que o docente tenha um desempenho considerável para atender às necessidades 

discentes no EM. 

Por sua vez, Simielli (2005) ressalta que, do saber universitário ao saber ensinado, o 

licenciado em Geografia deve elaborar, reconstituir e reorganizar seu próprio saber, 

respeitando a diversidade e o domínio cognitivo do aluno. É importante assinalar que os 

conhecimentos transmitidos na universidade, tanto nas disciplinas da Educação quanto da 

Geografia, precisam ser trabalhados na prática, dentro da nossa realidade socioeducacional e 

econômica. 

A educadora Pontuschka (2005) relata que o licenciado em Geografia deve ter 

consciência de seu papel de educador. Isso reforça a criação de uma nova mentalidade, 

necessária para melhorar qualitativamente a formação docente nessa área, propiciando o 

desenvolvimento educacional de um futuro profissional comprometido e responsável com sua 

função social. 

Nessa perspectiva, o docente da Geografia deve possuir um olhar profundo do espaço 

como um todo, de modo que facilite a prática pedagógica adotada. Nesse enfoque, 

percebemos que a questão educacional geográfica expressa certa magnitude, por ser bastante 

ampla e complexa. 
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Apesar de, na atualidade, o licenciado em Geografia passar por dificuldades frente às 

mudanças geradas pela modernidade, Pontuschka (2005, p. 36) enfatiza ainda que, “[...] 

apesar de todos esses problemas e de vivenciarmos a era das incertezas, a Geografia como 

ciência e a metodologia de seu ensino avançam, embora de forma irregular em todo o País”. 

Durante o ensino de Geografia, é interessante o uso das diversas formas de 

representações cartográficas para uma melhor desenvoltura na sala de aula. Mas, na realidade, 

muitas vezes elas servem para a decoração do ambiente escolar, como a sala de professores ou 

a própria sala de aula, quando deveriam ser usadas durante as aulas, para auxiliar o docente na 

explicação de assuntos geográficos. 

Para Castellar (2005), em estudo realizado sobre a formação e a prática docente, 

fazendo referência ao conteúdo geográfico, especificamente os que estruturam a Cartografia 

escolar, enfatiza a concepção de letramento cartográfico em vez de alfabetização cartográfica 

por achar que este tem uma dimensão maior. A autora ainda destaca que: 

No processo de apropriação da leitura e escrita, a maioria das crianças faz distinção 
entre um texto e um desenho indicando que este serve “para olhar” e aquele “para 
ler”. Da mesma maneira que a criança lê através das figuras ou desenhos, na 
Geografia, a criança lê e registra (escrita/representação) o que observa das paisagens 
do espaço vivido e, a partir dessas atividades, começa a perceber as relações sociais 
nele existentes (CASTELLAR, 2005, p. 69). 

Castellar indica também que: 

A leitura e a escrita que a criança faz da paisagem estão sem dúvida carregadas de 
fatores culturais, psicológicos e ideológicos. Por isso, entendemos que ler e escrever 
sobre algum lugar de vivência é mais que uma técnica de leitura; é compreender as 
relações existentes entre os fenômenos que são analisados, caracterizando o 
letramento cartográfico (CASTELLAR, 2005, p. 69). 

Atingir esse nível de letramento para a boa leitura na Geografia é uma preocupação 

tanto para quem aprende quanto para quem ensina, pois sabemos que os docentes também 

encontram dificuldades no ato de ensinar, o que gera um mal-entendido sobre a análise 

espacial, e resulta em deficiência para o alunado. Soukup também advertiu:  

Quem vai ensinar a criança a ler um mapa, quer dizer, a interpretar figuras e traços 
de que se compõe um mapa escolar ou mural, deve naturalmente saber um pouco 
mais a este respeito do que aprendeu no colégio ou ocasionalmente no estudo dos 
diversos ramos de geografia (SOUKUP, 1966, p.3). 

Desse modo, pode-se pontuar a cartofobia ou aversão ao uso das representações 

cartográficas; pois, a indisponibilidade de mobilizar a instrumentação cartográfica para a 

Geografia, durante o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, pode causar uma 
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desvalorização da disciplina geográfica no currículo escolar.  

Como este estudo procura analisar a Geografia no EM, o nível de conhecimento e 

aprofundamento, pressupomos que os escolares tenham conhecimentos preliminares da base 

cartografia do EF. Em se tratando do EM, é importante que os discentes tenham desenvolvido 

suas habilidades para trabalhar com conteúdos mais avançados; ou seja, requerido 

conhecimento, no mínimo, da alfabetização cartográfica, já que são indivíduos escolarizados. 

Além disso, o conhecimento cartográfico é um processo que se inicia desde o nascimento até 

o amadurecimento no ambiente escolar, quando isso é trabalhado de forma sistematizada pelo 

docente da Geografia. 

Mas esse contexto traz uma preocupação para o docente da Geografia do EM, visto 

que, geralmente, os escolares possuem deficiência de disciplinas básicas como, por exemplo, 

Português e Matemática. A Geografia, nesse cenário escolar, fica difícil de ser trabalhada pelo 

docente, se os discentes possuem certo déficit de aprendizagem da Geografia do EF. Deste 

modo, cabe ao docente inovar em estratégia durante suas aulas geocartográficas.

Vale salientar que isto se torna um desafio; muitos docentes também podem carregar 

esse travamento da falta de conhecimento ou aversão do uso de representações cartográficas, 

muitas vezes ligada ao uso inadequado ao lidar com as representações cartográficas em sala 

de aula ou também pela carência de subsídios profissionais para fazerem a transposição do 

saber acadêmico para o saber escolar. 

São muitos os obstáculos enfrentados pela educação pública brasileira; no caso do 

ensino da Geografia, tanto na Educação Básica quanto Superior, é um campo permeado por 

impasses e possibilidades.   

Quando escolhemos o uso das representações cartográficas na Geografia do EM para 

auxiliar no entendimento dos assuntos geográficos, emergimos em um ambiente escolar, 

permeado pelos impasses da carência de recursos materiais e humanos e pelas possibilidades 

da reestruturação desses para a melhoria da educação geográfica.  

2.2  A TRÍADE: GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA E ENSINO 

Para Carvalho (2005), a Cartografia e a Geografia não surgiram juntas e a história da 

primeira antecede a da segunda. Podemos conceber os primeiros esboços da aventura 

cartográfica na Pré-História quando o homem primitivo grafou nas rochas a representação do 

seu cotidiano. 
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Katuta (2005), ao relatar sobre a natureza da Cartografia, afirma: 

Com a cartografia enquanto prática de registro e representação gráfica de 
informações espaciais, os seres humanos sempre elaboraram figurações do que 
atualmente, na perspectiva de nossa cosmologia, denomina-mos de natureza 
(KATUTA, 2005). 

Tendo em vista que a Geografia estuda os fenômenos relativos à superfície da Terra, 

visa então uma síntese sobre suas inter-relações. Nessa conjuntura, a síntese expressa pela 

Geografia, geralmente, aparece sob a forma de descrições textuais ou através de 

representações gráficas. 

A Geografia é concebida entre as disciplinas curriculares na educação básica como 

aquela que permite ao aluno o conhecimento da espacialidade, ao relacionar a natureza e a 

sociedade. Permite ao aluno uma visão espacial dos fenômenos, bem como as relações 

espaciais entre eles; possibilita o entendimento da organização e a produção e reprodução do 

espaço. 

O geógrafo Lacoste (1993) enfatiza que, a partir do século XIX, são conhecidas duas 

Geografias. A primeira é a Geografia dos Estados-Maiores com gênese na Antiguidade. Essa 

se preocupa com o conjunto de representações cartográficas para o conhecimento de variados 

espaços. É um saber estratégico, pertencente a uma minoria dominante, que o utiliza como 

instrumento de poder.  

A segunda Geografia é a dos professores, considerada ideológica, servindo somente 

para a apreensão de dados relativos à Terra; tendo por objetivo desvirtuar o indivíduo, pois 

inconscientemente mascara a importância da estratégia do raciocínio centrado no espaço, alvo 

de interesse dos Estado-Maiores.

Essa modalidade de saber ensinado pelo docente é considerada dissimuladora, porque 

os escolares e outros indivíduos que têm como única fonte de conhecimento a Geografia dos 

professores não percebem os conhecimentos geográficos como instrumentos de poder. Em 

conseqüência, isso muitas vezes caracteriza a Geografia como uma área de saber que serve 

somente para termos informações sobre a superfície terrestre.  

Entre essas duas perspectivas de Lacoste (1993), é proeminente a importância dada ao 

conhecimento do espaço geográfico, tratado como saber estratégico na Geografia dos 

Estados-Maiores, e o mascaramento inconsciente enquanto instrumento de poder, por aqueles 

que fazem a Geografia dos professores, o que a degenera à inutilidade. 

O real valor da Geografia é dado pelo indivíduo, quando toma conhecimento de sua 

utilidade, tornando-se relevante a sua aprendizagem, enquanto conhecimento, e, mais ainda, o 
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processo de formação docente, que é direto, mas não unicamente responsável pelo 

ensinamento dos assuntos geográficos, para valorizar seu status de ciência ou disciplina. E 

essa legitimidade depende também de outros mecanismos institucionais, nos quais se 

processam atribulações de interesses políticos, econômicos, sociais e dentre outros.

No contexto dos conhecimentos geográficos, a Cartografia auxilia na decodificação da 

representação de determinado espaço geográfico. 

Oliveira (1987) concebe a Cartografia como o: 

Conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, baseado nos 
resultados de observações, diretas ou de análises de documentação, visando à 
elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, bem como 
a sua utilização (OLIVEIRA, 1987, p. 84). 

No Atlas Escolar Geográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a Cartografia é considerada “como a representação geométrica plana, simplificada e 

convencional, do todo ou de parte da superfície terrestre, apresentada através de mapas, cartas 

ou plantas” (IBGE, 2002, p.12).

Logo, a Cartografia é considerada uma ferramenta essencial, por permitir a 

representação, fornecendo a visualização de informações de aspectos do espaço geográfico. 

Por conseguinte, para analisar assuntos relativos à superfície terrestre, é inconcebível 

desprezar o binônimo Cartografia e Geografia. Assim, neste trabalho, analisamos o uso das 

representações cartográficas no ensino da Geografia.

A contextualização do binômio Cartografia e Geografia é necessária para entender os 

liames entre saberes docentes e discentes, com o propósito de desmistificar o ensino 

cartográfico nas aulas de Geografia. O entrelaçamento da dinâmica vivenciada pelos agentes 

envolvidos no ensino da Geografia é discutido tanto pelo acesso quanto pelo conhecimento 

adequado dos recursos cartográficos; o que direciona também o conhecimento desse estudo 

sobre o uso das representações cartográficas no ensino da Geografia, considerando-se, ainda, 

os recursos técnicos, financeiros e humanos envolvidos.  

Desde a Pré-História até os dias atuais, as técnicas já evoluíram bastante, juntamente 

com o surgimento e o desenvolvimento das ciências, desencadeando, durante séculos, 

transformações em diversos aspectos da vida.  

Na Pré-História, a primazia do deslocamento humano pela superfície terrestre esteve 

marcada pela noção de espaço geográfico, pois os primeiros grupos humanos elaboravam, 

através da arte rupestre, cenas que retratavam seu cotidiano (Figura 2). Eles necessitavam 

locomover-se nos diferentes ambientes, extraindo da natureza recursos básicos para sua 
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sobrevivência, como, por exemplo, água e alimento, estabelecendo moradias temporárias em 

locais estrategicamente seguros nos períodos de intempéries, a fim de perpetuar a saga 

humana sobre a superfície da Terra. 

Figura 2 – Pintura rupestre representando o homem pré-histórico em cena de caça.  
Toca do Nilson do Boqueirão da Pedra Solta. São Raimundo Nonato-PI. 
Fonte: Revista Presença, 2006. 

Nesse contexto, a Geografia e a Cartografia, enquanto ciências, vêm tentando explicar 

os fenômenos e acontecimentos relativos a Terra. Em seus estudos, Carvalho (1997) ressalta 

que a Cartografia configura “um saber construído milenarmente a partir das formas primitivas 

de representação gráfica do espaço e das práticas humanas e sociais neles desenvolvidas, 

cresceu científica e tecnicamente ‘acompanhando’, por assim dizer o desenvolvimento das 

‘civilizações’” (CARVALHO, 1997, p.16).  

Portanto, é notório que a sociedade sempre buscou, de forma direta ou indireta, 

estabelecer-se espacialmente com moradias ou atividades produtivas nos diferentes ambientes 

terrestres. Por isso é concebível destacar que houve a utilização da representação cartográfica, 

para melhor fornecer informações do espaço geográfico. 

O histórico da sociedade sempre foi marcado pela apropriação do espaço terrestre; na 

Antiguidade, as primeiras civilizações desenvolveram suas atividades, construíram obras de 

infra-estrutura, como diques em rios; edificaram templos e moradias, entre outros feitos e,

para isso, primordialmente tinham que fazer um esboço daquele espaço a ser modificado, 

através de representações abstratas da área real. 
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Na civilização ocidental da Antiguidade, podemos destacar o legado dos gregos 

expresso pelos inúmeros relatos de viajantes sobre a paisagem local; além de informações 

sobre a Terra, feitas por pensadores, como Aristóteles e Pitágoras que já relatavam a 

esfericidade da Terra, um conhecimento considerado bastante avançado para aquele período.

No século III a.C., o notável pensador Erastóstenes calculou a circunferência da Terra 

com certa exatidão, e, também, escreveu o livro Geographica, considerado a primeira obra a 

fazer uso da palavra Geografia. Outra significativa contribuição foi do cosmógrafo Ptolomeu, 

que, no século II d.C., com seus estudos, consolidou-se como precursor de uma Geografia 

matemática, fazendo uso métodos topográficos e elaborando mapas do mundo conhecido 

daquela época.

Através da descrição inicial desse breve compêndio, podemos considerar como 

geógrafos os pensadores da Antigüidade, e seus conhecimentos filosóficos, como também os 

da Idade Média, que, a despeito de se alicerçarem em dogmatismos religiosos, procuram 

descrever as características dos lugares e a população da Terra. A descrição das diferentes 

paisagens, a enumeração das coisas, a narração de histórias dos lugares e períodos históricos 

da humanidade remetem à relação homem e natureza. 

Apesar de a Idade Média ser considerada o “período das trevas”, na qual o 

obscurecimento dos conhecimentos relativos à Terra e ao homem refletem a marca dogmática 

do pensamento religioso norteador dos conhecimentos, foi a partir do século XV, com a 

tradução da Geografia de Ptolomeu para o latim, que houve o resgate de informações 

cartográficas e geográficas, contribuindo significativamente para o avanço dos conhecimentos 

sobre a Terra.

Após esse período, a busca e conquista de novas terras impulsionaram o mundo 

europeu à fundação de instituições; cabendo destacar a criação da Escola de Sagres no século 

XVI. Ela era destinada a profissionais notórios, responsáveis, direta e formalmente, pela 

elaboração da representação cartográfica do mundo conhecido e também recém-conhecido. A 

Escola de Sagres combinou a descrição de desbravadores marítimos, o conhecimento dos 

sábios acadêmicos, o trabalho em a aspiração dos cartógrafos, logrando êxito por essa 

vinculação entre conhecimento básico e aplicabilidade. Isso veio responder a uma lógica 

capitalista, para a facilitação da conquista de espaços e de garantia da reprodução dos ideais 

de países europeus colonizadores, como Portugal e Espanha. 

A produção cartográfica dessa época possibilitou o conhecimento das distintas 

paisagens da superfície da Terra. O mapa passa a ser difundido como um produto cultural de 

divulgação dos diversos territórios conhecidos. 
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As viagens realizadas entre os séculos XV e XVI proporcionaram o estabelecimento 

na Europa de informações mais detalhadas e precisas sobre o resto do mundo. Foi também no 

século XVI que o cartógrafo Gerardus Mercator (Figura 3) passou a ser considerado o mais 

importante contribuinte sobre a temática cartográfica, ao criar um novo sistema de projeções, 

em que a Terra é representada em forma cilíndrica, muito utilizado para auxiliar as 

navegações. Posteriormente, passou a ser reconhecida e difundida como a projeção de 

Mercator. 

Figura 3 – Gerardus Mercator e as representações 
cartográficas. 
Fonte: Mapa, 1993 

O mapa-múndi de Mercator, datado de 1569, expressa a supremacia da visão 

eurocêntrica, posto que a Europa era uma notável produtora de conhecimento, em um mundo 

europeu expansivo e dominador de novas terras recém-descobertas.  

Nos séculos seguintes, a expansão das viagens exploratórias européias às novas terras 

proporcionou conhecimentos mais apurados sobre diversas partes do globo terrestre. No 

entanto, até o século XVIII, os dados referentes à Terra eram estudados pela Cosmografia, 

objetivando levantar informações sobre a criação, a forma, os círculos imaginários e aspectos 

físicos da Terra.

Com o advento da Idade Moderna ou Idade das Luzes, no século XVIII, e o percurso 

do século XIX, começa a estruturar-se um modo de conhecimento sistemático, que formalizou 
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o conhecimento científico. 

A Geografia vai surgir de forma sistematizada através da tradicional forma de 

descrever a Terra, sob a base filosófica do Positivismo, em um cenário de modernidade, com 

o objetivo científico de descrever, analisar e relacionar os fenômenos físicos, biológicos, 

socioeconômicos da superfície da Terra. Sob este embasamento, a Geografia torna-se uma 

disciplina científica no transcorrer de meados do século XIX.  

Entre os séculos XVIII e XIX, na Alemanha e na França, aconteceu a 

institucionalização da ciência geográfica, entretanto, seu ensino já existia e era realizado nas 

universidades e em escolas de primeiro e segundo graus. 

No início do século XIX, a Europa colonizadora articulava suas relações comerciais 

em âmbito mundial, detentora de informações cruciais de vários pontos da superfície terrestre, 

foi berço da sistematização da Geografia.  

Assim, a Geografia consagra-se na Alemanha, na década de 1870, enquanto, disciplina 

acadêmica, possibilitando estudos e pesquisas acerca da temática geográfica nas universidades 

germânicas. Posteriormente, com a expansão alemã, a França e outros países da Europa 

passam a se preocupar com as questões geográficas de seus territórios. Destaque-se que isso 

também veio a atender os avanços e os domínios estratégicos das relações capitalistas. 

O temário geográfico, à época, ligado a questões referentes à Terra conhecida, 

aparentava indagações científicas, fenômenos da realidade, apresentando métodos 

possibilitando base para fundamentação da Geografia como uma ciência moderna. Tudo isso 

tornou possível vários pressupostos históricos de sistematização da ciência geográfica. Acerca 

deste assunto, Moraes afirma:  

[...] o aparecimento de uma Geografia unitária, residia no aparecimento das técnicas 
cartográficas, o instrumento por excelência do geógrafo. Era necessário haver 
possibilidade de representação dos fenômenos observados e da localização dos 
territórios. Assim, a representação gráfica, de modo padronizado e preciso, era um 
requisito da reflexão geográfica; era também uma necessidade posta pela expansão 
do comércio. O aparecimento de uma economia global, que articulava distintas e 
longínquas partes da Terra, demandava 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 de portos. Estas 
exigências fizeram desenvolver o instrumental técnico da cartografia. Finalmente, a 
descoberta das técnicas de impressão, difundiu e popularizou as cartas e os Atlas 
(MORAES,1999, p. 36-37). 

Já no final do século XVIII e início do século XIX pudemos vislumbrar a Geografia 

como ciência, devido às contribuições feitas por Alexander Von Humboldt, naturalista, 

notório cosmopolita e fundador de uma cosmologia moderna; por suas inúmeras viagens, 

conhecedor de várias partes do mundo, contribuiu – e foi precursor juntamente com Carl 
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Ritter – para a estruturação da Geografia como uma ciência moderna. A consagração dessa 

concepção vai envolver paisagens distintas de lugares e de povos como elementos 

característicos, merecedores de análise, definição e explicação. 

Com o desenvolvimento das universidades e criação de instituições geográficas, no 

século XIX, assistimos aos avanços de pesquisas sobre recursos naturais e mapeamento de 

muitos fenômenos físicos; tais pesquisas eram geralmente financiadas por investimentos 

públicos, que auxiliavam no impulso e consagração da Geografia como ciência, obtida com o 

auxílio do uso das representações cartográficas. 

Uma nova modelagem foi dada a Geografia ensinada nas escolas primárias, à época, 

especificamente na Alemanha, na qual os docentes eram submetidos a um exame de 

admissão, para que seus conhecimentos geográficos fossem constatados e, desta forma, 

posteriormente poderem lecionar. Sobre isso Capel (1981, p. 92) relata: “En esta matéria los 

aspirantes habían de examinarse de los elementos de la cosmografia, los limites geográficos 

más importantes, el manejo de los globo terrestres [...]”. Essa preocupação sobre a formação 

do docente que leciona Geografia aparece ainda como discussão nos dias atuais. 

O cenário da Idade Contemporânea, no qual alguns territórios no mundo são marcados 

por revoluções, guerras e conflitos, proporcionou, no campo da Cartografia, o 

desenvolvimento do mapeamento mais estratégico dos territórios a serem conquistados. 

Entretanto, a Cartografia moderna somente começou a se desenvolver a partir dos meados do 

século XIX, ainda no domínio da Geografia, quando seus objetivos estavam voltados à 

tecnologia de levantamentos de áreas, à população e também à topografia militar.  

O avanço da Revolução Industrial trouxe um dinamismo, representado pela 

mobilidade dos homens e das mercadorias; as redes de circulação enlaçando territórios 

constituíram fator importante para a opulência e desenvolvimento das nações, principalmente 

aquelas que detinham os conhecimentos cartográficos, por possibilitar a representação dos 

territórios das trocas capitalista. “Foi este contexto que motivou a emancipação das 

representações dinâmicas da cartografia temática, procurando abordar através de mapas, o 

dinamismo espacial e temporal dos fenômenos” (MARTINELLI, 2003, p.32).  

Até 1930, os estudos cartográficos estavam mais voltados para o delineamento da 

Cartografia temática, ou seja, planejamento, execução e impressão de mapas temáticos; 

muitos geógrafos passaram a se interessar pela pesquisa com mapas, começando uma nova 

tendência de prestigiar os mapas como um campo de estudos.  

Conforme estudo realizado por Martinelli, sobre o ensino da Cartografia temática: 
O grande agente motivador do desabrochar desse novo campo cartografia foi o 
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florescimento e a sistematização dos diferentes ramos de estudos operados com a 
divisão do trabalho científico, do fim do século XVIII e início do século XIX. Cada 
nova ciência, na busca de sua afirmação, passou a demandar um tipo de 
representação específica para atender seu domínio de pesquisa (MARTINELLI, 
2005, p.51). 

O autor também argumenta proeminência do mapa temático, pois: 

O código analógico do mapa geral, topográfico, que privilegia o que se vê, é 
substituído por um código abstrato, exprimindo propriedades conhecidas dos 
objetos. A visão da cartografia topográfica era essencialmente analógica, 
delimitando exatamente os objetos circunscritos à fase da Terra, relacionando-se, 
assim, com a proposta de descrição da Geografia (MARTINELLI, 2005, p. 51). 

O valor da representação feita na Cartografia temática auxiliou no melhor 

conhecimento da superfície terrestre, por expressar dados mais precisos das características de 

fenômenos e temas pertinentes à Geografia. 

Durante o período das duas grandes guerras mundiais, no primeiro meado do século 

XX, os conhecimentos cartográficos, aplicados à representação espacial, levaram à conquista 

e posterior domínio de áreas estratégicas no mundo. Assim “a Cartografia, enquanto técnica 

de registro gráfico de áreas e informações a elas relativas, sempre esteve a serviço de 

interesses dos mais poderosos em todos os estágios civilizatórios” (CARVALHO, 1997, 

p.16). Desse modo, a Cartografia configura excepcional apoio à Geopolítica dos Estados, 

principalmente àqueles que sabem melhor aproveitar seus recursos. No século passado, os 

Estados que detinham técnicas modernas, principalmente no que se refere à Cartografia, 

tiveram ganhos significativos, pois obtinham informações crucias de áreas a serem 

conquistadas.

Após a Segunda Guerra Mundial, o avanço dos conhecimentos cartográficos se 

expandiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que veio a promover intensa discussão da 

importância da difusão e comunicação visual na Cartografia e da clareza e legibilidade dos 

mapas. 

Assim, a Geopolítica destaca-se como “parte integrante das preocupações do poder do 

Estado, face às possibilidades de perda do controle do território, principalmente” 

(CARVALHO, 1997, p.17). Estas reflexões proporcionam visibilidade à presença do poder 

em todos os tempos, nos diferentes lugares, influenciando também o desenvolvimento 

científico da Cartografia em uso “pelo poder”, “para o poder”, pois o conhecimento da análise 

espacial, através das representações cartográficas, proporcionou a conquista de territórios. 

No século XX, a difusão e ampliação das informações das práticas científicas 

ocasionaram transformações, que resultaram em novas tecnologias geradas após a II Guerra 
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Mundial, provocaram mudanças na abordagem geográfica. A transição da visão tradicional 

para uma análise quantificada veio responder aos estudos dos processos dinâmicos de fluxos 

que mobilizam os elementos que interagem na superfície terrestre; isso impulsionou a análise 

da interação espacial e o encaminhamento do diagnóstico sistêmico dos fenômenos 

geográficos.

O impulso tecnológico, principalmente na área da informática, contribuiu para um 

grande avanço da Cartografia, delineando novos caminhos na elaboração e construção de 

novas técnicas para o mapeamento dos territórios. Nesse âmbito, em especial, o 

desenvolvimento do sensoriamento remoto possibilitou a exploração por meio de sensores das 

características de toda a superfície da Terra, gerando várias dados a propósito da distribuição 

dos fenômenos espaciais. Em decorrência disso, foi criado o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), melhorando os trabalhos de interpretação das geoinformações dos dados 

gerados.

A reflexão e a afinidade do binômio Geografia e Cartografia permitem a descrição e 

explicação das distintas épocas, focalizando a relação sociedade e meio, “principalmente e 

com maior intensidade, quando a humanidade atingiu o estágio de civilização, com o 

estabelecimento da propriedade privada e com ela o comércio, a moeda, a extorsão dos juros, 

a ambição, enfim, quando o Estado moderno torna explícita todas as suas contradições” 

(CARVALHO, 1997, p. 10). Essa análise evidencia os aspectos sociais, culturais, econômicos 

e políticos dados na formas de representar o espaço, através de correlações múltiplas dos 

elementos componentes do espaço que, em muito, podem ser apreendidas e facilitadas pela 

leitura das diferentes cartografias do espaço.

A modernização da sociedade e dos meios de produção possibilitou progressos 

técnicos de instrumentos de pesquisa da ciência geográfica, ao mesmo tempo em que o ensino 

de Geografia também progrediu nas escolas e faculdades. A continuidade da Cartografia 

auxiliando a Geografia, através das representações cartográficas, possibilita repensar as forma 

de explicação e análise espacial. 

2.3 REFLEXÕES SOBRE O CURRÍCULO E A GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO

O Brasil é um país de profundas desigualdades sociais, reflexo de um processo 

histórico-econômico, marcado por atrasos e retrocessos, gerando impactos negativos também 

no setor educacional, sobretudo no direito à qualidade do ensino público nos diferentes níveis 

escolares.
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A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 205, garante o direito à educação pública 

e gratuita, ao proclamar que, enquanto “[...] direito de todos e dever do Estado e da Família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 2005, p.67). Legalmente, é estabelecido que 25% da receita de 

impostos devem ser comprometidos para a aplicação na área educacional, sendo os Estados e 

o Distrito Federal obrigados a aplicar 10% no EM e 15% no EF, assegurando a manutenção e 

a expansão da Educação Básica. 

É considerável destacar que são notórias as sérias dificuldades em lecionar no EM 

público, especificamente quando se tratam dos saberes e fazeres docentes, seja por carência de 

recursos materiais seja por carência nos setores humano e financeiro. Este cenário remete 

desafios, principalmente, relacionados aos recursos materiais, humanos, aos gestores públicos 

e profissionais que atuam na área educacional. 

Convém enfatizar que o desenvolvimento de atividades educativas na Educação 

Básica requer o conhecimento, por parte daqueles que atuam no ambiente escolar, dos 

fundamentos legais da educação brasileira, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN - Lei 9.394/96), que reforça o objetivo de proporcionar uma formação 

básica comum; o que pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes, capazes de nortear 

os currículos e seus conteúdos mínimos. 

O processo educativo do indivíduo acontece primordialmente no convívio familiar, e, 

posteriormente, de forma sistemática, em instituições de ensino formal. A LDBEN (Lei 

9.394/96) ressalta, em seu Art. 2º, que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando”. Tanto essa prescrição quanto à descrita anteriormente pela 

Constituição Cidadã de 1988 expressam que a educação deve ser garantida ao indivíduo, 

sendo responsabilidade de todo. 

A reflexão sobre o diagnóstico do panorama educacional brasileiro revela que, ao 

longo das décadas, o País fez esforços consideráveis e logrou melhorias significativas na 

educação, especialmente nos índices de cobertura escolar em todos os níveis e modalidades de 

ensino.

No entanto, as políticas públicas adotadas na Constituição de 1988, e as subseqüentes, 

como a LDBEN 9.394/96, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF- Lei 9.0424/96), o Plano Nacional de 

Educação (PNE- Lei 562.52/2000.), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
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Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) - Emenda Constitucional 

53, de 19/12/2006 e resoluções do Conselho Nacional de Educação, enfim, as reformas 

efetuadas e os progressos alcançados ao longo dos anos contrastam um descompasso entre a 

base legal e a realidade escolar. 

Por sua vez, a LDBEN (Lei 9.394/96) ressalta que o currículo constitui a base da 

organização do conhecimento, determinando, em seu Art. 26, uma base nacional comum para 

a educação básica. Em seguida, a partir de 1998, os PCN´s são colocadas como orientações 

diretas para os docentes em áreas específicas do conhecimento.  

No que se refere aos PCN´s do EM, são definidas três áreas: Linguagem, Códigos e 

suas tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias; e Ciências Humanas

e suas tecnologias. Essa sistematização curricular em áreas do conhecimento tem como 

objetivo facilitar o desenvolvimento dos conteúdos, em uma perspectiva de 

interdisciplinaridade e contextualização (BRASIL, 1999). Na área das Ciências Humanas e 

suas tecnologias, encontramos a disciplina de Geografia na qual buscamos refletir sua 

importância dentro desse contexto. 

A LDBEN (Lei 9.394/96), no Título IV, da organização da educação nacional, Artigo 

12 inciso I, determina que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I- elaborar e executar sua proposta 

pedagógica”. A mesma lei, em seu Artigo 13 e inciso I, estabelece que “os docentes incumbir-

se-ão de: I- participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”. 

Em seguida, no Art. 14 e inciso I, regulamenta: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 
na educação básica, de acordo como as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: I- participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola. 

Portanto, o docente de Geografia precisa estar atento para o seu papel no contexto 

escolar, que vai além da sala de aula, pois precisa também participar da elaboração do 

planejamento pedagógico. A sistematização de sua atuação escolar deve abranger desde a 

organização formal do currículo até sua execução e avaliação na aula de sua disciplina.  

Conforme Sacristán (2000), os currículos – através dos quais se realizam os fins da 

educação no ensino escolarizado – “são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que 

gravitam sobre o sistema educativo, em um dado momento, enquanto que através deles se 

realizam os fins da educação no ensino escolarizado” (p.17). Para Lundgren (1981), o 

currículo “é o que tem atrás de toda educação, transformando suas metas básicas em 
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estratégias de ensino” (apud SACRISTÁN, 2000, p. 16). 

Ainda, de acordo com Sacristán (2000, p. 17), “o currículo, em seu conteúdo e nas 

formas, através dos quais é apresentado aos docentes e discentes, é uma opção historicamente 

configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e 

escolar”. A intervenção do currículo é realizada de múltiplas formas, e pode referir-se aos 

mais variados aspectos: os conteúdos, os códigos ou meios através dos quais se configura na 

prática escolar das diferentes disciplinas, entre elas a Geografia.  

De modo geral, os documentos legais relativos ao EM mostram a importância da 

função desta etapa do processo de escolarização voltada para o desenvolvimento completo do 

aluno, de modo a “assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (LDBEN-

Lei 9.394/96, Art. 22). 

Podemos compreender melhor esta afirmativa a partir das elucidações dadas pela 

LDBEN (Lei 9.394/96), elaborada com o objetivo de atualizar a organização institucional da 

educação no Brasil. Esta lei fornece orientações específicas para o EM na seção (IV) do 

Capítulo II, em seus artigos (35 e 36), mostrando avanços teóricos significativos, na medida 

em que reafirma o EM como uma etapa final do ensino básico, com a duração mínima de três 

anos. Sobre o EM a LDBEN, expressa as seguintes finalidades: 

 I- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundametal, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, Art. 35, 2006, p. 21). 

Outro documento de extrema relevância para o EM são as Orientações Curriculares 

para o EM (BRASIL, 2006 a), que têm o intuito de aprofundar o direcionamento das 

disciplinas por áreas no EM, propondo guiar e apontar possíveis caminhos ao educador na 

elaboração de seus planos de intervenção educativa nessa modalidade do ensino, contribuindo 

para o completo desenvolvimento do aluno. 

Mesmo contando com as contribuições de outros escritos oficiais, que atestam a 

viabilidade e a necessidade de tais discussões, é preciso destacar a existência de um precipício 

entre a implementação dessas propostas e a prática corrente em nossas escolas públicas, seja 

pela ausência de conhecimento dos profissionais atuantes nestes estabelecimentos de ensino, 
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seja pela falta de investimentos dos órgãos estatais em acesso a recursos necessários à escola. 

Entre a base legal e a realidade são questionáveis as lacunas vivenciadas por aqueles 

que trabalham na área educacional cotidianamente. Contudo, os resultados do Censo Escolar, 

fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), atestam que 

houve nos últimos anos um aumento no número de matrículas na Educação Básica. Esse 

crescimento está relacionado às melhorias do EF e à ampliação do acesso ao EM. Entretanto, 

o ensino da rede pública apresenta dificuldades; entre elas, é destacada sua má qualidade 

provocada, não apenas pela falta de investimentos financeiros ou humanos, mas também pela 

precária infra-estrutura e ausência de uma política de gestão e avaliação educacional, sóbria, 

articulada em diversos níveis, envolvendo desde escolas até sistemas públicos nas esferas 

municipal, estadual e federal.

Nesse enfoque, percebemos que a questão educacional é bastante ampla e complexa, 

cabendo reafirmar que o direito à educação é legalmente obrigação do Estado, que deve 

oferecer esse serviço à sociedade que almeja um bom ensino público.  

A elaboração do currículo e a sistematização dos referencias teóricos de cada escola 

devem se adequar às diretrizes e parâmetros curriculares, considerando as particularidades de 

cada instituição de ensino, o que proporciona a sua singularidade, sem deixar de focar uma 

base comum para o território nacional. Nesse contexto, encontramos a Geografia: uma 

disciplina escolar que visa proporcionar o conhecimento espacial da superfície terrestre. 

Ao delimitar o estudo no Liceu Piauiense, instituição do EM, procuramos estabelecer 

liames com o ES da Geografia, para entender as práticas e a formação inicial docentes, 

focalizando a temática do uso das representações cartográficas nas aulas de Geografia. 

A Geografia escolar geralmente utiliza as representações cartográficas para explicar as 

configurações econômicas, sociais, políticas, ambientais, dentre outras do espaço geográfico 

em assuntos trabalhados durante as aulas de Geografia. A abordagem desse assunto é 

relevante por tratar-se do uso dos recursos cartográficos em aulas geográficas, pois ela 

possibilita a representação e a análise espacial.  

O docente da educação básica na rede pública vivencia, através da experiência, ao 

lecionar aulas, uma série de limitações, consideradas impasses, representadas tanto carência 

de material didático como de recursos financeiros ao ensinar conteúdos geográficos. 

Por ser um agente ativo no processo de ensino-aprendizagem, o docente precisa 

refletir que, ao lecionar a disciplina Geografia, entre as demais disciplinas, também possui sua 

importância no contexto escolar, haja vista abranger conhecimentos do mundo físico e 

natural, bem como da realidade social e política, passíveis de serem expressas através das 
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representações espaciais. 

Os PCN’s do EF fazem referência à Cartografia no ensino da Geografia, enfocando 

que:
A cartografia é um conhecimento que vem se desenvolvendo desde a pré-história até 
os dias de hoje. Esta linguagem possibilita sintetizar informações, expressar 
conhecimentos, estudar situações, entre outras coisas, sempre envolvendo a idéia de 
produção do espaço: sua organização e distribuição (BRASIL, 1998, p.33).  

Desse modo, poderíamos pressupor que, no EM, o educando tenha desenvolvido a 

cognição para entender o espaço geográfico de forma abrangente, posto que, tendo passado 

pelo EF, deveria ter conhecimentos preliminares da base cartográfica. Porém, sabemos que, 

muitas vezes, o alunado, geralmente, não consegue, com tanto êxito, atingir os conhecimentos 

preliminares da alfabetização cartográfica no EF, sendo habitual chegarem ao EM com sérias 

dificuldades de leitura cartográfica, o que pode atrapalhar sua aprendizagem geográfica.  

Infelizmente, não encontramos apenas esta situação, tão comum, durante a explanação 

de conteúdos geográficos no EM, quando trabalhamos com assuntos que envolvem o uso de 

representações cartográficas. Na verdade, esses conhecimentos parecem escapar da realidade 

dos escolares. É notória uma aversão ao uso das representações cartográficas pelos docentes e 

discentes, sendo que outrora deveriam ser arcabouço necessário à compreensão do assunto 

geocartográfico. Tal realidade, em geral, é ignorada ou enfrentada como problema pelos 

docentes, que diretamente convivem com essa dificuldade ao ensinarem conteúdos em que as 

noções cartográficas são necessárias. 

É muito discutido também o distanciamento existente entre a base legal e a realidade 

escolar. Já passou uma década da promulgação da LDBEN (Lei 9.394/96), e ainda 

convivemos com descompassos, avanços e retrocessos, em que a consolidação das propostas 

curriculares, fica sujeita à burocracia político-administrativa de instituições no processo 

educacional público. 

A questão curricular nacional proposta é repleta de polissemias e divergências; 

proporciona diferentes interpretações teórico-práticas, e compromete sua capacidade de guiar 

a educação nacional. Além disso, cada estabelecimento de ensino possui suas singularidades, 

que precisam ser analisadas particularmente, sem que deixemos escapar o ideal comum do 

sistema de ensino.  
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2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em razão de este trabalho ter o objetivo de analisar o uso das representações 

cartográficas no ensino-aprendizagem da Geografia do EM, relacionado-as à formação inicial 

docente nos cursos regulares de Licenciatura em Geografia em Teresina-Piauí, foi necessário 

o levantamento bibliográfico específico, no qual procedemos à consulta de livros, artigos 

científicos, anais de congresso e revistas especializadas. Também foram incluídas algumas 

anotações coletadas em eventos científicos de cunho educacional e geográfico, referentes à 

temática estudada.  

De acordo com Gil (1997, p. 71), “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Sendo assim, a pesquisa 

bibliográfica permite conhecer e agrupar informações do debate acerca dos métodos e da 

temática pesquisada. 

A inclusão de resultado de debates fecundados em grupos temáticos sobre o ensino em 

eventos científicos da Geografia, especificamente quando focada a temática cartográfica no 

ensino, possibilitou a troca de experiência ao relatar esse trabalho aos participantes 

fecundando novas perspectivas na produção bibliográfica.  A intenção de uma pesquisa 

bibliográfica é colocar a pesquisadora em contato com o que foi produzido sobre determinado 

assunto, inclusive através de conferências (LAKATOS E MARCONI, 1996).  

A pesquisa se caracteriza como qualitativa, pois abrange respectivamente descrição 

pautada em fontes estatística, envolvendo relação entre variáveis e recolhimento de dados 

qualitativos, pesquisa de campo, observações, para investigar o fenômeno geográfico-

educacional analisado. Deste modo, a pesquisa de campo utilizou várias técnicas como 

entrevistas e questionários, tornando-a mais, próxima de observação participante4, pois, a 

pesquisadora toma posição de uma observadora do processo analisado.

A observação participante pode ser conceituada como: 

O processo no qual um investigador estabelece um relacionamento multilateral e de 
prazo relativamente longo com uma associação humana na sua situação natural com 
o propósito de desenvolver um entendimento científico daquele grupo (MAY, 2001: 
177). 

4 Na observação participante a pesquisadora vivencia pessoalmente o evento de sua análise para melhor entendê-lo, 
percebendo e agindo de acordo com as suas interpretações do ambiente analisado. Assim, na observação participante a 
pesquisadora precisa se tornar parte de tal universo para melhor entender as ações daqueles que ocupam e produzem o 
fenômeno a ser pesquisado, apreender seus múltiplos aspectos. A observação se constitui um caminho metodológico fértil a 
pesquisa, atenuando desta forma a margem de interpretações precipitadas ou superficiais no trabalho investigativo.  
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Assim, é possível apresentar uma síntese quanto às contribuições e aplicabilidade do 

método da observação participante para pesquisas no campo da Geografia escolar. Um 

primeiro é importante a pesquisadora estabelecer cuidadosamente a delimitação ou o recorte 

do objeto a ser pesquisado, de acordo com a disponibilidade de tempo em que a pesquisa 

ocorrerá, bem como a possibilidade de acesso que terá ao participes ou fenômeno a ser 

estudado, realizando as observações, vivenciando mais intensamente o dia-a-dia de seus 

integrantes. Um segundo ponto é que a pesquisadora precisa preparação e elaborar 

minuciosamente um roteiro de observação com perguntas a serem respondidas ou questões a 

serem verificadas sobre o seu objeto em estudo. E um terceiro ponto é a descrição 

imediatamente do relatório de campo com o registro de todos os dados coletados, para 

posterior análise.

Deste modo, procuramos articular o desenvolvimento da pesquisa em dois momentos; 

de início, a pesquisa aconteceu no CEZG ou Liceu Piauiense. No primeiro momento da 

pesquisa, procuramos identificar os planos curriculares propostos pela legislação educacional 

vigente no âmbito nacional e estadual. Também analisamos a proposta educacional do EM no 

Liceu Piauiense, para, após a observação participante, tecermos as reflexões sobre a 

consonância dos referidos documentos na prática docente centrando o estudo especificamente 

no uso das representações cartográficas na Geografia escolar.  

Realizamos, ainda, o levantamento in loco das três turmas do EM para a observação 

participante da prática docente analisando o uso das representações cartográficas junto aos 

docentes de Geografia e seus alunos. A investigação ressalta os três anos seqüenciais de 

escolaridade do EM no Liceu Piauiense. Procuramos seguir um roteiro pré-estabelecido para 

conhecer a escola pesquisada (Apêndice A); onde também acompanhamos as atividades de 

quatro docentes em sala de aula em cada etapa do EM (Apêndice B), esses procedimentos 

serviram como guia no acompanhamento da pesquisa observacional, fato que nos 

proporcionou informações mais concretas sobre o ensino da Geografia do Liceu Piauiense. 

O CEZG funciona oferecendo EM regular a 20 turmas nos turnos: matutino, 

vespertino e noturno, concentrando um total de 2.881 discentes nos três turnos, conforme 

demonstra o Quadro 1. Dentro desse universo constatamos um total de 10 docentes que 

trabalham a Geografia conforme Quadro 2.  



51

Turno Manhã Tarde Noite Total 

Discentes matriculados 1.126 982 773 2.881 

Quadro 1 – Números de matrículas no CEZG.  
Fonte: Pesquisa direta, 2007. 

Turno Manhã Tarde Noite Total 

Docentes da Geografia 05 02 03 10 

Quadro 2 – Números de docentes da Geografia no CEZG. 
Fonte: Pesquisa direta, 2007. 

O Quadro 2 mostra a universo docente que desempenha suas atividade nas disciplinas 

geográficas: Geografia Geral, Geografia do Brasil e Geografia do Piauí. 

Procuramos eleger o turno matutino por concentrar um maior número de discentes e 

de docentes da Geografia, que pertencem ao quadro efetivo de servidores da Secretaria 

Estadual de Educação e Cultura do Piauí (SEDUC-PI). 

A escolha de três turmas no turno matutino do EM, respectivamente do 1º, 2º e 3º Ano, 

deu-se através da média aritmética do total discente; ou seja, somamos o total de alunos nos 

turnos matutino, em cada ano, e a média representava a turma que escolhemos para analisar. 

Outro critério: a concessão do docente à disponibilidade de dois horários consecutivos de 

aulas geográficas para termos mais tempo na observação do fenômeno analisado. Nas turmas 

selecionadas e aceitas pelo docente, o desenvolvimento da pesquisa teve como intuito 

primordial a análise do uso das representações cartográficas durante o desenvolvimento do 

processo de ensino da Geografia. Ficou especificado que a investigação aconteceria em etapas 

distintas, porém simultâneas: observação, aplicação de questionários aos discentes e docentes 

(APÊNDICE C e D), registros fotográficos, e continuidade das observações nas turmas 

selecionada.

Como elegemos três turmas do EM no Liceu Piauiense, contemplamos um universo 

composto por 102 discentes e 4 docentes da Geografia, especificamente distribuídos no 

Quadro 3, a seguir. 
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Participantes   1º Ano  2º Ano 3º Ano Total  

Discentes: Questionário I 30 33 39 102 

Docentes: Questionário II   2   1   1 4

Quadro 3 - Distribuição dos participantes da pesquisa no CEZG. 
Fonte: Pesquisa direta, 2007. 

Após o reconhecimento do ambiente escolar e a recepção da Diretoria, iniciamos a 

pesquisa de campo com livre acesso às dependências do Liceu Piauiense. O direcionamento 

junto à coordenadora pedagógica da área de Humanas facilitou a acessibilidade aos partícipes 

da pesquisa, ou seja, os docentes e os discentes do Liceu Piauiense. Os contatos iniciais 

ocorreram cordialmente de forma amistosa, acontecendo conseqüentemente a cooperação 

extremamente valiosa durante a pesquisa. 

O alunado do Liceu Piauiense possui o “status” social de classe média e baixa. De 

modo geral a maioria mora em bairros ou municípios periféricos da cidade e alguns próximos 

do colégio. Os discentes pesquisados têm faixa etária entre quatorze a trinta anos.  

Durante o primeiro momento do desenvolvimento da pesquisa, realizou-se o 

reconhecimento do ambiente escolar, com registros fotográficos da estrutura física do Liceu 

Piauiense. Depois, fomos apresentados ao corpo docente da disciplina Geografia. O encontro 

formal aconteceu durante o intervalo recreativo; a boa receptividade e interação entre os 

docentes facilitaram o diálogo e o desenvolvimento da pesquisa com observação participante 

em turmas escolhidas. 

As aulas de Geografia ministradas para o EM são subdivididas em disciplinas 

geográficas, conforme a etapa desse nível de ensino. 1º ano: Geografia Geral e Geografia do 

Piauí; 2º ano: Geografia do Brasil e do Piauí; e 3º ano: Geografia Geral. Em nossa pesquisa 

não informaremos o nome dos docentes, pois, procuramos preservar sua identidade, 

constituindo um critério negociado com eles para aceitação e participação íntegra na pesquisa 

e assim, termos a naturalidade de acompanhar sua atividade em sala de aula. 

Para melhor articulação das etapas da pesquisa, prosseguimos com observações; em 

seguida, aplicamos os questionários aos discentes, registros fotográficos das turmas em 

atividades, continuação das observações e aplicação de questionários junto aos docentes.

A realização da observação aconteceu de forma cautelosa e com análise intensiva 

durante as aulas geográficas, tendo em vista que procuramos, durante as observações, fazer 

anotações das turmas selecionadas durante o processo de ensino-aprendizagem da Geografia, 
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a fim de desvendar as dificuldades, limitações e possibilidades do uso das representações 

cartográficas no EM.

No segundo momento, no curso de Geografia da UFPI e UESPI, ambas as instituições 

públicas de ES, que contribuem com a formação docente, através da oferta de cursos como o 

de Licenciatura Plena em Geografia. Ao investigarmos a formação inicial docente, 

focalizamos a importância das noções cartográficas na Geografia. Nesse intuito, selecionamos 

turmas onde foram aplicados questionários aos discentes formandos e aos docentes das 

disciplinas cartográficas, conforme quadro 4.  

Participantes UFPI UESPI Total 

Discentes: Questionário III 25 23 48 

Docentes: Questionário IV 03 02 05 

                          Quadro 4 - Distribuição dos participantes da pesquisa na UFPI e UESPI. 
            Fonte: Pesquisa direta, 2007.

Procuramos designar os questionários: I, II, III, IV, (Apêndices C, D, E, F) como 

técnicas de pesquisa, assim especificada:  

O questionário I foi aplicado aos alunos do EM, procurando saber como aconteceu sua 

alfabetização e leitura cartográficas, e quais as reais dificuldades enfrentadas na Geografia do 

EM, a fim de se poder compreender a problemática do uso da representação cartográfica nos 

conteúdos geográficos abordados em sala de aula. 

O questionário II foi direcionado aos docentes que lecionam Geografia no EM, para 

verificar qual a metodologia adotada durante as aulas; além de verificar as condições do 

ambiente de trabalho e a contribuição que sua formação acadêmica de licenciado lhes 

proporciona para que possam lidar profissionalmente com assuntos geográficos e 

representações cartográficas.  

A aplicação de instrumentos auxiliares – como, por exemplo, questionários – foi 

realizada junto aos discentes e docentes envolvidos nas turmas pesquisadas, durante os 

períodos das observações, a fim de conhecer o significado do saber geocartográfico no EM. 

A aplicação do questionário III, nas duas turmas de formandos do Curso de 

Licenciatura em Geografia, respectivamente da UFPI e UESPI, foi realizada para investigar e 

compreender a problemática da formação inicial docente.  
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Os questionamentos foram direcionados aos futuros ou recém-docentes de Geografia, 

que atuam na educação básica, por serem formandos pelas referidas instituições superiores e 

já terem cursado as disciplinas cartográficas e outras disciplinas do currículo do curso de 

Licenciatura, como também possuírem conhecimento adquirido na academia e a por já terem 

o contato com o futuro profissional, seja já exercendo a atividade ou nas disciplinas práticas 

da docência para concluir o curso.

Também aplicamos o questionário IV junto aos docentes das disciplinas cartográficas 

da UFPI e UESPI, buscando conhecer a importância da formação acadêmica, o trabalho 

docente, o ensino-aprendizagem, a metodologia, os recursos (tradicionais e novos empregados 

nas aulas cartográficas) e, também, para aglutinar informações sobre a realidade pesquisada, 

por lidarem com os licenciandos da Geografia e perceberem suas potencialidades e limitações. 

As informações obtidas nos questionários foram agrupadas, e, em seguida, tabuladas, 

formando um compêndio para análise. Outras técnicas, como, por exemplo, registros 

fotográficos das dependências das instituições públicas de ensino pesquisadas: CEZG, UFPI e 

UESPI, como salas de aulas, laboratórios, sala de vídeo, bibliotecas, entre outras, foram 

necessárias para ilustrar o ambiente pesquisado, assim, obtendo também informações e 

visualização sobre a área analisada.  

Portanto, os procedimentos metodológicos e as técnicas de pesquisa adotadas serviram 

para conhecer e refletir o problema enfrentado pelos docentes e discentes, diagnosticando com 

maior precisão as deficiências do ensino-aprendizagem da Geografia e o uso das 

representações cartográficas do EM, enquanto saber geográfico da escola pública estadual 

pesquisada, e ainda tentando fazer articulação com o saber acadêmico nas duas instituições 

superiores promotoras do curso de Geografia no Estado do Piauí.  

Nessa análise, buscamos conhecer as formas de fazer e pensar a Geografia escolar e o 

currículo; estabelecer a formulação e resolução de problemas, ao articularem a prática e 

formação inicial docente, tendo como referência as categorias de análise: representação 

cartográfica na Geografia escolar, a prática e formação docente e sua relação com o 

significado da Geografia no contexto educacional. 



3 A GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO DO LICEU PIAUIENSE: OS 

IMPASSES E AS POSSIBILIDADES DO USO DAS REPRESENTAÇÕES 

CARTOGRÁFICAS

3.1 O ENSINO MÉDIO E A REALIDADE DO ENSINO DE GEOGRAFIA NO LICEU 

PIAUIENSE

Ao procurar tecer os contrastes entre o que é proposto pela LDBEN (Lei 9.394/96), 

pelos PCN´s e discussões mais recentes sobre os rumos da educação brasileira, nota-se que 

existe um distanciamento dicotômico entre a base legal e a prática docente cotidiana no 

ensino. Entretanto, a dinâmica socioeducacional reflete também, nessa primeira década do 

século XXI, uma expansão significativa da educação básica, resultado da acessibilidade de 

políticas públicas educacionais demarcadas, dentre outras, principalmente para a inserção no 

mercado de trabalho.  

As estimativas do MEC no final do século XX já indicavam um crescimento 

quantitativo no número de matrículas no EM; isso demonstra a expectativa da ampliação nas 

matrículas no EM. 
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                        Gráfico 1 - Brasil: Números de matrículas do EM. 
                        Fonte: MEC/INEP, 2007. 
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Gráfico 2- Nordeste: Números de matrículas do EM. 
Fonte: MEC/INEP, 2007. 
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Gráfico 3 – Piauí: Números de matrículas do EM. 
Fonte: MEC/INEP, 2007. 
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Ao divulgar recentemente os dados da Síntese dos Indicadores Sociais 2007, o IBGE 

diagnosticou que a população brasileira está estudando mais, se compararmos o período de 

uma década (1996/2006), pois a média nacional de tempo no estudo aumentou de 5,7 anos 

para 7,2 anos entre pessoas com quinze ou mais anos de idade. Esse crescimento ocorre, 

sobretudo, no EF, mas também é notório no EM.  

É certo que houve um crescimento quantitativo nas matrículas no EM; e que as 

discussões sobre a LDB e PCN´s avançaram, contribuindo para melhorar os rumos da 

educação nacional; porém contrapontos do crescimento quantitativo – como, por exemplo, 

não acompanhar os aspectos qualitativos educacionais, pois os investimentos para melhorar os 

recursos físicos, financeiros e humanos – ocasionaram carência nos rumos da educação em 

constante mudança na década analisada. Essa realidade configura um cenário da última 

década do século XX e limiar do século XXI, tendo em vista que o acesso ao EM, era 

considerado reduzido. Com a implementação de políticas educacionais, nos últimos anos, essa 

realidade mudou, proporcionando conseqüentemente uma expansão quantitativa nos números 

de matrículas no nível médio.  

Na atualidade, a expansão do EM é significativa para a educação brasileira, por seu 

importante papel na formação da cidadania e na qualificação profissional. Esse contexto da 

expansão do EM brasileiro (Gráfico 1) também foi expressivo no Nordeste, representado no 

Gráfico 2. Ainda no cenário educacional nordestino, encontra-se o Estado do Piauí (Gráfico 

3) também com um crescimento representativo na quantidade de matrículas no EM. 

De fato, o surpreendente crescimento do EM no cenário piauiense se deve, 

basicamente, às matrículas na rede estadual (Tabela 1). 

Tabela 1 – Piauí -Números de Matrículas no Ensino Médio-2005

Total 
Dependência Administrativa 

Estadual Federal Municipal Privada 

193.313  164.328  2.099 3.544 23.342 

    Fonte: MEC/INEP, 2005. 

Essa concentração de matrículas na esfera estadual piauiense é também justificada 

pela Emenda Constitucional (nº 14 de 12 de set. 1996) e LDBEN (Lei 9.394/96), devendo ser 
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atribuído aos Estados o financiamento do EM, a responsabilidade por sua manutenção e 

desenvolvimento.

Nessa perspectiva, a SEDUC-PI vem buscando seguir a normalização legal nacional, 

para gerir a educação estadual, considerando a realidade piauiense. A SEDUC-PI possui e 

mantém uma gerência com cronograma administrativo e planejamento de ações para o EM. 

A gerência de EM da SEDUC-PI procura elaborar políticas educacionais para esta 

etapa de ensino, considerando a LDBEN (Lei 9.394/96) e os PCN´s do EM (BRASIL, 1999) e 

materiais oficiais, como, por exemplo, Orientações Curriculares para o Ensino Médio do 

MEC. Nesse mesmo âmbito, a SEDUC-PI formou um grupo multidisciplinar para organizar o 

Plano de Ação e os Referenciais Curriculares do Ensino Médio da rede estadual do Piauí, 

ambos os documentos oficiais procuram guiar o ensino e as disciplinas no nível médio 

estadual piauiense. 

Como a escola pesquisada pertence à rede pública estadual do Estado do Piauí é 

relevante termos o conhecimento dos guias educacionais que norteiam o planejamento de seu 

ensino. Ao selecionar o Liceu Piauiense, instituição formal de EM, procuramos analisar os 

impasses e possibilidades do uso de recursos cartográficos na construção dos conhecimentos 

geográficos.

No Piauí, o “Liceu” foi criado em 1845, por Zacarias de Góes e Vasconcelos, docente, 

político, conselheiro do Império, interventor e presidente da Província, para ser o primeiro 

colégio secundário formal público na antiga capital da Província piauiense: Oeiras, 

atualmente município localizado na mesorregião Sudeste piauiense.  

Desde essa época, o Liceu muito tem contribuído para a formação secundarista dos 

jovens no Estado. Com a transferência para a nova capital, em 1852, o Liceu provincial 

também foi transferido para Teresina, onde recebeu a denominação de Liceu Piauiense. Na 

década de 1940, passou a ser denominado Colégio Estadual do Piauí e, logo após, Colégio 

Estadual “Zacarias de Góis” em homenagem a seu fundador. 

No dia 04/10/2005, ao comemorar os seus 160 anos, o Liceu Piauiense recebeu ampla 

reforma em sua estrutura física, por meio do governo do Estado do Piauí. Isso com o intuito 

de tornar o Liceu Piauiense uma escola bem planejada e estruturada: uma Escola Referência 

em Educação do Piauí.  

Observamos que a missão institucional do Liceu Piauiense é “assegurar um ensino de 

qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na escola, formando cidadãos 

críticos, capazes de agir na transformação da sociedade” (PIAUÍ, 2007, p.6). A equipe 

educacional do Liceu Piauiense atende a uma clientela que tem o desejo de concluir o EM, 
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para o encaminhamento ao mundo competitivo do mercado de trabalho e, também, de 

prosseguir em estudos posteriores, como o ingresso em instituições de ES. Esta meta se 

constitui um desafio constante, frente à dinâmica do sistema educacional público piauiense. 

Atualmente, o Liceu Piauiense fica localizado na área urbana do centro da cidade de 

Teresina-PI (Fotos 1 e 2), pertencendo a 4ª Diretoria Regional de Educação Administrativa 

(DREA) da rede escolar pública estadual piauiense. O CEZG funciona em uma área 

comercial, composta por lojas de eletro-eletrônicos, ferramentas, produtos agropecuários, 

bares, restaurantes e estabelecimentos. Possui também em sua estrutura física vinte salas e 

quatro laboratórios: Química, Biologia, Projeção ou vídeo, Informática, entre outras 

dependências administrativas.  

Durante as visitas prévias da pesquisa de campo, observamos uma grande procura por 

vagas pelos alunos e pais. Neste sentido, os representantes do Liceu Piauiense, junto à 

comunidade, sentem-se agradecidos por sua qualidade na rede pública estadual. Segundo 

informações cedidas pela direção do CEZG, a finalidade dessa procura deve-se ao êxito da 

escola na aprovação e ingresso em instituições de ES dos discentes. 

Nesse contexto, o CEZG é considerado uma tradicional escola pública que oferece o 

EM, possuindo uma boa média no desempenho do EM brasileiro, inclusive superando a 

média nacional, conforme comprovam os resultados do ENEM de 2006 (Tabela 2). Além 

disso, o Liceu Piauiense é reconhecido dentre as escolas da rede estadual pública piauiense 

Foto 1 - Visão frontal do Liceu Piauiense. Teresina-PI. 
Fonte: Autora, 2007. 

Foto 2 - Praça Landri Sales (Praça do Liceu) e área  
comercial. Teresina-PI.  
Fonte: Autora, 2007.
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por seu alto índice de aprovação discente em concursos e vestibulares conforme se pode ver 

nas fotos 3 e 4, a seguir. 

Tabela 2 – Notas médias do ENEM: alunos concluintes do CEZG em 2006 

Média Brasil Piauí Teresina CEZG 

Média da Prova Objetiva 31,679 28,069 29,146 33.78
Média Total 
(redação e prova objetiva) 40,077 34,92 35,813 42.35

Média da Prova Objetiva com 
correção de participação 31,31 27,664 28,708 33.41
Média Total (redação e prova 
objetiva) com correção de 
participação 39,765 34,585 35,453 42.04

                 Fonte: MEC, INEP, 2007. 

A educação liceísta de ontem e hoje revela que, apesar de ser um educandário 

centenário, tradicional rotulado de ilustre pela sociedade piauiense, não só por sua graciosa 

infra-estrutura, mas também pelas inúmeras possibilidades que uma escola pública pode 

oferecer à comunidade, atualmente ele também possui obstáculos que entravam o 

desenvolvimento qualitativo do ensino-aprendizagem no nível médio. Por essas razões, o 

CEZG, por ser uma tradicional escola pública que oferece EM, também é usualmente eleito 

Foto 3 - Mídia externa: Outdoor na Avenida 
Miguel Rosa, área Centro-Norte. Teresina-PI.   
Fonte: Autora, 2007. 

Foto 4 - Mídia interna: Faixa na entrada do CEZG 
congratulando aprovados em vestibulares. Teresina-PI. 
Fonte: Autora, 2007.
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para o desenvolvimento de estágio supervisionado, para licenciados de distintas áreas do 

conhecimento, principalmente por licenciandos da UFPI e UESPI.

Com base nessa conjuntura, e dentre tantas atribuições desempenhadas pelo Liceu 

junto à sociedade piauiense, decidimos selecioná-lo, firmando o desenvolvimento do primeiro 

momento da pesquisa, ao analisar a importância do uso de representações cartográficas na 

construção dos conhecimentos geográficos, durante a prática docente nas aulas de Geografia 

do EM, para, em seguida, traçar liames com a formação inicial docente nos cursos regulares 

de Licenciatura Plena em Geografia, em Teresina-Piauí, assunto que discutiremos no próximo 

capítulo.   

A proposta pedagógica do CEZG (Anexo 1) foi recentemente reestruturada conforme 

a necessidade deste estabelecimento escolar, relevando as demandas da contemporaneidade, 

com o intuito de ajudar na  jornada dos seus atores educacionais.  

Kramer (2005) afirma que: 

Uma proposta pedagógica precisa ser constituída com a participação efetiva de todos 
os sujeitos-crianças e adultos, alunos, professores e profissionais não-docentes, 
famílias e população em geral, levando em conta suas necessidades, suas 
especificidades, sua realidade. Isso aponta, ainda, para a impossibilidade de uma 
proposta única, posto que a realidade é múltipla, contraditória (2005, p.171). 

A concretização da proposta pedagógica, por ser uma construção coletiva, indica um 

caminho a ser trilhado pelo estabelecimento escolar. No entanto, também é um desafio 

disseminado a ser alcançado, pois sua travessia se constitui um obstáculo, posto que a 

diversidade das disciplinas da estrutura curricular escolar precisa ser trabalhada de modo 

integrado. 

O projeto pedagógico do CEZG respeita os fundamentos contidos na LDBEN (Lei 

9.394/96) e os PCN´s do EM (BRASIL, 1999), para, com base no seu contexto e missão, 

subsidiar o redimensionamento curricular, buscando alternativas para a solução de problemas 

identificados. Com uma tendência crítico-social centrada no construtivismo, a proposta 

pedagógica do Liceu Piauiense tem por meta o ensino centrado no aluno; ou seja, procura 

desenvolver seu senso crítico em relação aos conteúdos, no entanto, ainda convive com 

práticas pedagógicas tradicionais. 

A proposta pedagógica do Liceu Piauiense é guia para discussões nas reuniões 

pedagógica que, de acordo com a supervisão escolar, procuram estrutura-lá de acordo com as 

áreas do conhecimento estabelecidas pelos Referenciais Curriculares do Ensino Médio da 

rede estadual do Piauí; os quais dividem as áreas do conhecimento em Linguagem, Códigos e 
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suas tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias e Ciências Humanas e 

suas tecnologias, segundo a LDBEN (Lei 9.394/96), os PCN´s (BRASIL, 1999) e todas as 

regulamentações complementares. 

O planejamento educacional acontece durante as reuniões bimestrais, momento que 

são dispostos de acordo com cada área do conhecimento, diferente grupos de docentes. 

Entretanto, os docentes, segundo fomos informados não participam efetivamente dessas 

reuniões pedagógicas devido às dificuldades e compatibilidade de horário para freqüentarem 

as sessões bimestrais. Isso, de acordo com a supervisão escolar, pode acarretar empecilhos 

para a gestão escolar, como a não entrega, por parte dos professores dos planos anuais das 

disciplinas, conforme pode ser constatado na pesquisa das disciplinas geográficas (Anexos 2 e 

3).

3.2 “FALTA O PREGO PARA COLOCAR O MAPA NA PAREDE”: SÍNTESE DOS 

ITINERÁRIOS DAS OBSERVAÇÕES

Nesta pesquisa, dois pontos de vista foram considerados fundamentais para a reflexão 

do processo ensino-aprendizagem da Geografia, envolvendo o uso das representações 

cartográficas em sala de aula: o discente e o docente.  

No período dos meses de março a maio de 2007, aconteceu a pesquisa de campo, para 

a coleta de informações e as observações, com acompanhamento das turmas selecionadas. O 

planejamento das observações em sala de aula deveria atingir uma média aproximada 10 

horas/aula, totalizando 30 horas/aula. Mas durante a execução do plano, devido às dinâmicas 

do ambiente escolar, principalmente direcionadas pelos docentes, como: carga horária, 

paralisações por ajuste salarial, ausência ou desistência das turmas, só foi possível 

acompanhar 32 horas/aulas das aulas geográficas, conforme Quadro 5, a seguir. 
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Procuramos operacionalizar os relatos obtidos durante a pesquisa, ordenando, de 

acordo com as etapas do EM, para melhor explanar os resultados das observações.

Do total de aulas observadas, verificamos qual a freqüência no uso das representações 

cartográficas nos seguintes assuntos: a) 1ºAno: Coordenadas Geográficas, Fusos Horários, 

Bacia e sub-bacias do rio Parnaíba; b) 2º Ano: A Formação do território brasileiro, A 

Formação territorial do Piauí, a Industrialização no Brasil e o Processo de urbanização no 

país; c) 3º Ano: Tópicos da Geopolítica mundial - Globalização, Blocos Econômicos. A 

escolha desses assuntos, dentro da temática pesquisada, buscou relacionar pontos 

convergentes: os conteúdos de ensino geográfico e a prática do uso das representações 

cartográficas, relevantes nessa pesquisa.

Durante a observação das turmas pesquisadas, constatamos a utilização de recursos 

Turma Assunto Data 

1º Ano 

1º AULA-Coordenadas geográficas 
2º AULA-Coordenadas Geográficas/ Fusos Horários 
3º AULA-Movimentos da Terra 
4º AULA-Projeções Cartográficas 
5º AULA-Exercícios 
6º AULA-Avaliação 
7º AULA-Estrutura Geológica 
8º AULA- Rochas  
9º AULA- Tectônicas de Placas 
10º AULA-Aplicação de Exercícios 
11º AULA-Climatologia 
12º AULA-Fatores Climáticos 

06/03/2007 
13/03/2007 
20/03/2007 
22/03/2007 
27/03/2007 
29/03/2007 
03/04/2007 
10/04/2007 
12/04/2007 
19/04/2007 
24/04/2007 
26/04/2007 

1º Ano 
1º AULA-Posição geográfica do Piauí  
2º AULA-Bacia e sub-bacias do rio Parnaíba 
3º AULA-Recursos Minerais do Piauí 
4º AULA-Avaliação  

23/03/2007 
13/04/2007 
20/04/2007 
27/04/2007 

2º Ano 

1º AULA-A formação territorial do Brasil  
2º AULA-A formação territorial do Brasil / Piauí  
3º AULA-A industrialização do Brasil 
4º AULA-A concentração industrial em São Paulo 
5º AULA-A relativa descentralização industrial após 1970 
6º AULA-Introdução a Urbanização 
7º AULA- Os pólos tecnológicos no Brasil  
8º AULA- Questionários sobre os tecnopólos  
9º AULA-O processo de urbanização no país.  
10º AULA-O desenvolvimento das cidades 

06/03/2007 
06/03/2007 
03/04/2007 
03/04/2007 
10/04/2007 
10/04/2007 
17/04/2007 
17/04/2007 
24/04/2007 
24/04/2007 

3º Ano 

1º AULA-Globalização: comentários de questões 
2º AULA-Integração Econômica – tipos e definição  
3º AULA-1º Avaliação de Geografia 
4º AULA-Introdução: Blocos Econômicos. 
5º AULA- Blocos Econômicos: NAFTA e U.E. 
6º AULA-Blocos Econômicos: APEC, CEI, MERCOSUL 
7º AULA- Docente ausente  
8º AULA- Docente ausente  
9º AULA- Docente ausente 
10º AULA- Docente ausente  
11º AULA- Docente ausente 

02/04/2007 
09/04/2007 
12/04/2007 
13/04/2007 
13/04/2007 
19/04/2007 
20/04/2007 
23/04/2007 
26/04/2007 
27/04/2007 
30/04/2007 

Quadro 5 – Cronograma da observação participante no CEZG e assuntos geográficos. 
Fonte: Pesquisa direta, 2007. 
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didáticos básicos para o desenvolvimento das aulas, como, por exemplo, pincel e quadro de 

acrílico; os recursos cartográficos raramente foram usados durante as aulas expositivas; 

predominaram as freqüentes anotações e esquemas explicativos feitos no quadro pelos 

docentes. Os discentes copiavam em seus cadernos as anotações dos assuntos geográficos 

expressos pelo tema trabalhado durante a aula. 

3.2.1 Observações da turma do 1º ano 

Turma Assunto Data  

1º ano  Coordenadas Geográficas 06/03/2007

Na aula sobre as coordenadas geográficas, o docente iniciou com a explicação sobre a 

localização de pontos na superfície terrestre, explicando a importância dos meridianos e 

paralelos, como linhas imaginárias que “cortam” o globo terrestre.

Durante a aula, o docente necessitou esquematizar no quadro de acrílico os paralelos, 

para mostrar as zonas de altas, médias e baixas latitudes, através de uma esfera representando 

o globo terrestre, conforme demonstrado na Figura 4, em anotação no caderno de uma aluna.  

Figura 4 – Anotação de aula - esboço do globo terrestre, representando as latitudes.  
Fonte: Caderno de aulas de aluna, 1º ano - Liceu Piauiense - 2007.  
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No andamento da aula não se detectou o uso de recursos cartográficos, como o globo 

terrestre disponibilizado na biblioteca da escola. O docente percebendo as dificuldades da 

turma na compreensão do assunto abordado e, também, devido ao tempo disponibilizado para 

a aula, tratou de transcrever duas atividades para os discentes: a primeira foi um exercício de 

fixação sobre algumas definições de alguns termos mencionados na aula (coordenadas 

geográficas, paralelos, latitude, longitude, meridiano, estações do ano); a segunda atividade 

era uma solicitação, para que se fizesse uma pesquisa sobre as coordenadas geográficas. 

Logo surgiram os questionamentos discentes: “Onde vou encontrar esse assunto?”,

“Quantas páginas vou escrever sobre coordenadas geográficas?”.

Em resposta, o docente informou que os livros sobre o tema poderiam ser encontrados 

na biblioteca da escola ou em outras da cidade, e que o trabalho deveria ter no máximo cinco 

páginas, afirmando que na próxima aula prosseguiria o assunto devido ter finalizado o horário 

da aula. 

Na aula seguinte, a maioria dos discentes havia feito a atividade exigida pelo docente, 

no entanto, somente alguns pesquisaram, enquanto outros simplesmente copiaram de seus 

companheiros de classe, antes de iniciar a aula de Geografia.  

Ao prosseguir a aula sobre coordenadas geográficas, observamos que o docente fez 

uso do globo terrestre, como representação cartográfica para mostrar a localização das linhas 

imaginárias; tentando resgatar os conhecimentos dos discentes, questionando sobre quais são 

os principais paralelos e meridianos que contorna a Terra.

Em seguida, o docente fez um esboço no quadro para explicar onde ficam o principal 

paralelo (Equador) e o principal meridiano (Greenwich). Notamos, por meio de participação 

oral dos discentes, que eles já possuíam a abstração de linhas imaginárias, fato que permite ao 

docente prosseguir, mostrando que o ponto de cruzamento dessas linhas é arcabouço básico 

para se trabalhar com as coordenadas geográficas. 

Apesar de o globo terrestre ser usado na aula, foi notória a dificuldade de o docente 

manusear o recurso cartográfico. Ao demonstrar o globo terrestre sobre a mesa, em uma 

turma lotada em uma sala pequena, o docente percebe que o procedimento adotado dificultava 

o entendimento do tema abordado devido à má visualização, principalmente pelos discentes 

que estavam mais distantes. Isso, em alguns momentos, gerou desatenção da turma, 

propiciando o surgimento de conversas paralelas. Nesse cenário, ficou claro que um ambiente 

ou sala ampla propiciaria o contato discente com o globo terrestre, facilitando também a 

interação docente-discente e, conseqüentemente, um melhor entendimento das explicações

referentes aos conteúdos abordados. 
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Turma Assunto Data  

1º ano  Fusos Horários  13/03/2007

Na apresentação da aula sobre fusos horários, ao explicar o assunto, o docente percebe 

que os discentes têm sérias limitações de entender por que as horas diminuem para Oeste e 

aumentam para Leste (Figura 5). 

O docente procura explicar de acordo com o esquema abaixo, esboçado no quadro de 

acrílico e anotado pelos discentes. 

Figura 5 – Anotação de aula - esboço da explicação sobre fusos horários.   
Fonte: Caderno de aulas de aluna, 1º ano - Liceu Piauiense - 2007.

No decorrer da aula, observamos que o docente buscou discutir a relação entre a forma 

esférica e o estabelecimento de paralelos e meridianos na Terra que possui 360º. Porém, 

percebemos que o docente teve dificuldade para expressar com clareza, que, devido a isso, ela 

é dividida em 24 fusos que correspondem às horas do movimento de rotação da Terra, o que 

implica afirmar que 15º correspondem a um fuso ou a uma hora. 
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Figura 6 – Anotação de aula - fusos horários: as horas “diminuem de um lado e aumentam para o outro”.
Fonte: Caderno de aulas de aluna, 1º ano - Liceu Piauiense - 2007.

Também detectamos outras dificuldades para o docente, durante a explicação do 

assunto, como, por exemplo, alguns discentes, apesar de estarem no EM, ainda não 

distinguirem que possuem dificuldade de distinguir: o Leste = Oriental e Oeste = Ocidental. 

Observamos, nessa aula, que os discentes se confundiam quando o docente lhes dizia 

que as horas podem “diminuir de um lado e aumentar para o outro” (Figura 6). 

Nessa situação, o docente deveria enfocar a expressão diminuir para Oeste e aumentar 

para Leste, após o alunado diferenciar o que seria sentido/direção “oeste” e “leste”. O docente 

também se esqueceu de frisar que as horas diminuem devido ao movimento de rotação da 

Terra, que, por isso, parte dela escurece/anoitece primeiro; havendo a necessidade de se 

calcular a diferença desses horários. Assim, as horas diminuem para Oeste e aumentam para 

Leste, em cada fuso. 

É relevante destacar que, durante o ensino, as atividades precisam ser desenvolvidas 

de modo que os discentes entendam o sentido e a finalidade do conteúdo em toda a sua 

complexidade para que este ganhe significado em seu processo de aprendizagem. 
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Turma Assunto Data  

1º ano  Bacias e sub-bacias do rio Parnaíba  13/04/2007

Durante a aula sobre as bacias e sub-bacias do rio Parnaíba, o docente procurou 

estabelecer a relação dos conhecimentos geográficos e os recursos hídricos, ressaltando a 

importância de seu uso pelos gestores de municípios do Piauí, na elaboração de projetos que 

viabilizassem o desenvolvimento de atividades econômicas nas proximidades dos rios 

piauienses. 

Em seguida, o docente fez o esboço do perfil longitudinal do rio Parnaíba, que foi 

anotado pelo alunado (Figura 7).  

Figura 7 – Anotação de aula - Representação do rio Parnaíba. 
Fonte: Caderno de aulas de aluna, 1º ano - Liceu Piauiense - 2007.

Com base no esquema, ficou explícita, através do perfil longitudinal do curso 

d’água, a classificação de cada trecho ao longo de seu canal de escoamento em alto 

curso (das nascentes do rio Parnaíba até a foz do rio Gurguéia), médio curso (da foz do rio 

Gurguéia até confluência do rio Poti com Parnaíba) e baixo curso (da foz do rio Poti à foz rio 

Parnaíba com o Atlântico). Detectou-se também uma grande dificuldade na localização das 

sub-bacias do rio Parnaíba, embora o docente tenha destacado, durante a aula, sua 

correspondência às distintas áreas geográficas ocupadas pelos principais cursos d´água 

afluentes do Parnaíba (rio Gurguéia, rio Canindé, rio Uruçuí Preto, rio Uruçuí Vermelho, rio 

Longá, rio Poti) e rios do litoral (São Miguel, Camurupim, Ubatuba e Santa Rosa). Isso 

acentuou a curiosidade dos discentes que questionaram sobre a localização dos referidos 
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cursos no território piauiense. “O rio Piauí fica onde?”, “O rio Gurguéia nasce onde?”,

tendo o docente respondido: “O rio Gurguéia fica na parte Sul do Piauí”.

Ao término dessa situação, o próprio docente observou a dificuldade dos discentes em 

compreender onde ficam localizados os cursos de águas aludidos pelos discentes e expôs para 

a turma que, na aula seguinte, iria trabalhar com o mapa do Estado do Piauí, para que 

tivessem um melhor entendimento da localização dos rios piauienses.  

Nesse caso, notamos que a explicação sobre os municípios piauienses que detêm a 

faixa territorial, pertencente aos referidos rios, causou dificuldade ao docente para expressar-

se, sobretudo, porque os discentes não tinham conhecimento prévio dos municípios 

piauienses, uma vez que alguns deles relataram que era a primeira vez que estudavam o Piauí 

na Geografia. Essa situação teria mais validade, tornando a aula mais interesse para o alunado, 

se o docente tivesse usado o mapa do Piauí, contendo a divisão dos limites municipais e a 

hidrografia piauiense. 

3.2.2 Observações da turma do 2º ano 

Turma Assunto Data 

2º ano  A formação territorial do Brasil / Piauí 06/03/2007

A aula sobre “A formação territorial do Brasil” focalizou exaustivamente os dados 

relativos à extensão territorial do Brasil. Também se fez alusão à extensão de países maiores 

que o Brasil, como Rússia, Canadá, China, EUA, Austrália. No entanto, não foram feitas 

referências acerca de outros aspectos, como, por exemplo, populacional, econômico e 

climático. Houve somente a simples enumeração e descrição dos respectivos países de maior 

extensão territorial do mundo. Isso revela a visão de trabalhar tradicionalmente a disciplina 

geográfica, onde o docente não procurou explicar, por exemplo, para que serve a questão da 

extensão territorial, em que sentido o Brasil é maior ou menor do que outros países, qual a sua 

importância para ao cenário mundial.  

Na aula seguinte sobre “A formação territorial do Brasil/PI”, o docente iniciou-a 

comentando sobre a formação territorial piauiense, fazendo um esboço que mostra a gênese 

da formação territorial do Piauí, através do esboço cartográfico e histórico para explicar o 

processo de formação do espaço piauiense, conforme se vê na Figura 8, a partir de anotações 

no caderno de aula de um aluno.
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Figura 8 – Anotação de aula - Representação da ocupação do território piauiense. 
Fonte: Caderno de aulas de aluno, 1º ano - Liceu Piauiense - 2007. 

O docente partiu de um breve histórico sobre a origem do espaço piauiense para, em 

seguida, explicar também a formação territorial do Brasil, denotando que a configuração 

territorial do espaço é dada em função de um contexto histórico-econômico. No caso do Piauí, 

a representação do mapa procura mostrar ao centro do Estado, o riacho da Mocha, a igreja e 

existência da vila da Mocha que foi elevada a cidade de Oeiras, a primeira capital do Piauí. 

Prosseguindo as explicações e resgatando os aspectos geo-históricos, a docente comenta que o 

formato do Piauí com a parte Sul, apresentando a base mais larga; e a parte Norte mais 

estreita deve-se a processo de ocupação territorial que aconteceu no Sul em direção ao litoral, 

principalmente impulsionado pela atividade pecuária a partir do século XVII. Outro aspecto 

enfocado foi sobre os Estados brasileiros que fazem limite com território piauiense. No 

entanto, nessas ocasiões, não detectamos o uso de nenhum recurso cartográfico durante o 

ensino.

Turma Assunto Data 

2º ano  A relativa descentralização industrial após 1970  10/04/2007

Ao tratar do processo de descentralização industrial brasileiro, o docente resgata, 

através da História, o contexto socioeconômico para explicar os acontecimentos e fatos que 

ajudaram a construir o espaço geográfico brasileiro daquela época. Os discentes acompanham, 

dialogando com o docente, relacionado os conteúdos da aula de Geografia com os conteúdos 
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já vistos na aula de História, esse cenário resgata a interdisciplinaridade presente no ambiente 

escolar. 

Figura 9 – Anotação de aula - Esboço do processo de descentralização industrial brasileiro.  
Fonte: Caderno de aulas de aluno, 2º ano - Liceu Piauiense - 2007.  

Prosseguindo a aula sobre “a relativa descentralização industrial após 1970”, o docente 

gesticulava, tentando explicar a direção do deslocamento das indústrias no espaço brasileiro. 

Nesse momento, um discente falou para o docente que havia o mapa do Brasil na biblioteca, 

sentindo essa necessidade, o docente desabafou: “Falta o prego para colocar o mapa na 

parede... Vamos providenciar o prego”. Essa foi a justificativa para o não uso do recurso 

cartográfico disponível na biblioteca, o que poderia facilitar a representação da análise 

espacial do assunto abordado na aula observada.

A solução para espacializar a descentralização industrial brasileira apareceu quando a 

docente perguntou à turma: “Quem sabe desenhar o mapa do Brasil?”. A turma apontou um 

discente que tem afinidade com desenhos, que se prontificou a fazer um esboço no quadro do 

tão almejado mapa do Brasil. A explicação do assunto prosseguiu após os discentes tentarem 

desenhar o mapa em seus cadernos (Figura 9).  

Entre as diferentes modalidades de representações cartográficas do espaço, durante o 

ensino de Geografia, geralmente usamos o mapa, por ele representar cartograficamente o 



72

espaço e por ser um recurso muitas vezes disponível e mais acessível na sala de aula. A 

compreensão das informações contidas em um mapa requer que o indivíduo tenha passado 

pela alfabetização cartográfica para iniciar a leitura de mapas, a fim de buscar interpretar suas 

informações. Sobre a leitura de mapas, Almeida (1998) enfatiza que ela é importante, pois o 

fato de ler-se cartograficamente leva a pessoa a conhecer e a compreender o seu próprio 

espaço. Logo, para analisar assuntos relativos à superfície terrestre, é inconcebível desprezar o 

binômio Cartografia/Geografia.  

Como este trabalho objetiva analisar aspectos geográficos e educacionais, julgamos 

importante que durante o ensino geográfico, envolvendo a Cartografia, tanto na educação 

básica quanto superior, “[...] o discente/cidadão possa aprender a fazer uma leitura crítica da 

representação cartográfica, isto é, decodificá-la, transpondo suas informações para o uso do 

cotidiano” (CASTROGIOVANNI, 2000, p. 38). Assim, podemos dizer que a leitura 

cartográfica permite ao bom leitor abstrair facilmente a compreensão da análise espacial. 

3.2.3 Observações da turma do 3º ano 

As observações sobre a turma do 3º ano foram um pouco conturbadas, pois estavam 

sem docente; e, quando o novo docente assumiu, colocou que só aceitaria o acompanhamento 

na turma indicada por ele; justificando que seriam melhores as observações com horários 

seguidos. Constatou-se na turma do 3º ano do EM a disponibilidade do livro didático – outra 

característica marcante observada, é que a Geografia aparece nessa etapa como uma disciplina 

que se traduz em um somatório de informações variadas sobre o espaço geográfico, seja em 

escala local, nacional seja internacional. O docente, geralmente, ao iniciar a explanação do 

assunto não deixa claro o objetivo da aula. 

Contudo, existe também o planejamento do ensino pelo corpo docente, direcionado ao 

envolvimento com o ingresso dos discentes ao ES, pois as aulas eram trabalhadas em ritmo de 

preparação para vestibular, nesse intuito. Também fomos informados que, nos fins de 

semanas, tanto as turmas pesquisadas como as demais turmas do CEZG têm aulas 

preparatórias para os vestibulares. Acerca deste aspecto, é relevante destacar que o 

planejamento do ensino constitui um caminho para a aprendizagem. O docente é o que indica 

o caminho, pois ele é o guia/mediador do processo de ensino-aprendizagem.  
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Turma Assunto Data 

3º ano  Blocos Econômicos: NAFTA e UE 13/04/2007

Nas aulas sobre blocos econômicos NAFTA e UE, o docente fez um breve histórico da 

gênese dos blocos econômicos, enumerando países membros dos blocos econômicos NAFTA 

e UE. No entanto, ao mesmo tempo em que constatamos a não utilização de recurso 

cartográfico, alguns discentes procuravam acompanhar a aula pelo livro didático, 

especificamente nas páginas sobre o assunto abordado na aula, onde visualizavam os mapas 

dos blocos econômicos. Apesar de não haver nenhuma menção, sobre o uso livro didático, 

pelo docente. Na turma do 3º ano, também detectamos a ausência docente em várias aulas 

geográficas, o que veio a acarretar certo prejuízo para a turma pesquisada e também para as 

demais turmas dessa etapa do EM.  

Apesar de o Liceu Piauiense orientar-se por uma proposta pedagógica com tendência 

crítico-social centrada no construtivismo, as práticas de ensino são essencialmente baseadas 

em aulas expositivas, reduzindo as possibilidades de os discentes participarem mais 

ativamente. As aulas tradicionais expositivas empobrecem a metodologia de ensino, que 

poderia ser diversificadas com o uso da Cartografia nos temas tratados pela Geografia. Essa 

ausência de material de apoio e de procedimentos expositivos tornava, às vezes, as aulas 

confusas e cansativas, conforme pudemos constatar mediante nossas observações. 

Ressaltamos, mais uma vez, que a nossa pretensão é contribuir para a reflexão, 

analisando algumas práticas pedagógicas, em que o uso das representações cartográficas seja 

concebido como fio condutor do resgate da apreensão do indivíduo, sufocado pelas 

tradicionais e desgastantes aulas expositivas sem participação efetiva dos discentes durante as 

aulas da Geografia. 

3.3 SISTEMATIZANDO OS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS NO 

LICEU PIAUIENSE

Após a fase das observações, prosseguimos com a aplicação dos questionários junto 

aos discentes e docentes das turmas analisadas, para identificar como eles ponderam o ensino 

da Geografia, e a importância das representações cartográficas para o processo de ensino-

aprendizagem. Os resultados apurados nos questionários aparecem sintetizados, conforme 

gráficos expostos a seguir.
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3.3.1 Considerações sobre a Geografia e o uso das representações cartográficas pelos 

discentes do Liceu Piauiense 

No cenário pesquisado, por meio de questionário (APÊNDICE C), procurou-se 

contatar a empatia discente em relação à disciplina Geografia, onde se pode visualizar o 

seguinte resultado, expresso no Gráfico 4, resultante da questão “O que você pode dizer sobre 

a disciplina Geografia?”.  

Os resultados mostram que 51% dos discentes* acham a disciplina Geografia 

interessante; e 23,5% revelam gostar da Geografia. Essas informações remetem a uma certa 

consonância dos discentes com a disciplina geográfica nas turmas pesquisadas. Eles também 

relacionam esse fato à perspicácia de alguns docentes que lecionam a disciplina serem bons; 

pois, sabiam ensinar os assuntos geográficos. 

De modo geral, no EM pesquisado, quando se trata da importância da Geografia 

enquanto conhecimento científico para seu cotidiano discente, é possível constatar que eles 

reconhecem que a Geografia possibilita conhecimentos do espaço na primeira e última etapa 

* O número absoluto, corresponde ao total de 102 discentes pesquisados no CEZG que responderam o 
questionário I. 

            Gráfico 4 – Considerações discentes do EM sobre a disciplina Geografia. 
            Fonte: Pesquisa direta, março, 2007.  
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do EM; sendo que no 2º Ano acham relevante ao servir para orientação e localização espacial. 

No Gráfico 5, um percentual abaixo de 6% salienta que a referida disciplina é cobrada no 

vestibular; e outros enfatizam que faz parte do cronograma como qualquer outra disciplina 

escolar e também por abranger os conhecimentos espaciais. 

Ao perguntar sobre a vantagem da Geografia para os discentes, obtivemos o seguinte 

resultado, conforme se pode comprovar no Gráfico 6. 

Gráfico 5 – Importância da Geografia enquanto conhecimento no cotidiano. 
     Fonte: Pesquisa direta, março, 2007.  

Gráfico 6 – Benefício da Geografia para o EM. 
Fonte: Pesquisa direta, março, 2007.
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Pudemos detectar que 58,4% dos docentes referem-se à Geografia como disciplina que 

serve para entender acontecimentos nas distintas escalas geográficas que vão do local ao 

global; ou seja, os acontecimentos, desde sua cidade, passando pelo Brasil e o Mundo. Outros 

33,7% ressaltam a relevância da disciplina para entender o mundo, enquanto um percentual 

abaixo de 10% expõe que a Geografia serve para enumerar lugares e países e compreender as 

distintas paisagens da superfície da Terra. Esse resultado expresso no Gráfico 7 acende a 

discussão da importância da Geografia enquanto disciplina que busca a relevância de entender 

os aspectos local e mundial. 

Em relação ao uso das representações cartográficas no ensino da Geografia e o 

binômio Cartografia e Geografia, foi possível obter os seguintes resultados, apresentados no 

Gráfico 7. 

Com base no Gráfico 7, podemos afirmar que 37,6% dos discentes demonstram gosto 

pela Cartografia nas aulas de Geografia; e 18,8% apontam que às vezes têm interesse, devido 

às eventuais práticas pedagógicas inadequadas e o nível de abordagem dos assuntos que 

carecem do uso das representações cartográficas como constamos nas aulas geográficas. 

Ainda com relação ao gosto pela Cartografia nas aulas de Geografia, o Gráfico 8  

complementa respostas aludidas na questão anterior onde os discentes justificam seu gosto 

pela Cartografia nas aulas geográficas. O percentual de 44,6% justifica seu gosto dependendo 

Gráfico 7 – Gosto pela Cartografia nas aulas de Geografia. 
Fonte: Pesquisa direta, março, 2007. 
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da motivação, durante o desenvolvimento das aulas. No entanto, apenas 4% negam o gosto, 

pois, envolvem conhecimentos matemáticos.  

Nas turmas do EM pesquisadas, especificamente quando se trata da Cartografia para o 

auxílio nas aulas geográficas, podemos constatar que no 1º e 2º Anos 17,8% e no 3º Ano 

22,8% dos discentes afirmaram ser importante adquirir os conhecimentos geocartográficos 

para seu dia-a-dia, como é mostrado no Gráfico 9. 

Gráfico 8 – Justificativa do gosta pela Cartografia na Geografia.  
     Fonte: Pesquisa direta, março, 2007. 

Gráfico 9 – Auxílio no cotidiano da Cartografia nas aulas de Geografia. 
Fonte: Pesquisa direta, março, 2007. 
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Quanto à vida escolar dos discentes pesquisados, são apontadas entre as principais 

recordações da Cartografia nas aulas de Geografia as seguintes alegações expressas no 

Gráfico 10. 

Em todas as etapas do EM pesquisado, a expressiva maioria dos discentes recorda da 

Cartografia na Geografia relacionada a desenhar e a pintar mapas, carregando o estigma dos 

cadernos de desenho e caixa de lápis de cor. No Gráfico 10 é baixo o percentual de 5% no 1º 

ano, 2º anos e apenas 2% no 3º anos dos discentes que recordam aula de campo como visitas a 

para museus, parques ambientais e outras locais histórico-culturais.  

Nas turmas pesquisadas, os discentes apontaram as seguintes afinidades e dificuldades, 

relacionando os assuntos geocartográficos tratados nas aulas de Geografia do EM, conforme 

representadas no Gráfico 11.

Gráfico 10 – Principais recordações escolares da Cartografia nas aulas de Geografia. 
Fonte: Pesquisa direta, março, 2007. 
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Em linhas gerais, 29,7% dos discentes afirma ter afinidade com as coordenadas 

geográficas, seguidos de 25,7% dos discentes que declararam afinidade com os fusos 

horários; já em relação ao grau de dificuldade, 24,8% atribuem aos fusos horários; seguidos 

de 16,8% referentes à interpretação das representações cartográficas; e 15,8% às escalas 

cartográficas.  

Verifica-se uma aproximação do percentual de afinidades e dificuldades no tópico, 

fusos horários; isso se deve, provavelmente, à deficiência nas questões geocartográficas que 

exigem a interpretação textual e gráfica, assim como nos conhecimentos matemáticos a serem 

aplicados às noções cartográficas. Essa realidade foi constatada durante as observações de 

aulas em que assunto tratava de fusos horários. Naquele momento, era importante que o aluno 

tivesse ou desenvolvesse conhecimento sobre os meridianos do globo terrestre para proceder à 

resolução de questões relativas aos fusos horários.

O quadro 6, a seguir, sintetiza a opinião dos alunos acerca dos recursos materiais/ 

humanos que o Liceu Piauiense precisa melhorar nas aulas de Geografia. 

          Gráfico 11 – Assuntos geocartográficos segundo afinidades e dificuldades.  
          Fonte: Pesquisa direta, março, 2007. 
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 Quadro 6 - Análise dos recursos materiais/humanos no EM pesquisado. 
  Fonte: Pesquisa direta, março/abril, 2007.  

Recursos 
materiais/humanos 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Uso dos mapas 

“Usar mapas nas aulas da 
Geografia.”

“Precisa de uns mapas para 
melhor especificação das 
regiões.”

“Além de mapas, materiais que 
expliquem o conteúdo do assunto.” 

“Dificilmente os professores usam 
mapas, então deveriam utilizar mapas 
com freqüência em todas as aulas que 
tiver necessidade.” 

“Mapas do Piauí e de Teresina.” 

“Utilizar mais mapas, falar mais 
sobre os fusos horários que é um 
assunto meio complicado e etc.” 

Aulas de campo 

“Precisa de mais seriedade, e 
também precisa de mais aulas 
em campo, para conhecermos 
mais tudo que nós cerca.” 

“Precisa de mais aulas 
passeio de Geografia.” 

“Aulas práticas exemplo ir ao parque, 
conhecer melhor a natureza, etc.” 

“Aulas práticas de campo” 

“Aulas passeio, aulas mais práticas 
que desenvolvam atenção e 
interesse.”

“Aulas práticas é como visitas em 
lugares históricos, que tem um 
valor geográfico. Com relação ao 
assunto elaborado.” 

Sala temática “Ter laboratório e atividades 
em campo.” 

“A utilização de vídeos, mapas e a 
utilização dos materiais precisos para 
o aluno como a distribuição de 
livros.”

“Mapas bem amplos e o uso de 
equipamentos de vídeos, como filmes, 
documentários, e projeções de 
mapas.”

“Ter um laboratório de geografia 
para quando precisamos saber de 
alguma coisa que estamos em dúvida 
o professor nos levar lá para 
explicar.”

“Precisa-se de um laboratório para 
se usado em pelo menos um horário 
das aulas de Geografia, pois, isso 
ajudaria muito no 
desenvolvimento.”

“Aulas práticas no laboratório, o 
uso de mapas, computadores para 
termos um melhor desempenho nas 
aulas. Aulas práticas de campo 
para conhecermos e ter maior 
clareza do espaço em que 
vivemos...” 

Acesso ao livro didático “Mapas, livros para o 1º 
ano” 

“Ter o livro de Geografia, assim nós 
podemos acompanhar melhor as 
aulas.” 

“Precisa que haja os livros de 
Geografia para estudar os assuntos”. 

“Melhores livros”. 

Motivação

“Em minha opinião 
professores mais esforçados, 
ampliar os recursos de 
Geografia, na escola. Porque 
a Geografia é uma matéria 
ótima interessante, mas, 
precisamos de mais 
interesse.”

“Trazer coisas novas, 
renovar mais os conteúdos.” 

“Primeiramente as aulas de 
Geografia foram juntas, Geral e do 
Brasil e fica ruim se situarmos com as 
tecnologias ai a fora e dentro do 
nosso país. E o esforço do professor 
em passar o assunto para o aluno. 

“Professores mais dinâmicos!” 

“Melhores mapas, retroprojetores, 
globos, professores mais eficientes 
que deixem os alunos mais 
interessados nas aulas...”  “Eu 
gosto de Geografia então aula 
quem faz é o aluno. Por isso temos 
que estudar mesmo sem todo o 
material.”

“Os professores não faltarem 
muito. Como nosso caso trocamos 
de professores, e isso atrapalha na 
aprendizagem.” 
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Como podemos perceber, foram apontados alguns pontos, como o uso dos mapas, 

aulas de campo, sala temática, acesso ao livro didático, capacitação docente da Geografia e 

motivação entre os agentes do processo de ensino-aprendizagem da Geografia. 

Remetendo especificamente à temática da apreensão das noções cartográficas nas 

aulas geográficas, foram notórias sérias limitações no ensino de assuntos que requerem esses 

conhecimentos entre os agentes do processo de ensino-aprendizagem da Geografia. 

3.4.2 Considerações sobre a Geografia e o uso das representações cartográficas pelos 

docentes do Liceu Piauiense

Após as observações das aulas e a aplicação dos questionários junto aos discentes do 

EM, aplicamos os questionários junto aos docentes do EM, para entender sua reflexão sobre a 

importância do ensino geográfico e o uso das representações cartográficas, identificando os 

principais impasses e possibilidades enfrentados nas situações cotidianas de ensino-

aprendizagem da Geografia.

As limitações investigados a partir do trabalho docente e a disponibilidade de recursos 

pedagógicos do Liceu Piauiense, frente às escolas do EM da rede pública estadual possibilita-

nos inferir sobre os obstáculos enfrentados pela realidade escolar do sistema público de 

Ensino Médio em Teresina. Mas existem também as possibilidades de melhorar, tornando-se 

um desafio não somente para o corpo docente da Geografia, mas também para uma melhoria 

no processo de ensino-aprendizagem na área da Geografia.  

Pudemos verificar que todos os docentes pesquisados no EM possuem o título de 

Especialista em Geografia no seu perfil profissional; averiguamos ainda a carga horária 

docente no desempenho de suas atividades, constatando os seguintes resultados, expressos no 

Gráfico 12. 
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Observamos ainda que 75% dos docentes**  desenvolvem suas atividades educacionais 

com carga horária acima de 40 horas semanais, sendo que esse mesmo percentual é verificado 

em apenas 40 horas no Liceu Piauiense.  

Já no Gráfico 13, é relevante a informação de 75% dos docentes possuírem entre dez a 

doze turmas; isso revela uma sobrecarga de trabalho para o profissional docente, acarretando 

pouca disponibilidade para o desenvolvimento de outras atividades escolares, além da sala de 

aula, pois a maioria deles passa os três turnos em ambiente escolar.  

** O número absoluto corresponde ao total de 04 docentes pesquisados no CEZG que responderam o 
questionário II. 

          Gráfico 12 – Carga horária de atividade docente, total e na escola. 
             Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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Quanto ao tipo de material, utilizado para auxiliar as aulas, vemos no Gráfico 14 a 

síntese das respostas apresentadas pelos docentes: 

      Gráfico 13 – Quantidade de turmas que leciona. 
         Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  

Gráfico 14 – Recursos didáticos predominantemente utilizados durante as aulas geográficas. 
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Os docentes pesquisados expressam o seguinte: 50% usam texto de cópias de partes ou 

capítulos de livros, livros-texto e/ou manuais, havendo a complementação com anotações no 

caderno de notas/resumos feitos pelos discentes durante a explanação das aulas.  

Além dos recursos materiais já mencionados, para a diversificação das aulas, 

constatamos, durante as observações, o uso de materiais, tais como: cópias de livros, 

montagem de apostilas, até notas das aulas. Os recursos textuais direcionados para o alunado 

podem ser adquiridos nas copiadoras da escola, biblioteca, livrarias e internet. Os recursos 

como periódicos não foram mencionados, no entanto, eles expressam um arcabouço 

interessante e atualizado para auxiliar os docentes, para melhorar o interesse pelas aulas 

geográficas.

No entanto, o que se pode analisar, por meio das observações e questionários 

aplicados, é que o texto representa um instrumento fundamental para a sistematização do 

saber em construção na sala de aula.  

Outro aspecto notado também nos texto copiados é que a impressão dos mapas – 

muitas vezes usados em sala de aula, pois as referidas representações cartográficas aparecem 

na tonalidade preta e branca – dificulta a visualização e também pode comprometer o ensino-

aprendizado dos conteúdos geográficos.

Quanto o uso das representações cartográficas em salas de aula, o Gráfico 15 destaca 

que 50% dos docentes pesquisados no EM afirmam utilizar mapas, contrastando com 25% do 

uso de cartas geográficas e 25% Atlas. 

      Gráfico 15 – Representações cartográficas mais utilizadas nas aulas. 
         Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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A maioria dos docentes assegura que, dependendo do assunto abordado pela disciplina 

geográfica, é considerável o uso de mapas, sendo que ele se faz mais em assuntos da área 

física da Geografia, como, por exemplo, aspectos geológicos, geomorfológicos, climáticos, 

sendo menos usados em assuntos da Geografia humana. 

Os docentes também afirmaram existir entre os discentes um maior interesse nas aulas 

em que são utilizadas as representações cartográficas, onde é considerável a analogia entre 

estudo da Cartografia e o desempenho discente nas aulas de Geografia.

O Gráfico 16 destaca que 50% dos docentes considera que seu alunado sabe 

interpretar os elementos de um mapa, como, por exemplo, a legenda, a rosa-dos-ventos e a 

escala, evidenciando, ainda, que 75% dos docentes afirmam que seus alunado às vezes têm 

facilidade em responder questões que envolvam uso das linguagens gráficas. 

Nesse contexto é preciso ter cautela, visto que, apesar de julgarem que os discentes do 

EM sabem distinguir os elementos de um mapa, eles também possuem limitações na prática 

da linguagem cartográfica. Esta ponderação constata a Cartofobia, quanto ao uso das 

representações cartográficas no processo de ensino-aprendizagem da Geografia. Os docentes 

também afirmam que as deficiências do alunado no EM estão ligadas à base cartográfica 

adquirida no EF. 

Gráfico 16 – Saberes discentes na interpretação dos elementos do mapa e no uso da linguagem gráfica. 
               Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007. 
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A Cartofobia corresponde à aversão que o docente possui ao uso ou uso inadequado 

das representações cartográficas na sala de aula, apesar de constatarmos o interesse e a 

curiosidade dos discentes quando um mapa ou globo é usado durante as aulas geográficas, 

uma vez que eles ficam mais atentos, querem ver de perto, tocar, questionar. Também foi 

percebido que o docente sente certa indiferença, intimidado ou, quem sabe, inseguro quanto a 

seu conhecimento cartográfico, que precisa ser transposto para o saber escolar. 

Para analisar a problemática curricular no EM da instituição pesquisada, foi avaliado o 

currículo do CEZG junto aos docentes pesquisados da Geografia. Desse modo, 50% afirmam 

existir integração entre as disciplinas, contestando também que há pouca ou inexiste 

integração entre as disciplinas curriculares. Esses dados podem ser verificados no Gráfico 17, 

que resume os resultados mencionados. 

Os docentes pesquisados afirmam conhecer parcialmente a normalização educacional, 

porém não participam efetivamente do planejamento pedagógico no início do período letivo, 

em razão de sua indisponibilidade de horário, pois têm outras atividades, como, por exemplo, 

o fato de lecionarem em outros estabelecimentos de ensino. Eles informaram que, para a 

elaboração dos planos da disciplina Geografia, procuram fazê-lo individualmente, 

contemplando os seguintes aspectos: objetivos, procedimentos de ensino, conteúdos, 

Gráfico 17 – Ponderação curricular do CEZG pelos docentes. 
              Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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avaliação e referências bibliográficas. Destacam, também, que no início do período letivo 

escolar procuram discutir o plano de ensino da disciplina Geografia com o alunado. 

Os docentes pesquisados asseguram que o plano de ensino da disciplina Geografia na 

prática cotidiana das aulas é realizado devido a sua boa estruturação, embora existam 

momentos em que é necessária a flexibilização. Quando avaliam os procedimentos de ensino 

adotados em suas aulas, eles os consideram adequados para atingir objetivos propostos, mas 

também ponderam que, devido às dinâmicas do cenário escolar, necessitam ser reajustados. 

Em relação às maiores dificuldades encontradas para lecionar a Geografia no cotidiano 

escolar do Liceu Piauiense, os docentes pesquisados apontam a carência de recursos, 

conforme expressa no Gráfico 18. 

Para melhor tratar dos recursos tanto materiais quanto humanos, construímos o Quadro 

7, a seguir, para entender como os docentes do CEZG sentem os impasses e possibilidades de 

lecionarem a Geografia cotidianamente.  

Gráfico 18 – Maiores dificuldades em lecionar Geografia no Liceu Piauiense.     
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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Docentes  

Recursos do Liceu Piauiense Recursos cartográficos 
Disponíveis Solicitados Tradicionais Novas tecnologias 

(acesso a 
Geotecnologias: como 

SIG, GPS e outros) 

Geografia Geral  
 1º Ano 

“Não temos é recurso 
do professor.” 

“Primeiro equipar ou 
adquirir um laboratório 

cartográfico e qualificação 
profissional.”

“Mapas:
Brasil.”

“É um pouco precário, 
mas, pode-se lecionar 

sem medos.” 

Geografia do 
Piauí 

 1º Ano 

“Desde os mais básicos 
e simples até os mais 

complexos.” 

“Disponibilizar os 
laboratórios de 

informática/bioquímica etc.” 

“Mapas e 
globos.”

“Sim. Recentemente fiz 
especialização.” 

Geografia do 
Brasil
2º ano 

“Cheguei à escola 
recentemente. Não 

sei.”

“Data show; equipamentos 
tecnológicos, mais livros, etc. “Não sei.” 

“Considero-me como um 
ser inacabado em 

conhecimento - Só sei 
que nada sei" (Sócrates) 

Geografia Geral 
3º ano 

“Mapas e globo 
terrestre somente.” 

“Mapas regionais; Revistas 
especializadas.” 

“Mapas e 
globos.”

“Não.”

Quadro 7 – Recursos didáticos utilizados pelos docentes da Geografia no EM  
Fonte: pesquisa direta, março/abril, 2007.  

De acordo com os questionários I e II (Apêndices C e D), houve questões respondidas, 

mas não tabuladas, dado o excesso de informações já disponíveis; e, talvez, por serem 

perguntas muito genéricas, as respostas às questões ficaram similares. Assim, elas não foram 

tabuladas como as demais questões, pois consideramos irrelevante para a análise, nesse 

momento, mas se constituem um banco de dados relevante para produções posteriores. 

3.4 O ASPECTO DISCIPLINAR E A INTERAÇÃO DOCENTE/DISCENTE 

O ato de ensinar qualquer conteúdo requer procedimentos, pois toda ação didática 

requer organização das atividades de ensino, levando em conta a realidade do alunado, suas 

necessidades e interesses, cabendo ao docente um bom planejamento para alcançar os 

objetivos desejados.

Um aspecto destacado é que os docentes relatam desestímulo; considerando que 

quando concluem a graduação em Geografia saem com um acúmulo de conhecimentos e 

disposição para ensinar; porém, quando se deparam com a realidade dos impasses em uma 

escola pública, enfrentam sérias dificuldades para executar o que tinham em mente. Assim, o 



89

docente se depara com a realidade de alunos que possuem uma fraca base escolar, na 

Geografia, como também nas diversas disciplinas do currículo do EM, pois muitos 

conhecimentos do EF são pré-requisitos para o aprofundamento de conteúdos no EM. 

De acordo com as observações e informações obtidas nos questionários aplicados, 

tanto com os discentes quanto com os docentes, é possível conceber dois pontos de reflexão. 

No primeiro, os discentes têm curiosidade e são aguçados quando são usadas as 

representações cartográficas, como mapas e globos no ambiente escolar (Foto 5). O segundo 

ponto é que os docentes têm certa precaução ao usar as representações cartográficas, o que, às 

vezes, é uma incógnita, pois elas tornam as aulas mais atrativas.  

Os docentes apontam a falta de tempo de pegá-las na biblioteca, alegam a 

indisponibilidade de tempo, devido a seus horários e também à displicência do alunado em 

manusear esses recursos, temendo que possam danificar aqueles ainda existentes na escola. 

Contudo, nas observações, ficou constatada certa aversão ao uso dessas representações 

cartográficas pelos docentes, o qual se denominou de Cartofobia, um termo designado para 

nomear essa rejeição docente ao usá-las em sala de aula.  

Foto 5- Discentes do CEZG e o uso do globo terrestre. Teresina-PI. 
Fonte: Autora, 2007.

Essa problemática da Cartofobia no cenário da Geografia escolar é amplamente 

questionada pelos docentes em atividade profissional, como pode ser constatada na prática 

docente no Liceu Piauiense. Não obstante trata-se de uma renomada instituição secundarista, 
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o Liceu Piauiense possui um aparato pequeno, mas diversificado de representações 

cartográficas em sua biblioteca. 

Os recursos cartográficos disponíveis no estabelecimento escolar do EM pesquisado 

geralmente estão decorando o ambiente da sala de professores ou simplesmente sobre os 

armários como ilustram as fotos 6 e 7.  

Foto 6 - Mapas disponíveis na Biblioteca do CEZG. 
Teresina-PI. 
Fonte: Autora, 2007. 

Foto 7 - Globos terrestres na biblioteca do CEZG. 
Teresina-PI. 
 Fonte: Autora, 2007.

Durante as aulas, a representação cartográfica dos aspectos geográficos, 

habitualmente, era feita através do uso de mapas, muitas vezes apresentados em textos 

fotocopiados ou livros. Porém, às vezes, o uso do mapa é questionável didaticamente, pois seu 

uso e manuseio são feitos, quase sempre, de modo inadequado; servindo apenas para a 

decoração do ambiente escolar, quando deveriam ser usadas adequadamente durante as aulas, 

para auxiliar o docente na explicação de assuntos geográficos. 

Nesse sentido, torna-se relevante destacar os estudos de Simielli (2005) que, ao tratar a 

aplicação da Cartografia no espaço escolar, propõe o trabalho com mapas desde o EF. A 

autora destaca que, nas primeiras séries, o aluno deverá ter iniciação à alfabetização 

cartográfica, para que conheça e trabalhe os elementos de representação cartográfica. Simielli 

(2005) destaca ainda que, a partir da 5a série, o discente, com posse de conhecimento formal 

da Cartografia, estará em condições de trabalhar com mapas em dois eixos: 

No primeiro eixo, trabalha-se com o produto cartográfico já elaborado, tendo um 
aluno leitor crítico no final do processo. O aluno trabalha com produtos já 
elaborados, portanto será um leitor de mapas, acima de tudo um leitor crítico e não 
um aluno que simplesmente usa o mapa para localizar fenômenos. 
No segundo eixo, o aluno é participante do processo ou participante ativo, 
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resultando deste segundo eixo um aluno mapeador consciente [...] Ressalta-se que 
tanto um eixo de trabalho quanto o outro eliminam a possibilidade do aluno 
copiador de mapa (SIMIELLI, 2005, p. 99). 

A partir da 5ª e 6ª séries, prosseguindo suas lições de Cartografia, o discente terá 

condições de analisar, localizar e correlacionar fenômenos que ocorram em um determinado 

espaço geográfico. Seguindo a seqüência da aprendizagem do EF, já no EM, o discente será 

capaz de fazer análise e síntese da representação do espaço geográfico e de expressar 

graficamente por meio de mapas, cartas, plantas, croquis e outros. Nesse patamar, ele deverá 

possuir o letramento cartográfico, para analisar qualquer fenômeno ou realidade expressa 

através de documentos cartográficos.  

No entanto, não é bem essa a situação que encontramos, durante a explanação das 

aulas de Geografia no estudo de caso, quando os docentes tentam trabalhar com assuntos que 

envolvam o uso das representações cartográficas; os conhecimentos parecem escapar da 

realidade dos escolares, que já deveriam apresentar um arcabouço de conhecimentos prévios 

que lhes permitissem a compreensão do assunto geográfico. Essa realidade, em geral, é 

ignorada ou enfrentada como problema pelos docentes que diretamente convivem com essa 

dificuldade, ao ensinar assuntos que exigem conhecimentos cartográficos. 

Os limites e as possibilidades das técnicas tradicionais e as novas tecnologias 

aplicadas à representação cartográfica no ensino da Geografia são quesitos importantes que 

necessitam de ponderações, a fim de apontar caminhos para uma reestruturação da Cartografia 

enquanto ferramenta auxiliar da Geografia, a fim de reencantar os saberes docentes e 

discentes, dotando de aplicabilidade a Cartografia a serviço dos estudos espaciais, tornando o 

seu ensino mais significativo. 

Tendo em vista que o EM é prosseguimento do EF, nota-se que os discentes do estudo 

analisado apresentam deficiência da alfabetização cartográfica, não tendo conhecimentos 

preliminares para a base da educação geocartográfica. Caso não consigam atingir essa meta, 

poderão chegar ao EM com sérias dificuldades de leitura cartográfica, o que pode 

comprometer sua aprendizagem.  

A alfabetização cartográfica constitui problema que preocupa os docentes. Existe uma 

lacuna na formação docente para "alfabetizar" geocartograficamente. Durante as aulas, a 

representação gráfica da superfície terrestre geralmente é feita através de mapas apresentados 

em textos fotocopiados ou livros. Porém, às vezes, o uso do mapa é questionável 

didaticamente, quando os recursos materiais são inadequados ou inexistentes, e quando o 
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docente não possui o domínio pleno da representação cartográfica como ferramenta auxiliar 

no ensino da Geografia. 

A maioria dos docentes também descarta as atividades extraclasses, como o trabalho 

de campo; pois este tanto exige planejamento adequado como também a disponibilidade de 

tempo para a sua elaboração que, muitas vezes, não é compatível com a carga horária docente, 

geralmente sobrecarregada e extensa. 

Ressaltamos, mais uma vez, que durante os estudos de assuntos geográficos o uso da 

linguagem cartográfica, permite a obtenção visual de informações do espaço analisado. A 

percepção formal do espaço geográfico pelo individuo é apreendida nas instituições de 

ensino, durante o processo de ensino-aprendizagem, onde o aluno passa a obter conhecimento 

do espaço geográfico e de sua representação através da Cartografia. 

Como pressupostos teóricos para estabelecer a relação entre Cartografia e a Geografia, 

utilizamos a metodologia do uso das representações no EM para explicar fenômenos espaciais 

sobre este aspecto, podemos considerar a importância da Cartografia como linguagem no 

desenvolvimento das habilidades a serem desenvolvidas no processo de formação dos 

conceitos geográficos. Por conseguinte, torna-se relevante refletir sobre a formação e práticas 

docentes para a Geografia no referido nível de ensino.

Essa contextualização inicial é importante, para explicitar que, neste estudo, o objetivo 

é analisar o uso das representações cartográficas no ensino da Geografia. Assim, as reflexões 

sobre os impasses e as possibilidades do uso das representações cartográficas na disciplina 

geográfica do EM remetem-nos à prática docente realizada nas salas de aula do ambiente 

escolar pesquisado. 

A observação das turmas permitiu percebemos uma série de dificuldades enfrentadas 

por esses agentes, quando requisitados o conhecimento das noções ou o uso das 

representações cartográficas. 

Ressaltemos que é fundamental para a melhoria do ensino-aprendizagem que os 

docentes exerçam o seu ofício com maior competência, devendo, nesse sentido, buscar a 

interdisciplinaridade e também estimular a participação do discente, principalmente na etapa 

final da educação básica. 

Lacoste (1993) explica que: 

É preciso fazer com que aqueles que ensinam a Geografia hoje tomem consciência 
de que o saber pensar o espaço pode ser uma ferramenta para cada cidadão, não 
somente um meio de compreender melhor o mundo e seus conflitos, mas também a 
situação local na qual se encontra cada um de nós (LACOSTE, 1993, p.256). 
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Considerando a temática analisada, a relevância dos aspectos relativos ao binômio 

Geografia e Cartografia no ensino, destaca-se que, durante o processo de ensino-

aprendizagem da Geografia, o uso inadequado das representações cartográficas suscita a 

perspectiva reestruturativa da geocartografia no nível médio escolar.  

Portanto, deve-se considerar que para ponderar assuntos relativos à superfície terrestre 

imprescindível estabelecer o binômio Cartografia/Geografia, dada a contribuição das 

representações cartográficas para o entendimento dos conteúdos geográficos.  

A competência docente para transpor o saber escolar implica em uma tarefa de 

construção e reconstrução, que, no interior da sala de aula, poderá ser bem mais interativa 

quando centrada na interdisciplinaridade. Daí emerge uma questão interessante: o 

conhecimento da realidade, embora seja fundamental para o ensino de Geografia, em certa 

medida, deve ser rompido no processo ensino-aprendizagem pela descontextualização e 

transcendência a fim de se recontextualizar.  

No ambiente educacional pesquisado, este trabalho prima por valorizar a construção 

dos saberes docentes, no que tange ao ensino da Geografia, dando ênfase à atividade 

interdisciplinar, à postura docente em favorecer atividades que propiciam a inter-relação e a 

parceria, gerando um ambiente dinâmico, que permite ao processo de aprendizagem uma 

efetiva valoração do ensino geográfico e assim, ao cartografar os meandros do ensino, a 

aprendizagem seja significativa na Geografia nossa de cada dia. 

A verificação do sentido significativo da formação contínua docente em outras 

vertentes, principalmente a interdisciplinar, dá ênfase ao uso adequado do ensino cartográfico 

como sustentáculo para dinamizar as aulas tradicionais e gerar novas metodologias em sala de 

aula; como, por exemplo, procurar trabalhar com o alunado de forma prazerosa, dar abertura a 

atitudes práticas inovadoras. Tal formação permite ao docente saber de suas possibilidades e 

limitações, desbloquear resistências ao ter uma visão clara sobre a importância do uso das 

representações cartográficas durante as aulas geográficas. 

Por fim, estudar, para uns, torna-se a única forma de almejarem melhores condições de 

vida, pois a finalidade da educação formal básica é formar cidadãos conscientes e capazes, 

fornecendo os conteúdos e habilidades necessárias à sua melhor inserção no ambiente social e, 

potencialmente, no mundo do trabalho. 



4 A DICOTOMIA: CARTOFOBIA OU GEOCARTOGRAFIA – A 

PRÁTICA E FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE NA GEOGRAFIA EM 

TERESINA-PI  

4.1 A PRÁTICA E A FORMAÇÃO DOCENTE NA GEOGRAFIA: CONEXÃO ENTRE O 

SABER ACADÊMICO E SABER ESCOLAR  

O fenômeno educativo é complexo e abrange diversas facetas que, inter-relacionadas, 

contribuem para a construção do processo de ensino e aprendizagem. 

A escola, para atender aos agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem,

deve identificar os diferentes fatores que interferem na aprendizagem e que podem ser de 

natureza cognitiva, emocional, afetiva, entre outras. 

De acordo com Gauthier (1998), o ensino formal se constitui um ofício universal, 

necessário e há muito estudado; sua origem remonta à Grécia antiga e se perpetua até os dias 

atuais.

O ensino é uma atividade profissional que envolve aspectos educacionais, técnicos e 

filosóficos, pois demanda concepções a respeito dos elementos que compõem o processo 

ensino/aprendizagem e, decorrente disto, as distintas formas de realização; e, por demandar 

relação de poder, aproxima os atores do processo envolvidos no contexto educacional. 

A interação docente/discente na aprendizagem envolve aspectos comunicativos, 

biopsicológicos, cognitivos, histórico-culturais, políticos, econômicos, socioafetivos; assim 

podemos afirmar que a educação é um fenômeno humano e social complexo. 

A sociedade contemporânea possui papel fundamental na fomentação do ensino, posto 

que a sociedade é constituída de indivíduos que intervêm e participam das práticas sociais no 

cotidiano e a preparação a educacional desses indivíduos é de substancial importância para o 

desenvolvimento das relações de convivência social.

A educação constitui-se de relações interativas, destacando-se, dentre estas, a relação 

docente/discente e sua influência para o processo de ensino e aprendizagem. A escola 

enquanto instituição educativa desempenha um papel fundamental, por ser cenário das 

diversas situações que propiciam esta interação, principalmente no que tange a sua dimensão 

socializante, a qual prepara o indivíduo para a convivência em grupo e em sociedade.

Durante o processo educativo, esta dimensão estrutura-se, especificamente, no fator 

sociohistórico, constituído de condicionantes culturais. Neste contexto, abordaremos a 
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utilização de instrumentos para facilitar a aprendizagem, como o uso das representações 

cartográficas para ao ensino da Geografia, enquanto recurso de ensino que pode possibilitar 

uma boa interação entre o docente/discente. 

Na prática docente é importante compreender as diferentes variáveis no processo de 

ensino-aprendizagem e que podem defini-la ou configurá-la; considerando a escola, a família, 

a sociedade. Todo o ambiente sociocultural dos docentes e discentes está imerso, como parte 

deste conjunto de variáveis que se refletem diretamente no ambiente escolar. É também neste 

ambiente que os indivíduos intensificam sua socialização e estabelecem vínculos 

diversificados.

Sobre este assunto, Coll (1994) expõe: 

Como é sabido, Vygotsky propôs o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 
para explicar a defasagem existente entre a resolução individual e social de 
problemas e tarefas cognitivas: geralmente, nós, pessoas, somos capazes de resolver 
problemas ou de efetuar aprendizagens novas quando contamos com a ajuda de 
nossos semelhantes, mas, em troca, não conseguimos abordar com êxito estas 
mesmas tarefas quando dispomos unicamente de nossos próprios meios (COLL, 
1994, p. 92). 

Deste modo, a dinâmica da aprendizagem se dá através de interações mútuas, nas 

quais docentes e discentes estabelecem relações sociais e afetivas, sendo a sala de aula o 

ambiente em que estas relações se solidificam e caminham em direção ao desenvolvimento 

significativo de habilidades socioafetivas e cognitivas. Desse modo, Coll (1994, p.78) 

ressalta:  

A relação do aluno com seus companheiros, com seus iguais, incide de forma 
decisiva sobre aspectos tais como, o processo de socialização em geral, a aquisição 
de aptidões e de habilidades, o controle dos impulsos agressivos, o grau de 
adaptação às normas estabelecidas, a superação do egocentrismo, a relativização 
progressiva do ponto de vista próprio, o nível de aspiração e inclusive o rendimento 
escolar.

Com isso, faz-se necessário que o educador conheça o seu espaço, seu território, ou 
seja, tenha em mente o que, para que e para quem dirige sua prática pedagógica. Ele 
conhece seus alunos? Conhece os diferentes grupos que se formam na sala de aula? 
O aluno não se encontra isolado no grupo escolar, ele estabelece comunicação, 
forma redes de relações e a sua elaboração do conhecimento se dá através da troca 
com outro. E é buscando refletir e conhecer o ambiente onde o educador pisa, que 
ele proporcionará aos seus educandos uma educação mais humanizadora no 
ambiente escolar. 

O conhecimento docente é um arcabouço fundamental na dinâmica em sala de aula; 

assim, as ações pedagógicas necessitam adequar a troca mútua entre os discentes no ambiente 

escolar, facilitando a aquisição de uma aprendizagem significativa a todos. 

Abordar a Cartografia na Geografia demanda analisar e interpretar diversos pontos e 
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aproximações. Inicialmente realizamos um levantamento baseado em aporte teórico 

diversificado e em reflexões sobre a importância do uso de representações cartográficas na 

prática e formação inicial docente. 

Ressalte-se que, como este trabalho procura analisar os impasses e as possibilidades 

do uso das representações cartográficas na Geografia, é importante destacar a importância da 

formação docente, posto que é esse profissional o mediador do processo de ensino-

aprendizagem e necessita estar preparado para o uso adequado dos meios ou recursos 

didáticos necessários ao desenvolvimento das aulas.

A preparação nos cursos de Licenciatura Plena em Geografia tem como objetivo a 

formação de profissionais com competências para trabalhar no campo da produção e ensino 

do conhecimento geográfico. A formação docente não se refere apenas à preparação para 

atuar no EF e EM, visa também criar subsídios para formação de um pesquisador iniciante em 

Geografia.

Ao iniciar no curso de Geografia, o licenciando precisa descobrir e possuir o ser 

geográfico que carrega em si desde os primeiros contatos com o mundo. Assim sendo, a 

sistematização dos conhecimentos geográficos deve ser organizada e aprofundada na 

academia, de forma que ele possa ensinar nos distintos ambientes de trabalho.  

Essa descoberta deve ser preferencialmente despertada durante o desenvolvimento da 

atividade docente. A descoberta desse ser pode transformar-se em uma oportunidade de 

aprimorar os conhecimentos prévios, através da teorização/sistematização e articulação das 

categorias de análise socioespacial, construída pela realidade vivenciada, e de ampliar o 

licenciando aplicará na prática pedagógica; ou seja, o seu saber quando for ministrar a 

Geografia na educação básica. 

O alargamento da visão adquirida na universidade é fundamental para o processo 

educativo, sendo construído através do acesso a referenciais teóricos, do desenvolvimento da 

prática profissional e da compreensão da produção e reprodução do espaço geográfico.

Nesse contexto, os conteúdos desenvolvidos nas distintas disciplinas do curso de 

Geografia precisam ter conexão entre as temáticas de abordagem geográfica, para permitir a 

explicação da produção espacial, englobando a dinâmica de fenômenos físicos e humanos, 

desde a dimensão local até a global, para que possamos entender as interações dos 

movimentos manifestados na reprodução do espaço.

Pontuschka (1996) faz referência ao perfil docente e ao ensino-aprendizagem da 

Geografia para o domínio do método de atuar em sala de aula. Acerca deste assunto, relata 

que o docente deve: 
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[...] saber realizar a leitura analítica do espaço geográfico e chegar à síntese, criando 
situações no interior do processo educativo para favorecer as condições necessárias 
ao entendimento da Geografia como uma ciência que pesquisa o espaço construído 
pelos homens vivendo em diferentes tempos, considerando o espaço como resultado 
do movimento de uma sociedade em suas contradições e nas relações que estabelece 
com a natureza nos diversos tempos históricos (PONTUSCHKA, 1996, p.62). 

Nessa perspectiva, o docente da Geografia deve possuir um olhar profundo do espaço 

em sua totalidade, de modo que facilite a prática pedagógica. Deste modo, o profissional 

licenciado na Geografia precisa estar ciente das transformações que ocorrem nas diferentes 

espacialidades, agregando e interagindo com as demais áreas de conhecimento integrantes do 

currículo escolar. 

A discussão sobre a formação e aperfeiçoamento dos docentes que lecionam Geografia 

deve-se as dificuldades que eles enfrentam para ensinar, tendo em vista que o ensino da 

Geografia deve ser interessante para todos. Isso significa que é fundamental que ele sirva para 

olharmos o mundo de maneira inteligível, sendo o docente guia dessa situação.   

Nesta perspectiva, Pontuschka (2005) relata que o licenciado em Geografia deve ter 

consciência de seu papel de educador. Isso reforça a criação de uma nova mentalidade, 

necessária para melhorar qualitativamente a formação docente na Geografia, propiciando o 

desenvolvimento educacional de um futuro profissional comprometido e responsável com sua 

função social. 

No entanto, o licenciado em Geografia, profissionalmente, passa por dificuldades 

frente às novas mudanças, geradas pela modernidade. A educadora Pontuschka (2005, p. 36) 

enfatiza ainda que “[...] apesar de todos esses problemas e de vivenciarmos a era das 

incertezas, a Geografia como ciência e a metodologia de seu ensino avançam, embora, de 

forma irregular em todo o País”. 

Ao entender o saber como um conjunto de conhecimentos adquiridos por meio de 

aprendizagem ou da experiência, a sistematização desse saber acontece nas diferentes áreas do 

conhecimento, especificamente na universidade.  

Para o profissional da Geografia, os cursos de Licenciatura têm relevância na 

formação do saber docente para a atuação na educação básica. Dessa forma, é na academia 

que se constrói ou sistematiza uma espécie de reservatório, no qual o futuro docente se 

abastece para responder a exigências específicas na dinâmica de situações no contexto 

escolar. 

Assim, pressupõe-se que o licenciando da Geografia necessite superar também suas 

dificuldades com relação ao saber cartográfico, pois a construção do arcabouço necessário, 
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durante a formação, irá ajudar no processo de ensino, pois o licenciado será o mediador do 

processo de ensino-aprendizagem da Geografia no EF ou EM.

Para o profissional que leciona Geografia, é importante que tenha uma formação 

geográfica adequada nas universidades, a fim de proporcionar ao alunado na educação básica 

o desenvolvimento de competências para a construção de seus saberes geográficos.

Neste sentido, Simielli (2005) ressalta que, do saber universitário ao saber ensinado, o 

licenciado em Geografia deve elaborar, reconstituir e reorganizar o seu próprio saber, 

respeitando a diversidade e o domínio cognitivo do aluno. É importante ressaltar que os 

conhecimentos transmitidos na universidade, tanto nas disciplinas da educação quanto nas 

geográficas, precisam ser trabalhados na prática, dentro da realidade socioeducacional e 

econômica. 

Partindo da concepção de currículo como o entrecruzamento de práticas diversas, 

Sacristán (2000) precisou entender o saber escolar como sendo um saber que parte do 

conhecimento científico, mas se diferencia deste por suas especificidades; ou seja, pela forma 

como esse conhecimento é constituído e transformado no contexto escolar, a concepção da 

prática docente com relação ao saber escolar pode ser compreendida com base nas regras de 

reconhecimento e realização dos princípios recontextualizadores do discurso pedagógico. 

Para entender a estruturação do discurso pedagógico, Bernstein (1996) explana 

inicialmente que as regras para reconhecimento e realização pedagógica permitem estabelecer 

uma relação entre a prática docente que, ao desenvolver os diversos contextos nos quais se 

insere, permite especificar as relações que se dão no ambiente escolar onde acontece a prática 

docente.

O entendimento dessa menção e sua relação com a realidade analisada do EM do 

Liceu Piauiense possuem suas peculiaridades, pois é relevante frisar que cada espaço escolar 

tem sua singularidade, sempre marcado por um cenário em que é sistematizado o ensino-

aprendizagem.

A compreensão da prática pedagógica, adotada pelo docente na construção de seu 

saber, precisa ser recontextualizada no ambiente escolar. Enfatize-se que é na academia e 

posteriormente no trabalho que essas noções são apreendidas através da reelaboração pelo 

licenciado que irá atuar no ambiente escolar.  

Assim, para que a construção do saber escolar seja compatível com a realidade 

escolar, os profissionais que atuam na área educacional precisam seguir os direcionamentos 

estabelecidos pelo contexto político-curricular.  
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O docente precisa conhecer a dimensão do currículo escolar, levando em consideração 

a interdisciplinaridade, ao conectar os distintos saberes do currículo escolar e também 

ponderando a realidade socioeconômica e cultural escolar. Segundo Libânio (2001), a noção 

mais conhecida de interdisciplinaridade é a de interação entre duas ou mais disciplinas para 

superar a fragmentação, a compartimentalização de conhecimentos, implicando uma troca 

entre especialistas de vários campos do conhecimento, na discussão de um assunto, na 

resolução de um problema, tendo em vista uma compreensão melhor da realidade. 

Um ponto marcante da discussão sobre o currículo é que ele é tido por muitos 

docentes como um documento pronto, um receituário acabado, que deve ser aplicado no 

processo educativo. Mas é importante ressaltar que ele está em construção, é flexível, sempre 

reestruturado de maneira permanente contextual, respeitando o processo interno e externo das 

instituições de ensino.

4.2 UMA VISÃO CARTOFÓBICA: “SÓ SEI QUE NADA SEI”: A PRÁTICA DOCENTE 

NO ENSINO MÉDIO E A FORMAÇÃO DOCENTE NOS CURSOS DE LICENCIATURA 

PLENA EM GEOGRAFIA EM TERESINA-PI 

Para analisar a prática docente no EM, buscamos partir da realidade na educação 

básica. Portanto, foi realizada uma análise junto aos envolvidos no ensino-aprendizagem da 

Geografia no CEZG, onde se detectou o despreparo ou aversão docente ao uso das 

representações cartográficas. A escola procura, dentro do cenário da rede pública estadual 

piauiense, disponibilizar alguns recursos cartográficos, tais como globos e mapas. Muitas 

foram as justificativas para o não uso desses recursos, apesar de tanto os docentes quanto os 

discentes afirmarem haver um maior interessante e melhor entendimento do assunto abordado 

na disciplina geográfica. 

A revelação de um docente ao declarar “só sei que nada sei” é uma menção bastante 

significativa, podemos dizer que é uma expressão que designa o impasse ou a possibilidade de 

reconstruir um ensino geográfico auxiliado pelo uso das representações cartográficas no EM 

do Liceu Piauiense.

Seguindo o argumento de Chauí (1995, p.12), ao discutir a afirmação de Sócrates: “a 

primeira e fundamental verdade filosófica é dizer só sei que nada sei”, percebemos em seu 

alerta que há controvérsia, pois Sócrates jamais fez semelhante afirmação. A autora faz 

ressalva às circunstâncias em que a frase “só sei que nada sei” foi dita.  
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Esta afirmação encontra-se no início da obra Apologia de Sócrates, escrita por Platão, 

e não deixa dúvida sobre o que significa. Em uma dada circunstância, Carefon, amigo de 

juventude de Sócrates, perguntou ao oráculo de Delfos se havia alguém mais sábio que 

Sócrates. A resposta foi a seguinte: “ninguém é mais sábio que Sócrates”. Este conta que 

ficou perplexo ao saber o que o oráculo tinha dito, porque não se considerava sábio. Afinal, o 

deus não podia estar mentindo ao fazer semelhante afirmação.  

Nessa ocasião, Sócrates refletiu e viu a necessidade de interpretar o que o oráculo 

dizia, e chegou à conclusão de que a diferença de muitos que diziam saber muitas coisas que 

no fundo não sabiam, ele, Sócrates, era ciente de sua ignorância. Deste modo, sua sabedoria 

consistia em reconhecer que nada sabia; então, era isto que o tornava mais sábio do que os 

outros. Entretanto, este é contexto da expressão ‘só sei que nada sei’ e nada há no texto de 

Platão que indique que Sócrates tenha feito outra declaração. 

Assim, o relato docente no EM pesquisado levanta a concepção da consciência da 

própria limitação docente. Esse é um bom ponto de partida para refletir sobre os obstáculos 

enfrentados no processo de ensino-aprendizagem e a perspectiva de reconstruir o saber 

docente, revelando “um ser inacabado em conhecimento”, reafirmando-se um ser acessível 

para aprender. 

A gênese da formação acadêmica dos docentes que atuam no CEZG aconteceu de 

acordo com dados coletados, na UFPI e UESPI.  Dessa forma, procurou-se articular a prática 

docente no EM e a formação inicial docente na Geografia, pois, ao analisar o docente no EM 

da Geografia, foi possível conhecer a transposição do saber acadêmico para o saber escolar, 

focalizando o uso das representações cartográficas em sala de aula. 

As instituições de Ensino Superior – UFPI e UESPI – mantêm o ensino regular do 

Curso de Licenciatura Plena em Geografia e ambas, recentemente, passaram pela 

reformulação e implantação curricular, procurando atender as orientações do MEC para que 

se adequassem a contextos educacionais, sociais, gerados ao longo do processo histórico da 

sociedade piauiense. Os Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de Licenciatura Plena em 

Geografia da UFPI e UESPI são documentos que contém a proposta de reformulação e 

atualização curricular do curso, visando à orientação para a formação de docentes para a 

educação básica, atendendo os dispositivos legais da LDBEN (Lei 9.394/96). 

A questão da Cartografia no ensino de Geografia tem preocupado os educadores, 

principalmente nos dias atuais, porque os avanços de técnicas modernas exigem também 

mudanças nas concepções teórico-metodológicas, para facilitar a representação do espaço 

geográfico. No Piauí, especificamente na capital do Estado, as universidades públicas UFPI e 
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UESPI têm sérias limitações para acompanhar as mudanças relacionadas à Cartografia 

Escolar, onde seu ensino muitas vezes é dificultado pela inexistência ou inadequado uso de 

recursos pelos docentes nas disciplinas cartográficas.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi possível obter informações importantes 

que foram agrupadas, para possibilitar uma descrição do cenário em que se encontram os 

cursos de Geografia na UFPI e UESPI. Demos especial atenção à formação inicial docente, 

destacando a relevância dos conhecimentos cartográficos adquiridos pelos formandos na 

referidas instituições. 

A estrutura curricular dos cursos de Geografia, tanto da UFPI quanto da UESPI, expõe 

nos seus fluxogramas (Anexos 4 e 5) as seguintes disciplinas cartográficas: UFPI - 

Cartografia I (2º período); Cartografia II (3º período); e Fotointerpretação em Geografia (6º 

período); e na UESPI - Cartografia (5º bloco) e Cartografia Escolar Cartografia (6º bloco), 

pontuadas respectivamente, conforme os programas (Anexos 6, 7, 8, 9, 10). As referidas 

disciplinas constam como obrigatórias na grade curricular dos cursos e proporcionam noções 

cartográficas ao se trabalhar com a análise espacial.

Com base nessas disciplinas cartográficas, procuramos analisar seus respectivos 

programas disciplinares, apontando algumas considerações sobre os elementos que compõem 

o plano da disciplina, conforme Quadro 8, a seguir, para, em seguida, traçar ponderações e 

reflexões sobre os impasses e as possibilidades das disciplinas cartográficas na formação 

inicial dos licenciados em Geografia da UFPI e UESPI. 

Na rede pública de ensino, os dois cursos regulares de Licenciatura Plena em 

Geografia do Estado do Piauí, oferecidos pela UFPI e UESPI, contemplam em seus currículos 

disciplinas cartográficas de forma concentrada respectivamente, nas disciplinas Cartografia I e 

Cartografia e Cartografia II; Cartografia Escolar e Fotointerpretação, sendo geralmente 

trabalhados de forma fragmentada ou omitidos nas demais disciplinas curriculares do curso de 

Geografia.

 Apesar de passar por uma reformulação, o currículo da UFPI, em 2001, e da UESPI, 

em 2003, já está em fase de implantação da nova proposta político-pedagógica, com a 

inovação do acréscimo de disciplinas da área da educação na grade curricular, o que poderá 

proporcionar uma melhor preparação ao licenciando em Geografia para atuar em sua área 

profissional, se acatarem a importância da transposição dos saberes acadêmicos para o 

escolar.



102

Quadro 8 - Análise dos programas das disciplinas cartográficas da UFPI e UESPI. 
Fonte: Pesquisa direta, maio, 2007. 

INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO 
SUPERIOR 

UFPI UESPI

DISCIPLINAS 
CARTOGRAFICAS

CARTOGRAFIA 
I

CARTOGRAFIA 
II

FOTOINTER- 
PRETAÇÃO 

CARTOGRAFIA CARTOGRAFIA 
ESCOLAR 

EMENTA  

Cartografia:
evolução versus
produção do 
conhecimento
geográfico.
Sistema de 
referências
terrestres e 
processos de 
orientação.
Projeções. 
Escalas.
Convenções. 

Cartografia como 
técnica auxiliar 
da Geografia. 
Escala de 
mensuração e 
simbolismo. 
Cartografia
temática.
Exercício e 
interpretação
cartográfica.

Noções gerais sobre os 
distintos meios de 
fotointerpretação:
fotografia aérea, imagens 
de radar, Landsat à Spot. 
Métodos de 
fotointerpretação e 
preparação de "overlays". 
Elaboração de mapas e 
cartas.

Histórico da 
cartografia.
Elementos
básicos da 
representação do 
espaço. Noções 
gerais sobre 
fotointerpretação.
Aplicação da 
fotointerpretação
nos estudos 
geográficos.

Discussão e 
fundamentação do 
processo de 
“alfabetização
cartográfica”,
instrumentalizando
o futuro profissional 
de Geografia para o 
EF e EM. 

OBJETIVOS 

- Desenhar os 
vários tipos de 
projeção, 
mostrando uso e 
aplicação;
-Mostrar as 
diferenças entre 
os tipos de 
projeções; 
-Discutir as 
aplicações de 
cada projeção; 
-Desenhar mapas 
com base nas 
projeções. 

-Perceber a 
importância de 
Cartografia como 
instrumento para 
o processo de 
planejamento.
-Estimular os 
alunos a prática 
da representação 
cartográfica de 
fenômenos
geográficos
dinâmicos
-Conhecer e 
representar
mapas
estatísticos, 
diagramas e 
cartogramas.

- Entender como as novas 
tecnologias empregadas 
na Cartografia para 
levantamentos terrestres. 
- Perceber a importância 
das fotos e imagens 
aéreas nos estudos e 
representações
cartográficas.

-Adquirir
conhecimento
que fundamentam 
a compreensão 
das técnicas, 
organização e 
funcionamento da 
Cartografia.

- Analisar e 
compreender a 
prática docente e o 
uso de mapas no 
ensino e 
aprendizagem da 
Geografia.
- Analisar e 
compreender a 
importância da 
abordagem
geocartográfica e 
sua aplicação 
escolar;
- Aprender a aplicar 
metodologias para 
facilitar o 
aprendizado dos 
alunos

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

-Elementos de 
um mapa 
-Projeções: Tipos 
de projeções. 

- Elementos 
fundamentais de 
um mapa. 
-Representação 
topográfica
- Tipos de mapas 

-Escalas de mensuração e 
simbologia.
-Cartografia Temática.  
-Exercícios e 
interpretações
cartográficas.
-Noções gerais sobre 
fotointerpretação.
-Aplicação da 
fotointerpretação nos 
estudos geográficos 

-Cartografia:
Noções 
históricas.
-Projeções 
cartográficas.
-As etapas da 
elaboração de um 
documento
cartográfico.
-Orientação:
meios de 
orientação.
-Métodos de 
redução e 
ampliação de 
mapas.
- coordenadas 
geográficas.

-Histórico da 
cartografia escolar. 
- Mapas mentais. 
-Representação 
espacial e ensino do 
mapa.
-Linguagem
cartográfica no 
ensino.

METODOLOGIA 

-Aulas
expositivas.
-Resolução de 
exercícios.
-Práticas de 
mapeamentos.

-Aulas
expositivas sobre 
os textos. 
-Resolução de 
exercícios.
-Práticas de 
mapeamentos.

-Aulas expositivas sobre 
os textos. 
-Aulas práticas em 
laboratório.
-Práticas de 
mapeamentos.
-Confecção de cartas 
geográficas.

-Aulas
expositivas
dialogadas;
-Aulas práticas 
em laboratório; 
-Produção de 
textos.

-Aulas expositivas e 
dialogadas
-Leitura e discussão 
de textos. 
- Seminários. 
-Estudos individual 
e em grupo. 
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4.3 SISTEMATIZANDO OS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DA GEOGRAFIA 

NA UFPI E UESPI

Para ordenar as informações obtidas nos questionários aplicados aos formandos em 

Geografia e aos docentes das disciplinas cartográficas da UFPI e UESPI, procuramos analisar 

separadamente os dois grupos.  

Inicialmente, com base nos dados coletados, foram realizados questionamentos aos 

formandos de Geografia, para que pudessem conhecer: a disponibilidade para estudos, a 

compreensão da relação Cartografia/Geografia e o conhecimento dos recursos humanos, 

materiais e cartográficos que as instituições de ES disponibilizam aos cursos de Geografia. 

4.3.1 Considerações dos formandos na Geografia sobre o ensino geográfico e o uso dos 

recursos cartográficos 

O Gráfico 19 mostra que 50%*** dos discentes pesquisados nos cursos de Licenciatura 

Plena em Geografia na UFPI e UESPI freqüentam a universidade no turno vespertino; e 

41,6% em tempo integral; isso mostra a concentração das disciplinas a serem cursadas no 

turno da tarde. Também 6,3% dos discentes cursam a Universidade somente no período 

noturno, posto que desenvolverem atividade profissional no período diurno; e 2,1% estudam 

pela manhã.  

*** O número absoluto corresponde ao total de 48 discentes pesquisados, formandos em Geografia na UFPI 
e UESPI que responderam o questionário III. 

Gráfico 19 – Turno de estudos na universidade. 
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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Quando tratávamos sobre as atividades universitárias, 39,6% dos discentes 

pesquisados relataram destinar entre quatro a cinco horas de estudos extraclasses, 

principalmente dedicando-se à leitura de textos, direcionados pelos docentes das disciplinas 

cursadas.  Outros 27,1% dos discentes relatam que se dedicam somente uma a duas horas aos 

estudos; e um percentual abaixo de 5% confirma que dedica de sete até mais de oito horas aos 

estudos. Essas informações podem ser constatadas, a seguir, no Gráfico 20. 

Ao tratar da vida escolar, a principal recordação das aulas geográficas em que a 

Cartografia esteve presente, 77,1% dos discentes afirmaram que se lembravam de atividades 

ligadas a desenho e pintura de mapas; enquanto que a lembrança da vida acadêmica confirma 

que 47,9% deles remetem às aulas práticas no laboratório, conforme apresenta o Gráfico 21. 

As constatações no Gráfico 21 possibilitam refletir que os discentes da Geografia no 

ES carregam o estigma na vida escolar de atividades repetitivas, onde o caderno de desenho e 

os lápis de cor eram usados para desenhar e pintar mapas. Na academia, eles se depararam 

com aulas práticas de laboratório, onde geralmente os docentes das disciplinas cartográficas 

trabalham os conteúdos programáticos de forma mais técnica, fazendo pouca vinculação com 

o aspecto escolar. Isso revela um impasse; sabe-se que as duas instituições –UFPI e UESPI – 

Gráfico 20 – Carga horária de estudos extraclasses pelos formandos em Geografia do ES. 
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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são promotoras do curso regular de Licenciatura Plena em Geografia, com a função de 

formar, na graduação, profissionais da Geografia para lecionar na educação básica.

Ao tratar especificamente do binômio Geografia e Cartografia, o Gráfico 22 mostra 

que 83,3% dos formandos da Geografia confirmam gostar dessa relação; e 52,1% ainda 

concordam que os assuntos cartográficos auxiliam no entendimento da Geografia. Apesar de 

29,2% apontarem a falta de recursos materiais e humanos no ambiente acadêmico.  

Gráfico 22 – Gosto pela disciplina Cartografia no curso de Geografia.  
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  

Gráfico 21 – Principal recordação da vida escolar e acadêmica relacionando a Geografia e a Cartografia.  
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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Quando se perguntou sobre o uso e a interpretação dos elementos de um mapa na 

Geografia, os discentes afirmaram que 74,5% têm maior compreensão nos conteúdos 

geográficos, quando são utilizados mapas durante a aula de Geografia; e 70,8%, asseguram 

saber interpretar os elementos de um mapa, como, por exemplo, legenda, orientação, escala 

título, coordenadas geográficas, convenções, como se pode ver no Gráfico 23. 

No entanto, nenhum discente afirma não ter dificuldade ou deficiência no uso de 

mapas, para compreender melhor as aulas geográficas na academia. Mas ainda assim eles 

confirmam que 14,6% têm dificuldade e 4,2% dizem possuir deficiência na interpretação dos 

elementos de um mapa. Isso pode reafirmar que os discentes, apesar de serem formandos, 

ainda têm problemas em distinguir e interpretar dos elementos de um mapa na abordagem do 

binômio Cartografia/Geografia. 

Na academia, os discentes pesquisados informam, conforme demonstra o Gráfico 24, 

que os recursos mais utilizados para auxiliar no entendimento de assuntos foram 52,1% para 

textos de livros; e 33,3% para Atlas; sendo com menos freqüência o uso de jornais e revistas 

especializadas, correspondendo a 8,3%; um percentual de 4,2% também afirma ter utilizado 

as geotecnologias como GPS, SIG e outros. 

Gráfico 23 – Uso e interpretação dos elementos dos mapas na Geografia. 
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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Como os formandos pesquisados na Geografia já cursaram as disciplinas cartográficas, 

questionamos como eles avaliavam os ex-professores das referidas disciplinas. O resultado foi 

inquietante, pois 75% dizem que os docentes das disciplinas cartográficas são ruins, enquanto 

22,9% consideram-nos bons e outros não quiseram opinar como demonstra o Gráfico 25. 

Gráfico 24 – Recursos usados para auxiliar o entendimento de assuntos cartográficos.  
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  

Gráfico 25 – Ponderação discente sobre os ex-professores das 
disciplinas cartográficas do curso de Geografia.  
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007. 
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Essa informação concedida pelos formandos da Geografia sobre os docentes da UFPI 

e UESPI denuncia o mau desempenho dos docentes que trabalham conteúdos cartográficos e 

afins. Isso se deve ao fato de alguns deles abordarem os conteúdos cartográficos, utilizando 

pouco ou inadequadamente os recursos disponíveis nas instituições de ES. 

Essas limitações docentes, ao ministrar as disciplinas cartográficas, podem acarretar 

prejuízos à aprendizagem de seu alunado. Assim, é preciso fazer a vinculação do saber 

cartográfico e a análise do espaço geográfico, a fim de promover a aprendizagem do 

licenciando e, conseqüentemente, estes formarem sistematicamente sua base de conhecimento 

cartográfico para o saber geográfico, e, desta forma, poderem fazer melhor a transposição 

didática para o ensino da Geografia na educação básica. 

No Gráfico 26, a seguir, ao tratar do conhecimento curricular, 45,7% dos discentes 

asseguram que a academia proporciona parcialmente as bases para ensinar na educação 

básica, sendo também que são relevantes as experiências na preparação docente, 

principalmente nas disciplinas educativas como: Fundamentos da Educação para Geografia 

(2º período - UFPI); Fundamentos Antropológicos na Educação (1º bloco - UESPI); as 

Práticas de Ensino I e II (6º e 7º período - UFPI); e Estágio Curricular Supervisionado no 

Ensino Fundamental I e II (6º e 7º blocos - UESPI) conforme fluxograma (Anexos 4 e 5). 

Gráfico 26 - Formação profissional do licenciado e conhecimento curricular. 
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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Dos discentes pesquisados, 75% asseguram que suas dificuldades em lidar com o 

binômio Cartografia/Geografia estão ligadas à base cartográfica adquirida durante o seu 

ensino básico, conforme demonstra o Gráfico 27. 

No entanto, levando em consideração os resultados no gráfico anterior podemos 

ponderar a idealização dos docentes das disciplinas cartográficas como responsáveis pelo 

baixo desempenho dos licenciandos, durante o ensino-aprendizagem de conteúdos 

cartográficos, nas universidades pesquisadas; pois, quando entram na academia, os discentes 

já ingressam com deficiência, quando estes deveriam possuir conhecimentos preliminares 

sobre a temática cartográfica.  

Nos Gráficos 28 e 29, procuramos fazer a exposição de dados sobre os recursos 

materiais para uso geocartográfico nas instituições de ES pesquisadas para refletir sobre a 

importância considerada pelos formandos da Geografia. 

Ambos os cursos de Licenciatura Plena em Geografia da UFPI e UESPI 

disponibilizam recursos cartográficos tradicionais, tais como: mapa, globos e outros, na UFPI 

o uso de novas tecnologias como os SIG e GPS ainda são incipientes, conforme demonstra o 

painel de imagens a seguir (Fotos 8, 9 e 10). 

Gráfico 27 - Dificuldades relacionadas à base cartográfica adquirida durante o ensino básico. 
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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Gráfico 28 – Recursos materiais que a instituição para as disciplinas cartográficas. 
Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  

 Gráfico 29 – Outros recursos materiais necessários para melhorar as aulas do curso de Geografia. 
 Fonte: Pesquisa direta, abril, 2007.  
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Foto 8 – Laboratório de Cartografia da UESPI, Campus 
Poeta Torquato Neto. Teresina-PI. 
Fonte: Autora, 2007. 
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Foto 9 – Laboratório de Cartografia (LACART), 
Prof. João Gabriel Baptista. Campus Ministro Petrônio 
Portella. Teresina–PI. 
Fonte: Autora, 2007.

Foto 10 – Laboratório de Geomática (LAGEOP). 
Campus Ministro Petrônio Portella.Teresina–PI. 
Fonte: Autora, 2007. 
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No entanto, 38,1% dos formandos apontam a necessidade do uso desses recursos nas 

aulas cartográficas; como necessidade frente às novas mudanças da contemporaneidade, não 

descartando o uso dos demais recursos didáticos para o ensino. 

Segundo o argumento de Martinelli (2003):  

A ciência dos mapas não pode ser vista fora do contexto da era da informação de 
onde desponta como conceito central o de visualização cartográfica, tido como 
forma de amalgamar os entendimentos da cartografia associados à cognição e 
análise, a comunicação e as tecnologias computacionais. Especificamente, a 
visualização se tornaria a aplicação da cartografia computadorizada para viabilizar 
os procedimentos de análise e comunicação junto às representações feitas através de 
mapas. Podemos esperar, assim, como resultado uma cartografia dinâmica 
oferecendo um grande potencial para a manipulação interativa das informações 
espaciais (MARTINELLI, 2003, p.23). 

Entretanto, nos últimos anos, os avanços tecnológicos enlaçaram a Cartografia, que 

passou a utilizar o geoprocessamento para melhorar as formas de representar o espaço. Isso 

trouxe vantagens significativas para melhor valorização do ensino-aprendizagem da disciplina 

Geografia.

De acordo com Rosa (2005), as geotecnologias – ou geoprocessamento – são 

consideradas como o “conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de 

informação com referência geográfica”; o autor ainda enfatiza que as geotecnologias são 

compostas pela base físico-material (hardware), parte lógica/programas (software) e os 

recursos humanos/usuários (peopleware), que, juntas, constituem ferramentas importantes 

para a decisão da resolução problemas do espaço geográfico. Esta nova realidade, gerada por 

esse meio, vem servindo para o desenvolvimento de avanços nos aspectos de serviços 

técnicos e também educacionais da Geografia. 

Rosa (2005) destaca ainda, entre as geotecnologias, o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), a cartografia digital, o sensoriamento remoto, o Sistema de Posicionamento 

Global (GPS) e a topografia georeferenciada; sendo que cada um possui sua importância, 

dependendo da atividade a ser desenvolvida, viabilizando o resultado direto ou indireto da 

representação do espaço geográfico. 

Na realidade analisada, apontamos e descrevemos os impasses docentes de lecionar a 

Geografia auxiliada pelo uso das representações cartográficas. Mas o cenário educacional 

dinâmico já direciona para a possibilidade de novas tecnologias aplicadas ao ensino 

geocartográfico. Isso também gera novos impasses e incógnita quanto ao direcionamento da 

prática e formação na Geografia. 

No que se refere à contextualização desses momentos de incertezas, em um mundo 
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que coabitam heranças da modernidade, as manifestações geográficas resultantes desse 

processo, na realidade, são complexas e contraditórias. Santos (1996) relata que “estamos 

diante de algo novo a que estamos chamando de meio-técnico-científico-informacional”. É 

nesse contexto de avanços técnicos que surgem as geotecnologias, buscando reestruturar uma 

nova forma para representar cartograficamente o espaço geográfico.  

4.3.2 Considerações dos docentes das disciplinas cartográficas sobre o ensino e o uso dos 

recursos cartográficos 

O desenvolvimento de atividades práticas é uma das questões fundamentais 

relacionadas às disciplinas cartográficas que envolvem, geralmente, o uso das representações 

cartográficas, e proporciona aos alunos a oportunidade de aplicação das técnicas estudadas 

nesta e em outras disciplinas da grade curricular do curso de Geografia. Contudo, frente a esta 

necessidade, enfrentamos um problema de práxis educativa que implica processos de 

motivação e significação; posto que, partindo de uma concepção construtivista do processo 

educativo, não consideramos aprendizagem como o conhecimento de respostas corretas ou 

reprodução de conhecimentos já definidos. Pelo contrário, concordamos com Coll (1996a) 

que enfatiza ser preciso considerar a aprendizagem como a construção de uma representação 

pessoal de um conteúdo que é objeto de aprendizagem.

Posteriormente, procuramos captar informações dos docentes ****das disciplinas

Docente / 
Disciplina

cartográfica

Cartografia I Cartografia 
II

Cartografia Cartografia 
Escolar 

Fotointerpretação

Titulação 
Especializações 
em Geografia e 

outra área 

Especialização 
em Geografia 

Especialização 
em Geografia 

Mestrado em 
Geografia

Graduação em 
Geografia

Nº turmas Duas Três Quatro Cinco Duas
Leciona
outra(s)

disciplina(s) no 
curso de 

Geografia 

Sim Sim Sim Sim Não

         Quadro 9 – Qualificação profissional e disponibilidade para lecionar disciplinas cartográficas. 
         Fonte: Pesquisa direta, abril/maio, 2007. 

**** O número absoluto corresponde ao total de 05 docentes ministrantes das disciplinas cartográficas na 
UFPI e UESPI e que responderam o questionário IV. 
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cartográficas da UFPI e UESPI, para analisar sua qualificação profissional e disponibilidade 

para lecionar os conhecimentos entre a interação com o sistema curricular e a prática 

pedagógica.

O Quadro 9 apresenta a qualificação profissional docente das disciplinas 

cartográficas da UFPI e UESPI; podemos perceber que todos são graduados em Geografia; a 

maioria possui pós-graduação em Lato Sensu, e nenhum deles possui formação específica na 

área cartográfica. A maioria deles está disponível as instituições de ES, lecionado outras 

disciplinas não-cartográficas. 

Na avaliação do currículo da Geografia do ES da UFPI e UESPI, a maioria dos 

docentes das disciplinas cartográficas pesquisados concorda que ele é relativamente integrado, 

devido à articulação entre as disciplinas componentes curricular.  

De acordo como Quadro 10, podemos considerar que a maioria dos docentes 

pesquisados afirma que o projeto político-pedagógico dos cursos de Geografia é estruturado, 

mas não é cumprido devido às indisponibilidades, principalmente de recursos materiais que as 

instituições de ES não oferecem ao docente para desenvolver suas atividades de ensino. 

Logo, podemos comprovar o que foi dito sobre a análise curricular e sobre as 

ponderações dos docentes acerca das disciplinas cartográficas, no Quadro 10, a seguir. 

Quadro 10 - Análise curricular e das disciplinas cartográficas na UFPI e UESPI. 
Fonte: Pesquisa direta, abril/maio, 2007.

Docentes / 
Disciplina

cartográfica
Cartografia I Cartografia II Cartografia Cartografia 

Escolar 
Fotointerpretação

O projeto 
pedagógico 

do curso 
Geografia

Bem estruturado, 
mas não é 
cumprido.

Bem estruturado, 
mas não é 
cumprido.

Bem estruturado, 
mas não é 
cumprido.

Bem estruturado, 
mas não é 
cumprido.

Não conheço o 
projeto pedagógico do 

curso

A avaliação 
do currículo 
do curso de 
Geografia

Relativamente 
integrado, 

conexão entre 
disciplinas por 

áreas ou blocos de 
conhecimento.

Relativamente 
integrado, conexão 

entre disciplinas 
por áreas ou blocos 
de conhecimento. 

Integrado, há 
vinculação entre 

as disciplinas 

Relativamente 
integrado, 

conexão entre 
disciplinas por 

áreas ou blocos de 
conhecimento.

Pouco integrado, 
conexão entre poucas 

disciplinas. 

Relaciona as 
disciplinas

cartográficas 
com os 

objetivos do 
curso

Parcialmente 
interligadas 
disciplinas e 

curso.

Consonância
devido à 

interligação da 
disciplina/curso. 

Estão em 
consonância

devido à 
interligação da 

disciplina com o 
curso.

Parcialmente 
interligadas 
disciplinas e 

curso.

Consonância devido à 
interligação da 

disciplina/curso. 

O plano da 
disciplina

cartográfica
nas aulas 

Realizado devido 
à sua boa 

estruturação. 

Realizado devido à 
sua boa 

estruturação. 

Realizado devido 
à sua boa 

estruturação 

Realizado devido 
à sua boa 

estruturação 

Parcialmente 
realizado devido à 

flexibilidade de sua 
estruturação 



116

Quando se referem especificamente as suas disciplinas, os docentes asseguram que há 

parcialidade e consonância entre as disciplinas cartográficas que ministram e o curso de 

Geografia. Eles também relatam que seu plano disciplinar é realizado devido a sua boa 

estruturação; mas alguns enfrentam momentos de flexibilização para adequar-se à realidade 

acadêmica.  

No Quadro 11, os docentes pesquisados destacam a disponibilidade dos recursos 

didáticos utilizados nas aulas cartográficas. Deste modo, os mais utilizados, durante as aulas, 

são cópias de textos de livros e também apostilas que correspondem às cópias sistematizadas 

dos conteúdos programáticos a serem ministrados durante o período letivo.  

Ao apreciar os dois cursos de Licenciatura em Geografia do Piauí, oferecidos pelas 

instituições de ES públicas: UFPI e UESPI podemos constatar que os conteúdos cartográficos, 

são estudados concentradamente apenas o substancial – nas disciplinas de Cartografia I - 

UFPI; e Cartografia - UESPI (noções básicas de Cartografia); e Cartografia II e 

Fotinterpretação - UFPI, Cartografia Escolar - UESPI (práticas cartográficas) – possibilitam a 

construção e sistematização dos conhecimentos geocartográficos a serem trabalhados durante 

o curso e para a formação e prática do licenciando da Geografia direcionada ao ensino básico.  

Assim, a problemática do estudo dever-se-á estabelecer nos liames entre o que é 

ensinado na academia e o que é cobrado no cotidiano profissional nas aulas da disciplina 

Docentes / 
Disciplina

cartográfica

Cartografia I Cartografia II Cartografia Cartografia 
Escolar 

Fotointerpretação

Tipo de 
material, mais 
utilizado nas 

aulas 

Apostilas,
Artigos de 
periódicos

especializados. 

Cópias de partes 
ou capítulos de 

livros. Apostilas, 
Livros-texto 

e/ou manuais, 
anotações
manuais e 

cadernos de 
notas/resumos.

Apostilas. Cópias de partes 
ou capítulos de 

livros e artigos de 
periódicos

especializados. 

Apostilas e livros-
texto e/ou manuais. 

Representações 
cartográficas 
mais usadas 

em suas aulas 

Globo, cartas 
topográficas,

plantas,
cartogramas, 

croquis e mapas. 

Atlas, cartas 
topográficas,
cartogramas, 

mapas.

Atlas, globo, 
cartas 

topográficas,
croquis,
mapas.

Croquis, mapas, 
globo, cartas 
topográficas,

plantas
Mapas.

Quadro 11 - Análise dos recursos materiais e cartográficos para lecionar disciplinas cartográficas  
na UFPI e UESPI. 
Fonte: Pesquisa direta, abril/maio, 2007. 
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geográfica, requerendo que o licenciado obtenha um desempenho considerável para atender as 

necessidades do ambiente escolar. 

4.4 PROPOSTAS E COMPROMISSOS PARA A (RE) CONSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO 

DOCENTE NA GEOGRAFIA: A ACADEMIA E A REALIDADE ESCOLAR  

Foram muitos os obstáculos observados e mencionados durante o andamento da 

pesquisa, cabendo compreender dialeticamente a relação entre limites e possibilidades, em 

que a teoria e a prática coabitam em um cenário dicotômico. A investigação do uso das 

representações cartográficas na rede pública pelos docentes precisa desenvolver de forma 

adequada suas atividades pedagógicas na Geografia, como também prezar por dar sentido 

concreto ao ensino geográfico. 

Sobre o cenário do ensino da Geografia tanto em nível básico como em nível superior, 

devemos considerar que: 

O ensino-aprendizagem da Geografia deveria ser planejado no todo, compreendendo 
os diferentes níveis de ensino, atendendo às diferentes níveis de ensino, atendendo 
às diferenças, aos interesses e as necessidades das diversas clientelas, considerando 
o desenvolvimento intelectual e visando a formação de uma cidadania responsável, 
consciente e atuante (OLIVEIRA, 2002, p. 218). 

A formação docente na Geografia deve proporcionar competências, tanto no campo 

geográfico quanto educacional. No entanto, quando o licenciando é inserido no mercado de 

trabalho, geralmente precisa possuir a habilidade necessária para ensinar Geografia. Tendo 

inclusive, muitas vezes, sérias dificuldades ao lidar com o ensino utilizando as representações 

cartográficas. 

Sabe-se que o contexto da Cartografia no ensino da Geografia vem inquietando os 

educadores, principalmente nos dias atuais, com os avanços de técnicas modernas que exigem 

também mudança nas concepções teóricas e metodológicas, para facilitar o uso da 

representação cartográfica no ensino geográfico.

Durante o ensino da Geografia, é interessante o uso dos diversos recursos 

cartográficos. Mas a realidade investigada expôs que muitas vezes eles servem para a 

decoração do ambiente escolar, como, por exemplo, a sala de professores ou a própria sala de 

aula, quando deveriam ser usados durante as aulas para auxiliar o docente na explicação da 

Geografia.

Os estudos sobre o conhecimento do currículo exigido pelas instituições de ensino e as 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais da Geografia que atuam no ambiente 
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escolar fornecem informações para reelaboração de um currículo mais real, compatível com a 

realidade escolar. Entretanto, torna-se necessário entrar em consenso para redefinir o 

direcionamento curricular dos cursos de Licenciatura Plena em Geografia da UFPI e UESPI, 

plausível ao proporcionar a formação e a prática docente para o ensino básico. Assim, a 

transposição didática dos conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica poderá vir 

a ser compatível com o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido na prática em 

sala de aula. 

Tendo em vista que foi detectada a aversão ao uso das representações cartográficas 

pelo docente nas distintas etapas do EM pesquisado do Liceu Piauiense, e também esta 

mesma situação foi constatada em informações fornecidas sobre a indisponibilidade de 

recursos pelos formandos da Geografia no ES da UFPI e UESPI, chegamos à construção do 

seguinte esquema: 

Figura 10 – Dicotomia: A Cartofobia ou a Geocartografia. 
Fonte: Autora, 2007.
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Durante os estudos da pesquisa, buscamos explicações para os mecanismos que 

envolvem o processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, nas aulas de Geografia 

que tratam da temática cartográfica.  

Essa visão da problemática do ensino de conteúdos cartográficos foi uma proposta 

relevante, pesquisada no âmbito desse trabalho, requerendo, portanto, a investigação para 

entender os questionamentos que envolvem o binônimo Cartografia e Geografia no contexto 

educacional. 

Sabe-se que muitas vezes, o alunado geralmente não consegue, com tanto êxito, a 

compreensão de conhecimentos preliminares da alfabetização cartográfica; caso não 

consigam, será necessária a aplicação de abordagem em que o indivíduo sinta-se sujeito 

produtor de seu saber. Logo, cabe ao docente buscar na interdisciplinaridade o estímulo à 

participação do alunado, para que o desafio da distinção teórica se concretize na confrontação 

da prática em sala de aula. 

Ao ensinar as diferentes matérias no ambiente escolar, é preciso ressaltar para os 

educandos que tudo o que se ensina está integrado. As distintas disciplinas estão interligadas 

em rede para demonstrar o conhecimento das ciências, inseridas nas disciplinas escolares, 

com base em uma realidade única, como cada um deles é único. É um pouco ilusório 

pressupor que eles vão, por si sós, fazer a integração de algo que não lhes é dado de modo 

integrado.

Mas o docente da Geografia precisa fazer sua parte ao ministrar seus conteúdos, 

principalmente os geocartográficos, tentando explicar que os conhecimentos cartográficos 

estão imbricados a noções básicas de Interpretação de texto ou Matemática, para resolver 

alguma questão que envolva assuntos como, por exemplo, fusos horários, ou coordenadas 

geográficas.

O docente na prática deve estar direcionando a oferecer-lhes instrumentos de leitura, 

análise, compreensão e de atuação sobre a realidade. Esse desafio para o docente pode ser 

alcançado por meio da integração disciplinar que contribui para os conhecimentos 

interdisciplinares e não os separando, ao eliminar as fronteiras entre as disciplinas. 

É relevante destacar que a interdisciplinaridade requer uma mudança conceitual no 

pensamento e na prática docente, pois os alunos não conseguirão pensar interdisciplinarmente 

se o professor oferecer um saber fragmentado, sem contextualização. Porque o conhecimento 

não se cria nos campos do saber precisamente delimitados, mas segundo as lógicas de redes. 

Essas ligações entre as redes participam da formação da rede de subjetividade de cada um de 

nós.
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A exposição dessa realidade leva à reflexão da educação geográfica em duas faces 

distintas. Na primeira é o obstáculo encontrado por docentes e discentes, que, em geral, não 

são alfabetizados cartograficamente; o que torna o ambiente escolar ocioso quanto ao uso 

adequado das representações cartográficas pelo docente da Geografia. Isso remete a um 

campo de embate onde coabitam a versão cartofóbica. A outra face mostra que a formação e 

prática adequada docente podem abrir caminho para a reconstrução da geocartografia. Mas se 

o continuísmo e a inércia cartofóbica irão pairar durante as aulas geográficas, certamente tal 

fato acarretará em um retrocesso perceptível na realidade pesquisada. 

Katuta (2002, p.133-134), ao conceber o uso da Cartografia no Ensino Superior e no 

Ensino Básico, alerta sobre a proeminência da linguagem cartográfica, esclarecendo que: 

[...] a apropriação e o uso da linguagem deve ser entendidos no contexto da 
construção dos conhecimentos geográficos, o que significa dizer que não se pode 
usá-la per se, mas como instrumental primordial, porém não único, para a 
elaboração de saberes sobre territórios, regiões, lugares e outros. Se 
supervalorizamos, em detrimento do saber geográfico, corremos o sério risco de 
defender a linguagem por ela mesma, o que, a nosso ver, a esvazia em importância e 
significado tanto no ensino superior quanto no básico.  

Sobre isso, especificamente para compreender a linguagem dos mapas, Martinelli 

(2003) pondera que, “como linguagem, os mapas conjugam-se com a prática histórica, 

podendo revelar diferentes visões de mundo. Carregam, outrossim, um simbolismo que pode 

estar associado ao conteúdo neles representado” (p. 8). E propõe: 

Para dominá-la é preciso conhecer as regras básicas de sua gramática. Elas 
estabelecem que a representação gráfica tem o propósito de transcrever graficamente 
as relações de diversidade, ordem e proporcionalidade entre objetos observados, por 
relações visuais de mesma natureza. Assim, a relação de diversidade é transcrita por 
uma diversidade visual, a relação de ordem, por uma ordem visual e a 
proporcionalidade por uma proporcionalidade visual, as quais devem ser 
vislumbradas instantaneamente sobre o mapa (MARTINELLI, 2005, p. 58). 

A aprendizagem cartográfica docente na Geografia é abertura para uma boa análise 

espacial; e a contemplação desse objetivo traspassa alguns níveis, como a alfabetização, a 

leitura, e domínio da linguagem cartográfica; isso não é alcançado instantaneamente durante 

um curso de formação docente. É preciso arraigar esforço em sua formação profissional, 

através do afunilamento pela experiência na prática docente. 

O enfrentamento dos impasses do ensino cartográfico na Geografia é um desafio, 

cabendo ao docente propor mudanças ao incrementar atividades diversificadas, contemplando 

a singularidade de cada sala de aula. Destaque-se que o uso adequado das representações 

cartográficas no ambiente escolar se faz necessário tanto para ensinar quanto para aprender a 
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Cartografia na Geografia nossa de cada dia, nas diversas turmas em que o docente leciona, 

considerando a contribuição que a Geografia escolar traz para a formação cidadã do alunado 

no contexto curricular. 

Para o profissional que leciona Geografia, é importante que tenha uma formação 

adequada nas universidades, para proporcionar ao alunado competências para a construção 

dos seus conhecimentos geográficos.  Nesse sentido, os estudos de Simielli (2005) sobre a 

transposição das informações da Cartografia, enquanto disciplina universitária para o ensino 

da Geografia, disciplina do ensino básico, destaca uma diferenciação entre o “saber 

universitário”, aprendido na academia pelo licenciado em Geografia, e o “saber ensinado”, 

aos escolares na Educação Básica. A autora ainda relata que: 

Transformar o saber universitário, sem desfigurá-lo é sem desvalorizá-lo, em objeto 
de ensino supõem uma transposição didática que nem vulgarize nem empobreça o 
saber universitário, mas que se apresente como uma construção diferenciada com a 
intenção de atender o público escolar (SIMIELLI, 2005, p.92). 

Os estudos e as discussões das concepções sobre a análise da formação docente, 

relacionados às atuais tendências do ensino de Geografia, remetem a reflexões das formas de 

fazer e pensar a prática pedagógica e o currículo na Geografia. De modo a propor o 

estabelecimento de uma pedagogia geográfica de formulação e resolução de problemas ao 

relacionar currículo-realidade, às teorias de aprendizagem em relação à formação de 

conceitos, devem ser referência no trabalho pedagógico, como também contemplar o 

enlaçamento da teoria com a prática de ensino, concretizando o processo de ensino-

aprendizagem.

Nos últimos anos, um novo cenário tecnológico está presente em algumas instituições 

educacionais brasileiras, a fim de fornecer e incentivar a criação e capacitação, 

respectivamente, de recursos materiais e humanos, para a utilização seja para serviço técnico 

seja educacional, incrementando o conhecimento e o ensino da Geografia. 

No Brasil, isso hoje, representa avanços e retrocessos, pois, respectivamente, as novas 

tecnologias aplicadas ao ensino são apresentadas como um benefício, para que os 

profissionais da educação digital usufruam na ação didática para atender as demanda de 

atividades escolares a serem desenvolvidas.  

Por outro lado, essa perspectiva também marca passos retrógrados em uma nação em 

que a educação não é prioridade na prática somente nas bases legais. É sabido por grande 

número de pessoas que a educação pública, principalmente, carece de incentivos. Fica na 

inércia porque – mesmo existindo recursos materiais, segundo comprova a investigação desta 
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pesquisa – ainda carece de recursos humanos qualificados e valorização dos profissionais da 

educação, que são basilares na mudança educacional. Portanto, faz-se necessário não somente 

um esforço no campo geográfico escolar, mas um engajamento multidisciplinar das áreas do 

conhecimento para tentar mudar a realidade do ensino. 

O crescimento quantitativo na Educação Básica, sobretudo no EM escolar no Brasil, 

não acompanha a qualidade do ensino; e a problemática da formação docente inadequada 

pode repercutir negativamente na prática pedagógica, diferentemente das propostas 

curriculares das instituições educacionais.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As reflexões sobre o ensino de Geografia, auxiliado pelo uso das representações 

cartográficas, constituíram a investigação desse estudo. Os procedimentos metodológicos 

adotados, tais como: o levantamento bibliográfico referente à temática pesquisada, as 

observações em sala de aula no EM, a coleta de informações e a aplicação de questionários, 

formaram arcabouços basilares para que se construísse a discussão que estruturou este 

trabalho.

Em razão de este estudo remeter à análise do uso das representações cartográficas no 

EM, etapa final da educação básica, a adequada formação docente na Geografia torna-se 

importante para o licenciado construir bases para a transposição do saber acadêmico ao saber 

escolar. Além disso, cabe ao licenciado transferir o que sabe e aprende ao ensinar a Geografia, 

levando em consideração a adequada adoção de metodologias em sala de aula, para melhorar 

sua prática pedagógica enquanto docente compromissado com a formação cidadã dos 

escolares. 

A contemplação dos aspectos teórico-metodológicos, que envolvem a temática 

cartográfica, tornou-se substancial para o desenvolvimento da reflexão sobre a realidade das 

noções cartográficas ensinadas, a fim de vislumbrar a possibilidade de reconstrução e 

produção de conhecimentos para uma geocartografia significativa, que proporcione o real 

aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem. 

A contextualização do binômio Geografia e Cartografia foi imprescindível, para situar 

a discussão na construção do saber docente, fazendo a conexão entre o que é ensinado na 

academia e o que é transmitido na prática em sala de aula. Assim, o entrelaçamento da 

dinâmica, vivenciada pelos agentes envolvidos no referido processo, propiciou uma discussão 

sobre as noções cartográficas ensinadas na Geografia, considerando os recursos didáticos, 

humanos e financeiros disponíveis nas instituições pesquisadas.

Durante o desenvolvimento das aulas no EM, o docente da Geografia buscou 

concretizar o objetivo proposto nas aulas; este, porém, foi dificultado pela inexistência ou 

pelo inadequado uso de recursos didáticos. Além disso, podemos apontar também a limitação 

dos saberes e a interação entre os docentes e discentes. 

Os conteúdos programáticos ministrados na Geografia deveriam considerar o cenário 

dinâmico escolar e o currículo na prática do estabelecimento de ensino, analisado para sua 

concretização, dando significado ao processo de ensino-aprendizagem. Assim, durante a 
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transposição do saber acadêmico no ES ao saber escolar no EM, o docente da Geografia 

precisa conhecer a complexidade dos elementos que compõem esse processo: objetivos, 

conteúdos, metodologia, relação docente-discente e avaliação, para que exista a consonância 

no desenvolvimento das atividades escolares. 

A discussão sobre o uso das representações cartográficas na Geografia pelo docente e 

a realidade da escola pública analisada remetem-nos à visão da tríade: Geografia, Cartografia

e Ensino. Permite também a reflexão na flexibilidade da reformulação curricular escolar como 

elemento importante; e que a comunhão dos conceitos de contextualização e 

interdisciplinaridade é válida para que os licenciados reencontrem em sua prática docente as 

possibilidades para a reestruturação da Geografia escolar.  

Durante a pesquisa, no primeiro momento, procuramos mostrar como é ensinada a 

Geografia nas aulas do EM do Liceu Piauiense. No segundo momento, apontamos como são 

trabalhadas as noções de Cartografia nas disciplinas cartográficas, nos cursos de Licenciatura 

Plena em Geografia oferecidos pela UFPI e UESPI, instituições incumbidas pelo 

direcionamento e formação dos docentes para lecionar a Geografia. Em seguida, 

encaminhamos a discussão entre a prática e a formação inicial docente e o uso das 

representações cartográficas na Geografia. Deste modo, pudemos constatar a marca 

cartofóbica que paira, quanto ao uso das representações cartográficas em sala de aula, e a 

possibilidade da reconstrução do saber geocartográfico, buscando tornar o ensino geográfico 

mais interessante. 

Considerando os estudos de Simielli (2005), sobre a Cartografia no EF e EM, é 

possível identificar que os agentes envolvidos no ensino da Geografia carecem da adequada 

alfabetização cartográfica para o uso dessas representações, para que possam compreender os 

fenômenos apresentados durante as aulas, e, assim, fazerem a análise espacial, dotando a 

Geografia de significado em seu ensino. Isso se configura um ponto forte para a discussão da 

deficiência cartográfica detectada neste trabalho. Assinalamos que, se não for articulada a 

alfabetização cartográfica, o indivíduo pode apresentar, durante toda vida escolar, 

dificuldades na leitura e conseqüentemente na linguagem cartográfica na Geografia.

Ao desmistificar a problemática pesquisada, revelam-se também desafios àqueles que 

vivenciam na prática docente o uso das representações cartográficas na Geografia. Para os 

ambientes institucionais pesquisados, podem-se direcionar as seguintes proposições: 

- Fazer uma intervenção pedagógica na Geografia do EM do CEZG, priorizando o uso 

adequado dos recursos cartográficos, tais como: globos terrestres e mapas, 
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disponibilizados em quantidade considerável pela escola pesquisada, buscando tornar 

o ensino dessa disciplina mais interessante e valorativo.  

- Procurar criar recursos materiais relacionados às representações cartográficas 

direcionadas à Geografia do EM, devendo-se constituir uma base interessante a ser 

trabalhada em sala de aula. 

- Construir um Laboratório Geocartográfico no Liceu Piauiense, visto que a SEDUC-

PI está objetivando torná-lo Escola Referência em Educação do Piauí.  

- Avaliar anualmente os resultados finais da Proposta Pedagógica do CEZG, 

procurando verificar os resultados alcançados e tomar novos direcionamentos para 

prezar pela qualidade do EM público. 

- Reavaliar a carga horária da disciplina geográfica no EM, para melhor 

aproveitamento dessa disciplina no currículo escolar. 

- Analisar os programas das disciplinas cartográficas dos cursos Geografia, 

procurando não distanciar seu ensino da realidade profissional do licenciado.

- Inserir novas tecnologias da geoinformação na Geografia, de forma gradativa, 

excluindo as lacunas para um ensino significativo à formação inicial docente.  

- Proporcionar a criação de minicursos e oficinas sobre as noções cartográficas 

aplicadas à prática pedagógica da Geografia, aos docentes do EM público do CEZG 

em parceria com a UFPI e UESPI.   

Assinale-se que, nos últimos anos, as políticas educacionais do governo brasileiro vêm 

buscando incentivos para melhorar a educação. Entre esses benefícios, podemos destacar a 

informatização do ambiente escolar de instituições públicas de ensino. Isso possibilitou o uso 

de recursos geotecnológicos na reconstrução das representações cartográficas do espaço, 

atendendo as necessidades de atividades técnicas e educacionais da Geografia. 

No Piauí, é notória a implantação – em alguns estabelecimentos de EM da rede 

pública estadual – de ambientes informatizados, como, por exemplo, sala e laboratório de 

informática, para a inclusão dos escolares no mundo digital. Nas instituições de ES, tanto na 

esfera estadual quanto federal, a inserção dos licenciados ainda dá os primeiros passos para o 

ensino cartográfico digital, em que prevalece ainda o modelo de ensino tradicional, no que se 

refere aos recursos, para a formação inicial docente. Este cenário leva-nos à cogitação dos 

desafios configurados pela inércia ou mudanças do sistema educacional público. 



126

Entretanto, frente às mudanças educacionais, marcadas por avanços e retrocessos, 

ressalta que, entre o presente e o futuro da prática e a formação docente na Geografia, a 

contextualização das representações cartográficas revela situações concretas e incógnitas. 

Sob este aspecto, cabe direcionar a reestruturação do saber geocartográfico docente, 

posto que ele é fundamental na mudança de atitudes, necessitando a sintonia entre a formação 

inicial e a prática docente na Geografia, a fim de que se criem soluções, considerando a 

mudança a ser gerada pelo meio técnico-científico e informacional no ambiente escolar. Nessa 

perspectiva, é possível que se cogitem soluções que contemplem desde a preparação de 

material didático geocartográfico alternativo e complementar, respeitando os saberes 

discentes e considerando os recursos humanos e materiais disponíveis, até a inclusão de novas 

tecnologias da geoinformação, tornando mais eficaz e atrativa a aplicabilidade 

contextualizada das representações cartográficas no ensino da Geografia. 

Ao analisar o uso das representações cartográficas no ensino da Geografia, foram 

apontados os impasses da Cartofobia e a possibilidade de inserção da Geocartografia no 

ensino. Sabemos que ambas coexistem na prática e na formação docente na Geografia nossa 

de cada dia, seja no ambiente escolar seja no acadêmico, cabendo ao docente fazer sua 

escolha.

Ao identificar os lados cartofóbico e geocartográfico para o ensino da Geografia, 

mostrados nesse estudo, vislumbramos o desafio da concretização teórica e a confrontação da 

prática cotidiana na sala de aula; sendo necessário não somente um esforço no campo 

geográfico escolar, mas um engajamento interdisciplinar das áreas de conhecimentos para 

tentar mudar essa realidade.  

Por fim, a Geografia na grade curricular escolar é uma das disciplinas que proporciona 

a formação cidadã dos escolares. O saber e o fazer do ensino da Geografia são papéis do 

docente, que direciona, entre os meandros do ensinar durante as aulas, a valorização da 

Geografia e, conseqüentemente, sua função no campo escolar... Afinal, que seja dado o 

primeiro passo... Querer e poder podem ser. Querer ensinar a Geografia nossa de cada dia é 

poder mudar. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

ORIENTADOR: PROF. DR. EDILSON ALVES DE CARVALHO 
MESTRANDA: TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 

Campus Universitário, s/n – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP 59078-970 
Fone: (0.xx.84)215-3570 

Home page:  www.ppge.cchla.ufrn.br   Email: pggeo@cchla.ufrn.br
MESTRADO EM GEOGRAFIA

QUESTIONÁRIO I: GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA E ENSINO 
INSTITUIÇÃO: Colégio Estadual Zacarias de Góis – “Liceu Piauiense”

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

              Prezado aluno, sou a Profa. Teresa Silva, licenciada em Geografia pela Universidade 
Federal do Piauí (UFPI). Faço mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e coleto dados para o desenvolvimento de minha dissertação. 

            A seguir você encontrará questões sobre o ensino da Geografia, que servirão para fins 
da pesquisa. Sua identificação é opcional e seu nome ficará em sigilo absoluto. As respostas 
não são certas ou erradas. Você e seus professores não estão sendo avaliados. 

           Para responder as perguntas reflita sobre suas aulas de Geografia no Ensino Médio. Se 
tiver alguma dúvida nas questões, pergunte-me. A sinceridade é uma das bases da verdade para 
conhecermos a realidade. 

Obrigada.

DISCENTES DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO EM TERESINA-PIAUÍ 

1. Etapa do Ensino Médio:  
a) (      ) 1º Ano 
b) (      ) 2º Ano  
c) (      ) 3 Ano 

2. O que você pode dizer sobre a disciplina Geografia: 
a)  (      ) Gosta de Geografia.  
b)  (      ) A Geografia é uma disciplina 
 muito interessante. 
c)  (      ) Não gosto de Geografia, nem detesto. 
d)  (      ) Nem gosto nem detesto. 

3. De acordo com sua resposta anterior. Você pode 
dizer que foi influenciado por: 
a) (     )Professores bons que lecionaram Geografia nas 
escolas que você estudou. 
b) (     )Professores, que não sabiam ensinar Geografia. 
c) (     )Professores que sabiam ensinar bem o assunto. 
d) (     )Não fui influenciado. 
e) (     )Outros _______________________________. 

4. Qual a importância da Geografia enquanto 
conhecimento científico, para seu cotidiano? 
a) (     )sem importância. 

b) (     )possibilita conhecimentos do espaço. 
c) (     )serve para orientação e localização. 
d) (     )é uma disciplina que é cobrada no vestibular. 
e) (     )outros ________________________________. 

5.  A Geografia tem utilidade para você? Por quê? 
a) (     )não serve para nada, só para decorar nome de 
lugares. 
b) (      )é uma disciplina interessante para entender o 
mundo. 
c)  (       )serve para compreender as paisagens. 
d)  (       )para conhecer os lugares e países. 
e) (      ) para entender o que acontece na minha cidade, 
no Brasil e no Mundo. 
f)  (       )outros _______________________________. 

6. Gosta de Cartografia (uso de mapas, globos, e 
outros) nas aulas de Geografia? 
a) (     ) sim. 
b) (     ) não. 
c) (     ) às vezes. 
d) (     ) depende do professor.  
e) (     ) depende do assunto. 
f) (     ) detesto. 

APÊNDICE - C
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7. De acordo com sua resposta anterior, sobre a 
Cartografia, você considera que: 
a) (  ) é um conteúdo bom de se abordar nas aulas de 
Geografia.
b) (  ) envolve cálculos matemáticos.  
c) (   ) depende da motivação na sala de aula. 
d) (  ) se o professor souber deixa a aula interessante. 
e) (   ) se o assunto for bom.  
f) (   ) sem comentários.  

8. Aprender Cartografia nas aulas de Geografia lhe 
ajuda no seu dia-a-dia? 
a) (   ) sim.   
b)  (   ) não. 
c)  (   ) às vezes. 
d)  (   ) nunca me ajudou.  
e)  (   ) não existe aplicação no meu dia-a-dia. 

9. As aulas de Geografia, quando auxiliadas com 
mapas lhe desperta o interesse? 
a) (   ) sim.   
b) (   ) não. 
c) (   ) às vezes. 
d) (   ) depende do professor.  
e) (   ) depende do assunto. 

10. Você gosta de trabalhar com mapas? 
a) (   ) sim.   
b) (   ) não. 
c) (   ) às vezes. 
d) (   ) depende do assunto. 
e) (   )Não sei como usar mapas. 

11. Há uma maior compreensão dos conteúdos 
geográficos quando são utilizados mapas durante a 
aula de Geografia ? 
a) (   ) sim.   
b)  (   ) não. 
c)  (   ) às vezes. 
d)  (   ) depende do professor.  
e)  (   ) depende do assunto. 

12.  Qual o assunto envolvendo a Cartografia nas aulas 
geográficas abaixo você tem mais afinidade: 
a) (      )Orientação.  
b) (      ) Coordenadas geográficas. 
c) (      ) Fusos horários. 
d) (      )Projeções.  
e) (      ) Escalas.  
f) ( )Simbolismo cartográfico (convenções e 

legendas). 
g)  (     )Interpretação de mapas e cartas geográficas. 
h)  (     )Recursos da cartografia contemporânea (novas 

tecnologias). 
i) (      )Outros_______________________________. 

13. Qual o assunto envolvendo a Cartografia nas aulas 
geográficas abaixo você tem maior dificuldade: 
a) (      )Orientação.  
b)  (      )Coordenadas geográficas. 
c)  (      )Fusos horários. 
d)  (      )Projeções.  

e)  (      )Escalas.  
f)  ( )Simbolismo cartográfico (convenções e 
legendas). 
g)  (     )Interpretação de mapas e cartas geográficas. 
h)  (     )Recursos da cartografia contemporânea (novas 
tecnologias). 
i) (      )Outros _______________________________. 

14. Que outros recursos materiais/humanos você acha 
que o Liceu Piauiense precisa para melhorar as aulas 
de Geografia? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

15.  Na minha vida escolar as principais recordações da 
Cartografia nas aulas de Geografia referem-se a: 
a) (     )Desenhar e pintar mapas. 
b) (     )Aulas práticas de campo. 
c) (     )Aulas práticas no laboratório. 
d) (     )Não me recordo. 
e) (    )Outros ______________________________. 

Teresina, ____/____/ 2007. 

Nome do Aluno (opicional) 
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QUESTIONÁRIO II: GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA E ENSINO 
INSTITUIÇÃO: Colégio Estadual Zacarias de Góis – “Liceu Piauiense”

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

                Caro Professor, sou a Profa. Teresa Silva, licenciada em Geografia pela 
Universidade Federal do Piauí (UFPI). Faço mestrado em Geografia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e coleto dados para o desenvolvimento de minha 
dissertação. 
                A seguir você contemplará questões sobre o ensino da Geografia que servirão para 
fins da pesquisa. Para responder as perguntas reflita sobre suas aulas ministradas na Geografia 
no Ensino Médio. Se tiver alguma dúvida nas questões, pergunte-me. A sinceridade é uma das 
bases da verdade para conhecermos a realidade. 

Obrigada.

DOCENTES DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO EM TERESINA-PIAUÍ 

1. Qual a sua titulação? 
a) (     )Graduação na área de Geografia. 
b) (     )Graduação em outra área ________________.  
c) (     )Especialização em Geografia. 
d) (     )Especialização outra áreas _______________.
e) (     )Mestrado em Geografia. 
f) (     )Mestrado outra áreas ___________________. 
g) (     )Doutorado___________________________. 

2. Graduado em Geografia em qual instituição de 
Ensino Superior? 
a) UFPI 
b) UESPI 
c) outra_____________________________________. 

3. Quantidade de turmas que leciona: 
a) (    )1 a 3 turmas. 
b) (    ) 4 a 6 turmas. 
c) (    ) 7 a 9 turmas.  
d) (    )10 a 12 turmas. 
e) (    ) acima de 13 turmas. 
Turmas que leciona: __________________________. 

4. A Cartografia ensinada durante a sua graduação: 
a) (      )Fez articulação como o ensino básico. 
b) (      ) Não fez articulação como o ensino básico. 
c)  (    )Essa articulação foi abordada parcialmente 
com o ensino básico. 
d)  (      )Outros ______________________________. 

5. Disciplinas que leciona: 
a) (      )Geografia Geral. 
b) (      )Geografia do Brasil. 
c) (      )Geografia Regional/Piauí. 
d) (      )Geografia: Geral, Brasil e Regional/Piauí. 

6. Leciona outra(s) disciplina(s) no curso de Geografia de 
sua instituição? 
a) (   )sim. 
b) (   )não. 
c) (   )outros. 

7. Turnos que leciona:  
a) (   )Matutino. 
b) (   )Vespertino.  
c) (   )Noturno. 
d) (   )Matutino/Vespertino.  
e) (   )Matutino/Vespertino/Noturno.

8. Qual sua carga horária semanal: 
a) (   )20 horas. 
b) (   )30 horas. 
c) (   )40 horas. 
d) (   )acima de 40 horas. 
e) (   )outras _________________________________. 

9. Qual sua carga horária no Liceu Piauiense: 
a) (   )20 horas. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

ORIENTADOR: PROF. DR. EDILSON ALVES DE CARVALHO 
MESTRANDA: TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 

Campus Universitário, s/n – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP 59078-970  
Fone: (0.xx.84)215-3570 

Home page:  www.ppge.cchla.ufrn.br   Email: pggeo@cchla.ufrn.br
MESTRADO EM GEOGRAFIA
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b) (   )30 horas. 
c) (   )40 horas. 
d) (   )acima de 40 horas. 
e) (   )outras _________________________________. 

10. Para o planejamento de suas aulas, quantas horas 
por semana você tem dedicado, aproximadamente, 
excetuando-se as horas de aula? 
a) (   ) nenhuma. 
b) (   ) uma a duas. 
c) (   ) três a quatro. 
d) (   ) cinco a seis. 
e) (   ) sete a oito 
f) (   ) mais de oito. 

11. Como você analisa a proposta pedagógica do 
Colégio Estadual Zacarias de Góis  “Liceu Piauiense”? 
a) (     ) não conheço a proposta pedagógica do curso. 
b) (     ) é mal estruturada.  
c) (     ) é bem estruturada, mas não é praticada. 
d) (     ) é bem estruturada e cumprido em todas as suas 
orientações. 
e) (     ) a instituição não possui proposta pedagógica. 

12. Como você avalia o currículo do Colégio Estadual 
Zacarias de Góis “Liceu Piauiense”? 
a) (     ) não conheço o currículo da instituição. 
b) (   ) existe integração, pois há vinculação entre as 
disciplinas.
c)  (    ) é relativamente integrado, já que as disciplinas 
se vinculam. 
d) (    ) é pouco integrado, já que poucas disciplinas 
não se vinculam. 
e) (   ) não existe integração alguma entre as 
disciplinas.
f) (    ) não sei dizer. 

13. No seu planejamento de aulas você contempla os 
objetivos, procedimentos de ensino, conteúdos, 
avaliação e referências bibliográficas? 
a) (   ) não. 
b) (   ) sim. 
c) (   ) às vezes. 
d) (   ) possui a metade dos referidos aspectos. 
e) (   ) outros ________________________________. 

14. No início do período letivo escolar você discute o 
plano de ensino da disciplina Geografia com o 
alunado? 
a) (    ) não. 
b) (    ) sim. 
c) (    ) às vezes. 
d) (    ) depende da turma. 
e) (    ) não existe discussão. 
f) (    ) outros  ________________________________. 

15. Quanto ao plano de ensino da disciplina Geografia, 
podemos considerar que na prática em sala de aula: 
a) (    ) É realizado devido a sua boa estruturação. 
b) (   ) É realizado parcialmente devido à flexibilidade 
de sua estruturação. 
c) (   ) Não é realizado, pois, não existe interação entre 
teoria e prática. 

d) (   )Às vezes é realizado devido sua má estruturação. 
e) (    ) Outros________________________________. 

16. Durante as aulas de sua disciplina, que técnicas de 
ensino ou metodologia predominantemente, você mais 
utiliza? 
a) (    ) aulas práticas (campo/laboratório). 
b) (    ) aulas expositivas. 
c) (    ) aulas expositivas e dialogadas. 
d) (   ) trabalhos individuais e grupais, desenvolvidos 
em sala de aula. 
e) (    ) outras ________________________________. 

17. Qual tipo de material, dentre os abaixo 
relacionados, tem sido mais utilizado por você durante 
as suas aulas? 
a) (    ) cópias de partes ou capítulos de livros. 
b) (    ) apostilas. 
c) (    ) livros-texto e/ou manuais. 
d) (    ) artigos de periódicos especializados. 
e) (    ) anotações manuais e cadernos de 
notas/resumos. 
f) (   ) outros. 

18. Como você avaliar seus procedimentos de ensino 
se relacionarmos com os objetivos da disciplina 
Geografia? 
a) (    ) adequados. 
b) (    ) parcialmente adequados. 
c) (    ) pouco adequados. 
d) (    ) inadequados. 
e) (    ) outros_________________________________. 

19. Quais das representações cartográficas a seguir 
você mais utiliza em suas aulas? 
a) (    )  Atlas. 
b) (    ) globo. 
c) (    ) cartas geográficas. 
d) (    ) plantas e croquis. 
e) (    ) mapas. 
f) (    ) não é utilizada representação cartográfica. 
g) (    ) outros________________________________. 

20. Você utiliza mais mapas nas aulas da área de: 
a)   (   ) Geografia humana.   
b)   (   ) Geografia física. 
c)   (   )Ambas as áreas.  
d)   (   ) Depende do assunto. 
e)   (    ) Outros ______________________________. 

21. Há maior interesse por parte dos alunos nas aulas 
em que são utilizadas representações cartográficas 
(Atlas, globos, cartas, plantas, mapas e outras)? 
a) (   ) sim.   
b) (   ) não. 
c) (   ) às vezes. 
d) (   ) depende do assunto. 

22. Os alunos sabem interpretar os elementos de um 
mapa (legenda, rosa-dos-ventos, escala e outros)? 
a) (   ) não. 
b) (   ) sim.  
c) (   ) às vezes. 
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d) (   ) depende do assunto.  
e) (   ) tem dificuldades. 
f) (    ) tem deficiência.  

23. Os alunos têm facilidade em responder questões 
que envolvam uso das linguagens gráficas? 
a) (   ) sim.   
b) (   ) não. 
c) (   ) às vezes têm facilidade 

24. Existe relação entre estudo da Cartografia e o 
desempenho discente nas aulas de Geografia? 
a) (   ) sim.   
b) (   ) não. 
c) (   ) às vezes. 
d) (   ) não tenho notado. 

25. Você utiliza quais desses meios para auxiliar no 
entendimento cartográfico cotidiano de seu alunado 
durante as aulas de Geografia? 
a) (   ) jornais. 
b) (   )revistas especializadas. 
c) (   )textos de livros. 
d) (   )Atlas. 
e) (   )geotecnologias. 
f) (   )outros. 

26. Onde os recursos textuais que você utiliza 
direcionados para o alunado são adquiridos? 
a) (   )copiadoras da escola. 
b) (   )biblioteca(s). 
c) (   )livrarias. 
d) (   )Internet. 
e) (   )outros _________________________________. 

27. Qual o assunto envolvendo a Cartografia nas aulas 
geográficas abaixo você tem mais afinidade: 
a)  (   )Orientação e localização na superfície da Terra. 
b)  (   )Linhas imaginárias. 
c)  (   )Coordenadas geográficas. 
d)  (   )Fusos horários. 
e)  (   )Interpretação de mapas e cartas geográficas. 
f)  (   )Projeções.  
g)  (   )Escalas.  
h)  (   )Convenções cartográficas. 
i)  (   )Recursos da cartografia contemporânea. 
j) (   )Outros________________________________. 

28. Qual o assunto envolvendo a Cartografia nas aulas 
geográficas abaixo você tem maior dificuldade: 
a) (   )Orientação.  
b) (   )Coordenadas geográficas. 
c) (   )Fusos horários. 
d) (   )Interpretação de mapas e cartas geográficas. 
e) (   )Projeções. 

f) (   )Escalas.  
g) (   )Convenções cartográficas. 
h) (   )Recursos da cartografia contemporânea. 
i) (   )Outros ________________________________. 

29. Qual a importância da Geografia no cotidiano dos 
alunos, enquanto conhecimento científico? 
a) (   )sem importância. 
b) (   )possibilita conhecimentos do espaço. 
c) (   )serve para orientação e localização. 
d) (   )é uma disciplina que é cobrada no vestibular. 
e) (   )outros _______________________________. 

30. Você acha que podemos relacionar as deficiências 
do alunado no Ensino Médio com à base cartográfica 
adquirida no ensino fundamental? 
a) (   )sim. 
b) (   )não. 
c) (   )outros _________________________________. 

31. Que outros recursos materiais você acha que o 
Liceu precisa para melhorar as aulas de Geografia? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

32. Você considerava seus ex-professores de 
Cartografia no curso de Geografia?   
a) (   )bons. 
b) (   )ruins. 
c) (   )poderiam ter sido melhores. 
d) (   )péssimos. 
e) (   )não soube responder. 
f) (   )outros  ________________________________. 

33. Quais as maiores dificuldades que você encontra 
para lecionar a Geografia no cotidiano escolar do Liceu 
Piauiense? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

34. Atualmente, você considera-se preparado para 
lecionar a geocartografia, utilizando as novas 
tecnologias como a Geoprocessamento? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

Teresina, ____/____/ 2007. 
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QUESTIONÁRIO III: GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA E ENSINO 

INSTITUIÇÕES: Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
                                Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

                 Caro formando em Geografia, sou a Profa. Teresa Silva, licenciada em Geografia 
pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Faço mestrado em Geografia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e coleto dados para o desenvolvimento de minha 
dissertação. 
                 A seguir você contemplará questões sobre o ensino da Geografia que servirão para 
fins da pesquisa. Sua identificação é opcional e seu nome ficará em sigilo absoluto.  
                As respostas não são certas ou erradas. Você e seus professores não estão sendo 
avaliados. 
               Para responder as perguntas reflita sobre as aulas do curso de Licenciatura Plena em 
Geografia e os seus conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida acadêmica. Se tiver 
alguma dúvida nas questões, pergunte-me. A sinceridade é uma das bases da verdade para 
conhecermos a realidade.

 Obrigada. 

DISCENTE DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO EM TERESINA-PIAUÍ:  
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA

1. Você é formando no curso licenciatura plena 
Geografia? 
a) (      ) sim.   
b) (      ) não. 
c) (     ) outros_________________________.

2.  Instituição de Ensino Superior em que estuda: 
a) UFPI 
b) UESPI 

3. Em qual turno que você estuda:  
a) (      )Matutino. 
b) (      )Vespertino.  
c) (      )Noturno. 
d) (      )Integral.  

4. Durante o curso, quantas horas aproximadamente, 
por semana você tem dedicado, aos estudos, , 
excetuando-se as horas de aula? 
a) (      )uma a duas. 
b) (      )três a quatro. 
c) (      )cinco a seis. 
d) (      )sete a oito. 
e) (      )mais de oito.  
f) (      )nenhuma. 

5. Seu maior acesso à bibliografia para estudo e 
pesquisa se dá por meio de: 
a) (      ) copiadoras da Universidade. 
b) (      ) biblioteca(s). 
c) (      ) livrarias. 
d) (      ) Internet. 
e) (      ) outros_______________________________. 
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6. Você gosta da disciplina Cartografia no curso de 
Geografia? 

a) (      ) sim.  
b) (      ) não. 
c) (     ) outros______________________________.  

7. De acordo com a resposta anterior, você pode dizer 
que:  
a) (  )Os assuntos são importantes para melhor 
entender a Geografia. 
b) (   ) Os assuntos não auxiliam no aprendizado da 
Geografia.
c) (      ) A disciplina é difícil e deveria ser abolida do 
curso. 
d) (     ) A disciplina é fácil e deveria ser estimulada 
no curso. 
e) (      ) A disciplina tem grande aplicabilidade. 
f) (      ) A disciplina não tem aplicabilidade. 
g) (   ) O Docente que ministra a disciplina é bem 
preparado. 
h) (   ) Há falta de recursos materiais e humanos 
usados durante as aulas. 
i) (      )   Outros______________________________ 
____________________________________________
___________________________________________. 

8. Você tem facilidade de aprender Cartografia? 
a) (      ) sim.              
b) (      ) não.         
c) (      ) às vezes. 
d) (      ) outros _______________________________. 

9. De acordo com sua resposta anterior. Você pode 
dizer que foi influenciado por: 
a)(      )Docentes bons que lecionaram a disciplina. 
b)(      ) Docentes que não sabiam ensinar. 
c) (      )Docentes que sabiam passar o assunto. 
d)(      )Docentes de outra área (não geográfica). 
e) (      ) Ausência de recursos materiais.  
f) (      )Não fui influenciado. 
g)(      ) Outros______________________________.  

10. No início do período letivo acadêmico os docentes 
costumam discutir o plano de ensino da disciplina 
cartográfica com os discentes? 
a) (      )não. 
b) (      )sim. 
c) (      )as vezes. 
d) (      )depende da turma. 
e) (      )não existe discussão. 
f) (      )outros________________________________. 

11. Qual a disciplina, das relacionadas a seguir, você 
mais sentiu dificuldades na aprendizagem? 
a) (       ) Cartografia I. 
b) (       ) Cartografia II. 
c) (       ) Cartografia Escolar. 
d) (       ) Fotointerpretação. 
e) (       ) Todas as disciplinas cartográficas. 

12. A Cartografia lhe ajuda quando leciona a 
Geografia? 

a) (      ) sim.  
b)(      ) não. 
c) (      ) ás vezes. 
d)(      ) nunca me ajudou. 
e) (      ) outros_______________________________. 

13. Nas aulas do curso de Geografia, em que as 
representações cartográficas (Atlas, globos, cartas, 
plantas, mapas e outras), são utilizadas, lhe desperta 
mais o interesse pelo assunto abordado? 
a) (      )  sim.   

   b) (      )  não. 
c) (      )  às vezes. 
a) (      ) depende do professor.  
b) (      ) depende do assunto. 
c) (      ) outros______________________________. 

14. Há uma maior compreensão nos conteúdos 
geográficos, quando são usados mapas durante a aula 
da Geografia? 
a) (      ) não. 
b) (      ) sim.   
c) (      ) às vezes. 
d) (      ) depende do professor.  
e) (      ) depende do assunto. 

15. Você sabe interpretar os elementos de um mapa 
(legenda, orientação, escala e outros)? 
a) (      ) não. 
b) (      ) sim. 

  c) (      ) às vezes. 
  d) (      ) depende do assunto.  
  e) (      ) tem dificuldades. 
  f)  (      ) tem deficiência.  

16. Qual tipo de material, dentre os abaixo 
relacionados, foi mais utilizado por você durante as 
aulas cartográficas? 

a) (      )cópias de partes ou capítulos de livros. 
b) (      )apostilas. 
c) (      )livros-texto e/ou manuais. 
d) (      )artigos de periódicos especializados. 
e) (  )anotações manuais e cadernos de 
notas/resumos. 
f) (       ) outros_____________________________. 

17. Ao avaliar os procedimentos de ensino adotados 
pelos docentes das disciplinas cartográficas, quanto à 
adequação aos objetivos do curso os considera? 

a) (      ) bons, por estarem adequados. 
b) (      ) parcialmente adequados. 
c) (      ) pouco adequados. 
d) (      ) inadequados. 
e) (      ) outros_______________________________. 

18. Dentre os recursos a seguir, qual o que você mais 
utilizou para auxiliar no entendimento de assuntos 
cartográfico? 
a) (      ) jornais. 
b) (      ) revistas especializadas. 
c) (      ) textos de livros. 
d) (      ) Atlas. 
e) (      ) Geotecnologias. 
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f) (     ) outros________________________________.   

19. Ao realizar atividades de ensino para as disciplinas 
cartográficas no curso de Geografia, que fontes 
bibliográficas você mais utilizou? 
a) (      )a internet. 
b) (      )livros e/ou periódicos de minha propriedade. 
c) (      )o acervo da biblioteca da minha instituição.  
d) (      )o acervo da biblioteca de outra instituição. 
e) (      ) outros_______________________________.    

20. Ao realizar atividades de pesquisa para as 
disciplinas cartográficas no curso de Geografia, que 
fontes bibliográficas você mais utilizou? 
a) (      )não realizei pesquisas no meu curso. 
b) (      )livros e/ou periódicos de minha propriedade. 
c) (      ) o acervo da biblioteca da minha instituição.  
d) (      )o acervo da biblioteca de outra instituição. 
e) (      ) a internet. 
f) (       ) outros_______________________________.    

21. Você procurava o docente da disciplina 
cartográfica para orientações ou tirar dúvidas após as 
aulas? 
a) (      )não. 
b) (      ) sim. 
c) (      )às vezes. 
d) (      )não, pois não é necessário. 
e) (      ) só quando está próximo de avaliações. 
f) (      ) outros_______________________________.    

22. Qual do assunto geocartográfico a seguir você tem 
mais afinidade: 

a) (    ) Orientação.  
b) (      ) Coordenadas geográficas. 
c) (      ) Fusos horários. 
d) (      )Interpretação de mapas e cartas geográficas. 
e) (      )Projeções.  
f) (      )Escalas.  
g) (  ) Simbolismo cartográfico (convenções e 
legendas). 
h) (      )Recursos da cartografia contemporânea. 
i) (      ) Outros_____________________________.    

23. Qual do assunto geocartográfico a seguir você tem 
maior dificuldade: 
a) (    ) Orientação.  
b)(    ) Coordenadas geográficas. 
c) (    )Fusos horários. 
d)(    )Interpretação de mapas e cartas geográficas. 
e) (    )Projeções.  
f) (    )Escalas.  
g)( )Simbolismo cartográfico (convenções e legendas). 
h)(    )Recursos da cartografia contemporânea. 
i) (    )Outros_______________________________.    

24. A Cartografia ensinada durante a sua graduação: 
a) (      )Fez articulação como o ensino básico. 
b) (      ) Não fez articulação como o ensino básico. 
c) (      ) Essa articulação foi abordada parcialmente. 
d)  (     )Outros ______________________________. 

25. Você acha que podemos relacionar a existência de 
dificuldades com Cartografia no curso de Geografia à 
base cartográfica adquirida durante o seu Ensino 
Básico?  
a ) (    )sim.   
b) (    ) não. 
c) (    )outros_________________________________  
____________________________________________
___________________________________________. 

26. Como procura aprender os conteúdos cartográficos 
durante as aulas de Geografia? 
a) (    ) dedico algumas horas para revisar a matéria. 
b) (    )  não estudo. 
c) (    ) decoro o assunto. 
d) (    ) somente presto atenção nas aulas. 
e) (  ) presto atenção nas aulas, depois reviso o 
assunto. 
f)  (    ) outros________________________________.    

27. As disciplinas cartográficas fornece subsídios para 
compreender a representação espacial de assuntos 
referente a outras disciplinas (Geologia, 
Geomorfologia, Urbana e outras)? 
a) (      ) sim.  
b) (      ) não.  
c) (      ) às vezes. 
d) (      ) outros_______________________________.    

28. Você avalia seus ex-professores das disciplinas 
cartográficas do curso de Geografia?   
a) (      ) bons. 
b) (      ) ruins. 
c) (      ) poderiam ter sido melhores. 
d) (      ) péssimos. 
e) (      ) não soube responder. 
f) (      ) outros_______________________________. 

29. Na minha vida escolar a principal recordação 
durante as aulas Geografia em que a Cartografia 
estava presente foi: 
a) (      ) Desenhar e pintar mapas. 
b) (      ) Aulas práticas de campo. 
c) (      ) Aulas práticas no laboratório. 
d) (      ) Não me recordo. 
e) (      ) Outros______________________________.    

30. Na minha vida acadêmica a principal recordação 
da Cartografia na Geografia foi: 
 a) (      ) Desenhar e pintar mapas 
 b) (      ) Aulas práticas de campo 
 c) (      ) Aulas práticas no laboratório 
 d) (      ) Não me recordo 
 e) (      ) Outros______________________________.    

31. Quais os recursos materiais que sua universidade 
disponibiliza para desenvolver o ensino disciplinas 
cartográficas*? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________.

32. Atualmente você considera-se preparado para 
lecionar Geografia, utilizando representações 
cartográficas? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________.

33. Quais são suas maiores dificuldades na Geografia 
em lidar com a Cartografia em sala de aula?  
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________.

34. Atualmente, você considera-se preparado para 
lecionar, usando novas tecnologias como a 
Geoprocessamento? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________.

35. Você pode relatar algum fato, acontecimento ou 
curiosidade relacionado a Cartografia na Geografia, 
vivenciada durante sua vida acadêmica. 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________.

36. Após a graduação você pretende fazer: 
a) (       ) Especialização em Geografia  
b) (       ) Especialização em Educação 
c) (  ) Especialização em outra área, qual?-
___________________________________________. 
d) (       ) Mestrado em Geografia 
e) (       ) Mestrado em áreas afins________________. 
f) (       ) Não farei pós-graduação. 
g) (       ) Outra_______________________________. 

* Disciplinas cartográficas (Cartografia I, Cartografia II, 
Cartografia, Cartografia Escolar, Fotointerpretação, Outras).  

________________________________________ 
                                                                                Nome (opicional). 

Teresina, ____/____/ 2007. 
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QUESTIONÁRIO IV: GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA E ENSINO 

INSTITUIÇÕES: Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
                                Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Caro Professor, sou a Profa. Teresa Silva, licenciada em Geografia pela Universidade 
Federal do Piauí (UFPI). Faço mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e coleto dados para o desenvolvimento de minha dissertação. 
           A seguir você contemplará questões sobre o ensino da Geografia que servirão para fins 
da pesquisa. Para responder as perguntas reflita sobre sua atuação docente na universidade. Se tiver 
alguma dúvida nas questões, pergunte-me. A sinceridade é uma das bases da verdade para 
conhecermos a realidade.

Obrigada.

REFLEXÕES DOCENTES SOBRE O ENSINO DA CARTOGRAFIA NA 
GEOGRAFIA DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO EM TERESINA-PIAUÍ

1. Qual a sua titulação? 
a) (     )Graduação área de Geografia. 
b) (     )Graduação outra(s) áreas._________________.  
c) (     )Especialização em Geografia. 
d) (     )Especialização outra(s) área(s)_____________. 
e) (     )Mestrado em Geografia. 
f) (     )Mestrado outra(s) área(s)_________________. 
g) (     )Doutorado ____________________________.  
h) (     )Doutorado em outra(s) áreas(s) 

2. Instituição de Ensino Superior em que trabalha: 
a) UFPI 
b) UESPI 

3. Em quantas turmas leciona: 
a) (     )1 turma 
b) (     )2 turmas 
c) (     )3 turmas  
d) (     )4 turmas 
e) (     )5 turmas 

4. Disciplinas cartográficas que ministra: 
a) (     )Cartografia I 
b) (     )Cartografia II 
c) (     )Cartografia 
d) (     )Cartografia Escolar 

e) (     )Fotointerpretação 
f) (     )Outras ________________________________. 

5. Leciona outra(s) disciplina(s) no curso de Geografia 
de sua instituição? 
a) (     )sim  
b) (     )não 
c) (     )outros 

6. Turno das disciplinas cartográficas:  
a) (   )Matutino. 
b) (   )Vespertino.  
c) (   )Noturno. 
d) (   )Matutino/Vespertino.  
e) (   )Matutino/Vespertino/Noturno.

7. Como você analisa o projeto pedagógico do curso de 
Licenciatura plena em Geografia de sua instituição? 
a) (     )Não conheço o projeto pedagógico do curso. 
b) (     )É mal estruturado.  
c) (     )É bem estruturado, mas não é cumprido. 
d) (     )É bem estruturado e cumprido em todas as suas 
orientações. 
e) (     )O curso não possui projeto pedagógico. 
f) (     )Outras observações ______________________. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

ORIENTADOR: PROF. DR. EDILSON ALVES DE CARVALHO 
MESTRANDA: TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 

Campus Universitário, s/n – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP 59078-970  
Fone: (0.xx.84)215-3570 

Home page:  www.ppge.cchla.ufrn.br   Email: pggeo@cchla.ufrn.br
MESTRADO EM GEOGRAFIA 

APÊNDICE - F
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8. Como você avalia o currículo do curso de 
Licenciatura plena em Geografia de sua instituição? 
a) (       ) Não conheço o currículo do curso. 
b) (     )Existe integração, pois há vinculação entre as 
disciplinas.
c) (   )É relativamente integrado, já que as disciplinas 
se vinculam apenas por áreas ou blocos de 
conhecimento afins. 
d) (     ) É pouco integrado, já que poucas disciplinas se 
vinculam. 
e) (   )Não existe integração alguma entre as 
disciplinas.
f) (     )Não sei dizer. 
g) (     )Outras observações ______________________. 

9. Relacionando as disciplinas cartográficas ministrada 
por você com os objetivos do curso de Licenciatura 
considera que: 
a) (     )Estão em consonância devido à interligação da 
disciplina com o curso.  
b) (     ) Estão precariamente interligadas devido à 
discordância entre a disciplina e o curso.  
c) (     )Estão parcialmente interligadas disciplinas e 
curso. 
d) (     )Precisam de uma reformulação geral. 

10. Os planos das disciplinas cartográficas contêm 
todos os seguintes aspectos: objetivos, procedimentos 
de ensino, conteúdos, avaliação referências 
bibliografias? 
a) (     )Não. 
b) (     )Sim. 
c) (     )Às vezes. 
d) (     )Possui a metade dos referidos aspectos. 
e) (     )Outros________________________________. 

11. No início do período letivo acadêmico você discute 
o plano da disciplina cartográfica com os discentes? 
a) (     )Não. 
b) (     )Sim. 
c) (     )Às vezes. 
d) (     )Depende da turma. 
e) (     )Não existe discussão. 
f) (     )Outros_________________________________. 

12. O plano da disciplina cartográfica na prática 
cotidiana nas aulas: 
a) (     )É realizado devido à sua boa estruturação. 
b) (   )É realizado parcialmente devido à flexibilidade 
de sua estruturação. 
c) (    )Não é realizado, pois, não existe interação entre 
teoria e prática. 
d) (   )Às vezes não é realizado devido sua má 
estruturação. 
e) (     )Outros _______________________________. 

13. Durante as aulas de sua disciplina, que técnicas de 
ensino, você mais utiliza? 
a) (     )Aulas práticas (campo/laboratório). 
b) (     )Aulas expositivas  
c) (     )Aulas expositivas e dialogadas. 
d)(   )Trabalhos individuais e em grupo, desenvolvidos 
em sala de aula. 

e) (     )Outras _______________________________ . 

14. Qual tipo de material, dentre os abaixo 
relacionados, tem sido mais utilizado por você durante 
as suas aulas? 
a) (      )Cópias de partes ou capítulos de livros. 
b) (      )Apostilas. 
c) (       )Livros-texto e/ou manuais. 
d) (       )Artigos de periódicos especializados. 
e) (  ) Anotações manuais e cadernos de 
notas/resumos. 

15. Ao avaliar os procedimentos de ensino adotados 
por você, quanto à adequação aos objetivos do curso, 
os considera? 
a) (     ) Adequados. 
b) (     )Parcialmente adequados. 
c) (     )Pouco adequados. 
d) (     )Inadequados. 
e) (     )Outros ________________________________. 

16. Quais das representações cartográficas a seguir, são 
mais usadas em suas aulas? 
a) (     )Atlas. 
b) (     )Globo. 
c) (     )Cartas topográficas. 
d) (     )Plantas. 
e) (     )Cartogramas. 
f) (     )Croquis. 
g) (     )Mapas.  
h) (     )Não é utilizada representação cartográfica. 
i) (     )Outras ___________________________. 

17. Há maior interesse por parte dos alunos nas aulas 
em que são utilizadas representações cartográficas 
(Atlas, globos, cartas, plantas, mapas e outras)? 
a) (   ) sim   
b) (   ) não 
c) (   ) às vezes 
d) (   ) depende do assunto 
e) (   ) não há interesse 

18. Os alunos sabem interpretar os elementos de um 
mapa (legenda, orientação, escala e outros)? 
a) (   ) não 
b) (   ) sim  
c) (   ) às vezes 
d) (   ) depende do assunto  
e) (   ) tem dificuldades 
f) (    ) tem deficiência  

19. Os alunos têm facilidade em responder questões 
que envolvam o uso da linguagem cartográfica? 
a) (    ) sim   
b) (    ) não 
c) (    ) às vezes 
d) (    ) outros_______________________________. 

20. Existe relação entre estudo da Cartografia e o 
desempenho discente no curso de Geografia? 
a) (   ) sim   
b) (   ) não 
c) (   ) às vezes 
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d) (   ) não tenho notado 

21. Onde os recursos textuais direcionados para os 
licenciandos são adquiridos? 
a) (     ) copiadoras da Universidade 
b) (     )biblioteca(s) 
c) (     )livrarias 
d) (     )internet 
e) (     )outros ________________________________. 

22. Ao realizar atividades de ensino para as disciplinas 
cartográficas do curso de Geografia, que fonte(s) você 
utilizou mais freqüentemente? 
a) (     ) A Internet. 
b) (     ) Livros e/ou periódicos de minha propriedade. 
c) (     ) O acervo da biblioteca da minha instituição  
d) (     ) O acervo da biblioteca de outra instituição. 
e) (     ) Outros_____________________________. 

23. Ao realizar atividades de pesquisa para as 
disciplinas cartográficas do curso de Geografia, que 
fonte(s) você utilizou mais freqüentemente? 
a) (     )Não realizei pesquisas no meu curso. 
 b)(     )Livros e/ou periódicos de minha propriedade. 
c) (     )O acervo da biblioteca da minha instituição. 
d) (     )O acervo da biblioteca de outra instituição. 
e) (     )A Internet. 
f) (     )Outros____________________________. 

24. Os discentes da disciplina cartográfica procuram 
você para orientações ou tirar dúvidas após as aulas? 
a) (     )Não. 
b) (     )Sim. 
c) (     )Às vezes. 
d) (     )Não, pois não é necessário. 
e) (     )Só quando está próximo de avaliações. 
f) (     )outros.____________________________. 

25. Quais os assuntos geocartográficos abaixo você 
tem mais afinidade: 
a) (     )Orientação e localização na superfície da Terra 
b) (     )Coordenadas geográficas 
c)  (     )Fusos horários 
d)  (  )Interpretação de mapas e cartas geográficas 
e)  (     )Projeções  
f)  (     )Escalas  
g)  (     )Convenções cartográficas 
h)  (     )Recursos da cartografia contemporânea 
i) (     )Outros___________________________. 

26. Quais outros recursos materiais você acha que sua 
universidade precisa para melhorar as aulas de 
Geografia? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

27. Existe alguma dificuldade em ensinar Geografia 
usando as representações cartográficas? Justifique sua 
resposta.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

28. Quais os recursos materiais que sua instituição 
disponibiliza para desenvolver o ensino da disciplina 
cartográfica*? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

29. Atualmente, você considera-se preparado para 
lecionar a Cartografia, utilizando as novas tecnologias 
como a Geoprocessamento? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

30. Como a Cartografia ajuda na elaboração dos 
conceitos que possibilitam a relação entre os ramos do 
conhecimento? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________.

*Disciplinas cartográficas (Cartografia I, Cartografia II, 
Cartografia, Cartografia Escolar, Fotointerpretação, Outras). 

Teresina, ____/____/ 2007. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
COORDENAÇÃO DE GEOGRAFIA  
DISCIPLINA:CARTOGRAFIA I 

PROGRAMA 
ELEMENTOS DE TEMAS 

-Escalas, Paralelos e Meridianos 
-Projeções-Projeções Azimutais, cilíndricos, ovais, cônicas e convencionais. 
-Uso e aplicação das convenções. 

OBJETIVOS: 
Gerais: 

1.Desenhar os vários tipos de projeção, mostrando uso e aplicação 
2.Mostrar as diferenças entre os tipos de projeções 
3.Discutir as aplicações de cada projeção, com exemplos. 
4.Desenhar mapas com base nas projeções. 

Específicos: 
1.Distinguir os principais tipos de projeções. 
2.Verificar que tipo de projeções resolvem determinados problemas de mapeação 
3.Escolher as projeções de acordo com a conformidade equivalência. 
4.Desenhar e analisar as projeções cilíndricas, ovais, cônicas, convencionais e seus vários 

tipos, e determinar o seu uso. 
5.Desenhar mapas obedecendo a escala de redenção 
6.representar o relevo do solo. 
7.Ler mapas em curva de nível 
8.Justificar os princípios da coleção de mapas 
9.Estabelecer diagramas 
10.Programas cartográficos 
11.Interpretar mapas estatísticos. 
12.Analisar a inclinação de Teresina 
13.Interpretar mapas econômicos e geológicos 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1.Projeções..................................................................................................08 

1.1.Tipos de projeções 
1.2.Projeções equivalentes 
1.3.Projeções conformes 
1.4.A escolha das projeções 
1.5.Deformações das projeções 
1.6.desenho das projeções 
1.7.Construção 
1.8.Classificação 

2..Projeções azimutais.................................................................................15
2.1.Principais projeções 
2.2.Tipos de projeções 
2.3.Construção 

3.Projeções cilíndricas................................................................................15 
3.1.Projeções análogas 
3.2.tipos de projeções 

ANEXO – 6 
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3.3.Construções 

4.Projeções ovais.......................................................................................08 
4.1.Projeções ovais 
4.2.Tipos 
4.3.Principais projeções 

5.Projeções cônicas...................................................................................08 
5.1.Teoria das cônicas 
5.2.Tipos 

6.Projeções convencionais.......................................................................06 
6.1.Generalização 
6.2.Projeções especiais 
6.3.Composição e desenho de mapas 
6.4.Representação de relevo 
6.5.Mapas especiais 
6.6.Mapas Científicos 

ATIVIDADES 
-Mapas de desenho de latitude e longitude, escalas, texto, desenho das mais importantes projeções. 
-Localização de um ponto pré-determinado 
-Reduação de escala 
-Desenho da planta 
-Papel milimetrado 
-Texto e desenho de ponto 

RECURSOS METERIAIS 
-Material de desenho 
-Normógafo. Pantógrafo. Curvímetro. 
-Prancheta do explorador. Aparelhos. 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
Trabalhos de pesquisa, avaliação de aprendizagem, verificação de aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA 
RAISZ, Erwin. Cartografia Geral. 
ROBISON, Artur H. Elemento of Cartography 
SOUKUP, João. Ensaios Cartográfico. 
MARRERO, Levi. La Terra y sua recursos. 
DE MATORRE. Tratado de Geografia Física. 
STRAHLER, Arthur. Geografia Física 
WILKINSIN & MONKHOUSE. Mapas y Diagramas. 
Princípios da Confecção de mapas. 
Formação de Relevo. 
Leitura de Mapas. 
Levantamento do terreno Cartografia residencial- Diagrama e cartogramas. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS-CCHL 
LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA 
COORDENAÇÃO DE GEOGRAFIA 
DISCIPLINA: CARTOGRAFIA    C/H 60 H 

PLANO DE CURSO 

1 – EMENTÁRIO: Histórico da cartografia. Escalas, convenções. Elementos básicos 
da representação do espaço. Cartografia como técnica auxiliar da Geografia. Escalas de 
mensuração e simbologia. Espaço estatístico e cartográfico. Cartografia Temática. 
Diagramas. Exercícios e interpretações cartográficas. Noções gerais sobre 
fotointerpretação. Aplicação da fotointerpretação nos estudos geográficos 

2 – OBJETIVO GERAL: Adquirir conhecimento que fundamentam a compreensão 
das técnicas, organização e funcionamento da cartografia com vistas a um 
posicionamento crítico frente aos desafios da realidade espacial e um engajamento 
comprometido com a construção de mapas temáticos de qualidade e uso prático 

3 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Compreender a dinâmica do processo cartográfico nos seus mais variados 
aspectos, bem como a sua importância no dia-dia do profissional das ciências 
sociais;
Despertar no aluno o interesse pela necessidade de conhecer diversos tipos de 
materiais e equipamentos utilizados pela cartografia; 
Desenvolver atividades teóricas e práticas voltadas para a leitura, identificação e 
confecção de mapas temáticos. 

4 – CONTEÚDO 

1. Cartografia 
Noções históricas, objeto de estudo da cartografia; 
Conceitos, análise e visão científica e artística 

2. Projeções cartográficas: conceitos, opções básicas 
Eqüidistância, equivalência e conformidade; 
Globo terrestre artificial: vantagens e desvantagens 

3. As classificações das projeções cartográficas 
Cilíndricas, cônicas e azimutais. 

4. Convenções: conceitos, uso das cores 
Representações das formas de relevo, principais métodos, curvas de níveis, 
hachuras e sombreamento. 
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5. As etapas da elaboração de um documento 
Escolha do tema; 
Escolha da fonte; 
Escolha da escala, adequação, etc; 
Título, legenda, escala, etc. Análise externa de um mapa. Análise de um texto 
original 

6. Orientação 
Os meios de orientação, pelos astros, estrelas, pontos cardeais, etc. 

7. Avaliação de distância sobre mapas: 
Métodos de redução e ampliação de mapas, coordenadas geográficas: calculo de 
latitude e longitude; 
Determinação de coordenadas geográficas sobre mapas, fusos horários, linha 
internacional de data, determinação de hora pela indicativa do fuso, as 
diferenças horárias e os fusos do Brasil. 

5 - METODOLOGIA 
A metodologia privilegiada a leitura, a discussão dos temas observados em cada 
unidade de estudo, tendo como partida o levantamento e valorização do 
conhecimento dos alunos sobre o conteúdo em estudo como forma de 
possibilitar-lhes o confronto de idéias, a problematização e a construção crítica 
do conhecimento, buscando superar o senso comum; 
Aulas expositivas dialogadas; 
Aulas práticas em laboratório; 
Produção de textos. 

6 – AVALIAÇÃO 
Para efeito de avaliação serão consideradas as participações e o desenvolvimento 
do aluno em todas as atividades da disciplina; 
Produção de textos; 
Trabalhos práticos; 
Avaliações escritas. 

7 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DUARTE, Paulo Araújo. Fundamentos de Cartografia. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 
1994.
JOLY, Fernand. A cartografia. São Paulo. Papirus, 1990 
MARTINELL, Marcelo. Curso de cartografia temática. São Paulo: Contexto, 1991. 
OLIVEIRA, Ceurio de. Curso de cartografia moderna. 2 ed. Rio de Janeiro: IBGE, 
1993.
______. Dicionário cartográfico. 2 ed. Rio de Janeiro: FIBGE, 1983 
RATSZ, Erwin. Cartografia Geral. Rio de Janeiro: Ed. Científica, 1969. 




