APRESENTAÇÃO

Este livro reúne uma diversidade de temas e de autores. Neste sentido, dialoga
muito bem com a proposta do Cartografia escolar, publicado em 2007. A obra agregava
especificamente pesquisas pioneiras e autores consagrados no estudo da cartografia
para crianças e escolares e tinha como um dos objetivos suscitar outras e diferentes
discussões sobre o tema.
Eis, então, Novos rumos da cartografia escolar: currículo, linguagem e tecnologia.
A cartografia escolar vem se estabelecendo como um conhecimento construído
nas interfaces entre Cartografia, Educação e Geografia. No entanto, a cartografia
escolar abrange conhecimentos e práticas para o ensino de conteúdos originados na
própria cartografia, mas que se caracteriza por lançar mão de visões de diversas áreas.
Em seu estado atual, pode referir-se a formas de se apresentar conteúdos relativos
ao espaço-tempo social, a concepções teóricas de diferentes áreas de conhecimento
a ela relacionadas, a experiências em diversos contextos culturais e a práticas com
tecnologias da informação e comunicação. Até certo ponto, sua abrangência está
vinculada à escola, diretamente ou não, como veremos em alguns capítulos deste
livro. Esses e outros temas que compõem o mosaico atual das discussões sobre escola
também dizem respeito à cartografia escolar, dando-lhe novas e múltiplas interfaces.
Com o propósito de avançar nas discussões, elaboramos um mapa conceitual.
A partir do tradicional triângulo didático (Mérenne-Schoumaker, 1999: 9), em cujos
vértices encontram-se os três pontos da didática: saber, professor e aluno –, elaboramos um mapa mais dinâmico. Mantivemos “professor” e “aluno”, pois são condição
fundamental da existência da escola, mas substituímos “saber” por “currículo”. Considerando que o currículo (Sacristán, 1998) corresponde a uma seleção culturalmente
definida de certos conteúdos, que estão ligados aos formatos nele estabelecidos e às
condições mais objetivas em que ele se desenvolve; portanto, trata-se de um elemento
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fundamental da cultura escolar (que está representada pela área interna do triângulo).
Qualquer análise crítica do currículo implica questionar o que ele inclui e principalmente o que exclui, fazendo relações com processos globais que levam à validação
ou legitimação de conteúdos, formas e valores de interesse de certos grupos sociais,
o que não pode ser considerado sem se levar em conta privilégios, conflitos sociais e
culturais – as relações de poder (Kincheloe, 2001).
Na verdade, essa figura delimita-se no amplo espaço cultural em que circulam
conhecimentos (setas pontilhadas) das Ciências Humanas relacionados com a Educação (como Psicologia Educacional, Psicologia Social, Filosofia, Sociologia, Antropologia, História da Educação, Política Educacional etc.), das Ciências da Linguagem
(Semiologia, Semiótica, Linguística, Análise do Discurso, Filosofia da Linguagem,
Cinema, Literatura, por exemplo) e das Ciências de Referência que, no caso, são
principalmente Geografia e Cartografia. Conhecimentos esses que se constituem e
se transformam no amplo contexto da sociedade e da cultura (grandes setas). Cabe
dizer que esse contexto ganha sentido ao circunstanciar-se no tempo e no espaço,
não correspondendo a algo único e geral. Daí a importância de se buscar apoio em
teorias mais abrangentes para entender o atual processo de produção do que viemos
chamando de “cartografia escolar”.
Colocar a centralidade na cultura escolar e no currículo evita que nos percamos
na busca sistemática por novas práticas de ensino sem uma base que situe tanto nossas
ações quanto seus desdobramentos na produção de conhecimentos. O modo como
viemos selecionando e distribuindo esses conhecimentos certamente terá repercussão
na produção de novos saberes por outros que nos leem e dão continuidade aos nossos
escritos (o que significa tanto continuar no mesmo rumo quanto mudar de rumo).

|8|

a p r e s e n t a ç ã o

Por reunir textos inéditos que trazem perspectivas próprias, este livro abre um
novo leque, dando novos rumos às discussões sobre cartografia escolar.
O primeiro capítulo, “Fotografias e conhecimentos do lugar onde se vive: linguagem fotográfica e atlas municipais escolares”, escrito por Wenceslao Oliveira Jr.,
tem como objetivo:
A partir da diversidade de fotografias existentes no Atlas Municipal e Escolar
de Rio Claro, são tecidos comentários acerca das possibilidades educativas dessas
fotos no que se refere às passagens que elas facilitariam entre os saberes corporais –
ligados às experiências cotidianas com o lugar onde se vive – e outros tipos de
conhecimentos elaborados sobre esse lugar, como os mapas.

A beleza do capítulo, visível não apenas nas fotos, mas no carinho com que o
autor delineou cada parágrafo, já seria uma forte razão para se abrir o livro. Já conhecia
esse texto há alguns anos, e agora ganha versão especial para este livro. Sua importância
está em situar com clareza e pertinência os possíveis significados de um atlas escolar
(ou qualquer outra obra didática), que, como produção humana, traz concepções e
valores daqueles que o produziram, porém não de forma direta e pura, mas moldados
por constrangimentos dados pelas condições objetivas de sua produção; cada atlas é
apenas “um” atlas, pois há diferentes maneiras de se ver um lugar.
O segundo capítulo, escrito por Valéria Trevizani Aguiar, é o “Navegar, com
mapas, é bem mais preciso!”. Ele estabelece cruzamentos com outros deste livro, pois,
ao apresentar a história dos atlas no Brasil, Valéria menciona as reformas educacionais da Primeira República que foram mencionadas por mim e Levon Boligian ao
investigarmos os determinantes oficiais que definiram os conteúdos de cartografia
nos livros didáticos. Citando o que a autora diz a esse respeito:
“Navegar é preciso”, conforme os gregos enfatizaram na Antiguidade, e daí vem a
valorização dos mapas resgatada na obra poética do português Fernando Pessoa.
Ainda nem sei se esta palavra “preciso” significa “necessário” ou significa “roteiro
certo”, mas em qualquer uma das opções de análise o uso do mapa se faz mister.
E, por falar em uso de mapas, como eles foram inseridos no ensino de Geografia
ao longo dos anos? Voltar à memória cartográfica e analisar como o mapa, como
os referenciais cartográficos foram postos na educação geográfica, ao longo do
tempo, no Brasil, merece uma reflexão que se pautará nos atlas geográficos escolares brasileiros publicados nos últimos 100 anos. Assim posto, nossas reflexões
estarão direcionadas para a cartografia escolar, com um “olho armado” para os
atlas escolares.

Outros cruzamentos entre os capítulos anteriores tomam forma ao lermos o capítulo “Atlas geográficos para escolares: uma revisão metodológica”, no qual Marcello
Martinelli retoma, de maneira inovadora, a questão da cartografia temática a partir
da semiologia gráfica de Jacques Bertin, ao situá-la no contexto da produção de atlas
escolares. O autor apresenta os métodos mais adequados para os tipos de mapas que
constam geralmente nos atlas escolares, pautando-se nas transformações pelas quais
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foram passando. Ao comentar o texto, afirma que “a concepção de um atlas geográfico para escolares tem como proposta básica não ser apenas uma coletânea de mapas
prontos e acabados, mas sim compor uma organização sistemática de representações
trabalhadas com finalidade intelectual específica”.
No quarto capítulo, Levon Boligian e eu, Rosângela Doin de Almeida, discorremos sobre a cartografia nos livros didáticos e programas oficiais no período de 1824
a 1890: contribuições para a história da Geografia escolar no Brasil. Trata-se de um
estudo sobre a formação da disciplina escolar “Geografia” e da origem de conhecimentos cartográficos que fazem parte de seu currículo. Essa investigação centrou-se em
livros didáticos encontrados desde o início do século xix, estendendo-se até meados
do século xx. Constatamos que conceitos que hoje parecem estranhos à cultura de
nossa época permanecem como “pontos imprescindíveis” do programa curricular,
verdadeiras “vacas sagradas” das aulas de Geografia e têm suas raízes fincadas no caráter de permanência de um cânone curricular da escola – as vulgatas. A investigação
realizada trouxe à tona um fato que persiste até nossos dias: a forte influência das casas
editoriais quanto à definição do que deve ser considerado nos programas disciplinares.
Diferente do que encontramos nos textos anteriores, o capítulo “A divertida
experiência de aprender com mapas”, de autoria de um grupo de pesquisadores do
Centro Argentino de Cartografia, relata uma experiência de ensino de mapas como uma
ferramenta cartográfica dinâmica e interessante. Citam o exemplo do projeto “Possíveis
usos das Faces de Chernoff na visualização de dados da cartografia escolar”, realizado em
um convênio entre Argentina e Hungria, cujo objetivo era avaliar os resultados dessa
metodologia em ambos os países. A leitura desse capítulo poderá despertar os leitores
para questões relativas ao ensino de Geografia com mapas temáticos.
Os estudos da cartografia tátil têm ganhado importância por causa da necessidade
de se produzir materiais adequados aos deficientes visuais. No capítulo “Maquetes táteis,
dispositivos sonoros e aulas inclusivas com Mapavox”, de Maria Isabel de Freitas, Sílvia
Elena Ventorini e José Antonio Borges, são apresentadas experiências com a elaboração e
aperfeiçoamento do Sistema Tátil Mapavox, que foi aplicado em classes de alunos cegos
e de baixa visão. Os autores relatam também suas reflexões a respeito do aprendizado
desses alunos com o uso de recursos computacionais com material didático de baixo
custo e procedimentos metodológicos acessíveis para professores do ensino básico.
Sonia Vanzella Castellar propõe, no capítulo “A cartografia e a construção do
conhecimento em contexto escolar”, que a cartografia tenha papel primordial como
linguagem na construção do conhecimento geográfico. Ela estabelece um interessante
paralelo entre a ideia de letramento, originada nos estudos sobre a aquisição da língua
escrita, e a apropriação da linguagem cartográfica por escolares. Em seu texto, os
leitores encontram uma discussão sobre esse processo à luz das ideias dos cartógrafos
e da teoria piagetiana sobre a aprendizagem.
Os quatro últimos capítulos deste livro tratam de cartografia e internet. O
capítulo “Revelando segredos através de mapeamento de ambientes submarinos”
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apresenta uma experiência australiana sobre a produção de mapas subaquáticos para
estudantes. Os autores, Cristhiane da Silva Ramos e Mark Rodrigue, trabalham no
Parks Victoria e descrevem as atividades elaboradas como parte do Marine Mapping
Education Resource Kit, cujo objetivo é educar a comunidade estudantil para assuntos
ambientais relacionados a ambientes costeiros. A leitura desse relato da experiência nos
faz pensar em possibilidades semelhantes em nosso país, cuja extensa costa é pouco
conhecida tanto por estudantes quanto pela população em geral.
No capítulo “Mapas feitos por não cartógrafos e a prática cartográfica no ciberespaço”, Tânia Seneme do Canto e Rosângela Doin de Almeida abordam como a
cultura digital tem se apropriado da linguagem cartográfica para construir suas próprias representações espaciais. O surgimento de programas de internet que permitem
a usuários comuns recombinar de diferentes modos mapas com outros conteúdos,
linguagens e ferramentas inaugura, para a sociedade em rede, novas práticas de mapeamento que têm como principal característica o compartilhamento de dados e a
produção colaborativa. Conforme disse Daniel Perosio, autor de “Post Urbano” – um
sítio colaborativo sobre a cidade de Rosário (Argentina),
[...] é uma opção que lhe dá pontos para relacionar com outras coisas, essa relação é livre, porque os pontos têm cores diferentes, então você vai como que
mapeando, digamos, há outro traçado que é conceitual, originado por vivências
pessoais, políticas e você vai descobrindo. [...] o projeto segue avançando, por
mais que você o abandone, ele segue avançando sozinho, sozinho, sozinho.
(Disponível em: <http://post.wokitoki.org/>. Acesso em: 15 ago. 2010.)

Em seguida, vem o capítulo escrito por Jörn Seemann sobre “uma sociedade
mergulhada em mapas? Dez vinhetas para discutir e refletir sobre a cultura cartográfica no Brasil”. Nele, o autor apresenta dez bem-humoradas vinhetas que vão desde
a argumentação de que existem muitas cartografias, além da já superada cartografia
cartesiana, até as narrativas cartográficas, as cartografias virtuais do ciberespaço. Muito
pertinentes são as dicas para professores e alunos, verdadeiras pílulas de bom-senso.
Para fechar o livro, sem necessariamente encerrar o debate, no capítulo “Educação
visual do espaço e o Google Earth”, Valéria Cazetta discorre a respeito das concepções
de espaço de alunos do curso de Licenciatura em Ciências, a partir de uma experiência
com o uso do visualizador 3D, Google Earth. A autora comenta:
Partimos do pressuposto de que saber pensar o espaço não constitui atividade
exclusiva de geógrafos ou de professores de Geografia. Desde o seu lançamento
(junho de 2005), o Google Earth tornou-se uma fornecedora de imagens para a
sociedade civil. Nesse sentido, esta plataforma tem alterado nossas concepções de
espaço? Ou, pelo contrário, tem ratificado-o como uma simultaneidade?

Quando consideramos a produção brasileira, notamos que sua importância vem
crescendo de modo a destacar-se entre os países que pertencem à Cartography for
Children Comission (ccc), uma das comissões da International Cartography Association
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(ica). Desde 1995, quando foi realizado o i Colóquio de Cartografia para Crianças,
pesquisadores, professores e outros interessados se aproximaram através dos eventos
que se sucederam com a finalidade de ampliar e, ao mesmo tempo, aprofundar discussões sobre temas da cartografia escolar.
Outro fato que vem colaborando para sua divulgação é o concurso de mapas
feitos por crianças, realizado a cada dois anos durante o congresso internacional
da ica, no qual, por mais de uma vez, crianças brasileiras receberam a premiação.
Atualmente, a Sociedade Brasileira de Cartografia (responsável pela organização do
concurso internacional) criou um prêmio nacional que recebeu o nome de “Concurso
Lívia de Oliveira” em homenagem a professora Lívia, pioneira no estudo de mapas
para e por crianças.
Sem mais, agradeço aos autores por terem aceitado o desafio de transformar
nossas conversas, encontros e debates em um livro que possibilita a continuidade
dessas discussões, fomentando a investigação a respeito da cartografia escolar.
A organizadora

Notas
1

Uma primeira versão está disponível em: <http://www.cartografiaescolar.blogspot.com>. Acesso em: 15 jan. 2011.

2

Foram realizados os seguintes eventos no Brasil: em 1996, o ii Colóquio de Cartografia para Crianças, promovido
pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte; iii Colóquio de Cartografia para Crianças, realizado pela
Associação de Geógrafos Brasileiros (secção São Paulo), na usp, em 1999. A Universidade Estadual de Maringá deu
lugar ao iv Colóquio e i Fórum Latino-americano de Cartografia para Crianças, em 2001. A Universidade Federal
Fluminense e a Sociedade Brasileira de Cartografia realizaram o i Simpósio Ibero-americano de Cartografia para
Crianças, no Rio de Janeiro, em 2002. Nesse mesmo ano, ocorreu o viii Colóquio Internacional de Cartografia
para Crianças, em Diamantina (mg), que reuniu diversos pesquisadores do ccc. O v Colóquio de Cartografia para
Crianças foi realizado em Niterói, em 2007, sob a organização da Universidade Federal Fluminense e da Sociedade
Brasileira de Cartografia. O vi Colóquio de Cartografia para Crianças e o ii Fórum Latino-americano de Cartografia
para Escolares aconteceu em 2009, organizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

3

Disponível em: <http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm>. Acesso em: 31 ago. 2010.

4

Disponível em: <http://www.cartografia.org.br/#>. Acesso em: 31 ago. 2010.
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