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RESUMO
Este trabalho busca construir reflexões em relação à Educação Cartográfica e seu potencial na construção de
estratégias ao entendimento do Espaço Urbano. Desta maneira, analisaremos as estratégias construídas junto aos
estudantes partícipes do “Projeto Kimera: cidades imaginárias”, com o intuito de articular os processos que constituem
os conhecimentos cartográficos e suas possibilidades ao entendimento da cidade. O trabalho foi constituído com base
em uma metodologia aplicada e colaborativa, baseada em ações construídas a partir da valorização das experiências
dos sujeitos com seus espaços vividos. Como principais resultados, destacamos as ações e atividades construídas em
parceria com a escola, com a intensa participação dos estudantes nos encontros formativos, ao mesmo tempo em que
as práticas nos ajudavam a constituir as bases conceituais do jogo-simulador.
Palavras-Chave: Educação Cartográfica, Espaço Urbano, Lugar.

ABSTRACT
This work seeks to build reflections regarding the Cartographic Education and its potential in building strategies to the
understanding of urban space . In this way, we will analyze the strategies built next to the participants of the students
“Kimera Project: imaginary cities" in order to articulate the processes that constitute the cartographic knowledge and their
ability to understand the city. The work was made &8203;&8203;based on an applied and collaborative methodology,
based on actions built from the appreciation of the experiences of the subjects with their lived spaces. The main results,
we highlight the actions and activities built in partnership with the school, with the active participation of students in the
formative encounters, while the practices helped us to establish the conceptual game-simulator bases.
Keywords: Cartographic Education, Urban Space, Place.

INTRODUÇÃO
O aprofundamento dos estudos e reflexões sobre o espaço estão ganhando, cada vez mais notoriedade nas
instituições acadêmicas, impulsionadas, na maioria das vezes, pela importância do tema e o impacto das suas
dimensões nas práticas cotidianas. Esse fato vem instaurando uma ordem que propõem um repensar acerca das
estratégias didático-metodológicas por parte das escolas, no que diz respeito tanto à utilização do conceito a partir do
processo de Educação Cartográfica, como a compreensão sobre as mudanças do universo da criança e seu desenrolar
em cenários, tanto realistas como imaginários e que estão em permanente transformação.
Nesta perspectiva de potencializar o entendimento do espaço pelo sujeito, criou-se o Projeto Kimera: cidades
imaginárias, que visa à construção de um jogo-simulador de cidades, com o intuito de criar possibilidades para

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-8, set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio

26/09/2018

http://anais.educonse.com.br/2015/educacao_cartografica_e_espaco_urbano_explorando_possibilidades_a.pdf

relacionar e representar os espaços; construir cidades híbridas e potencializar noções cartográficas, explorando
elementos reais e imaginados, a partir dos recursos disponibilizados em um jogo digital.
O Projeto iniciou suas ações em 2010, tendo como objetivo o desenvolvimento de um jogo-simulador cujo processo que
permeia essa construção, se destaca como principal objeto de pesquisa/formação. Assim, foram construídas algumas
parcerias com unidades escolares, nas quais foram desenvolvidas ações formativas, perpassando por temáticas como
Educação Cartográfica, Educação Geográfica, Geotecnologias e o entendimento do Espaço, tendo como partícipes
professores e estudantes (do 4º e 5º ano) da Rede Pública de Ensino (municipal e estadual) da cidade de Salvador/ BA Colégio da Polícia Militar / CPM e Escola Municipal Álvaro da Franca Rocha.
Os processos resultantes desse trabalho, como as práticas engendradas na escola, através de encontros e oficinas, os
processo formativos paralelos realizados com professores, o desenvolvimento de ações vinculadas aos saberes
cartográficos, bem como a construção colaborativa do jogo-simulador, possibilitaram a construção das bases
conceituais e técnicas na articulação de práticas relacionadas à Educação Cartográfica e o entendimento do espaço
junto às escolas, promovendo a ampliação de conceitos e interlocutores na dinâmica da investigação, assim como a
participação e colaboração contínua dos sujeitos da pesquisa.
Neste sentido, buscaremos neste trabalho construir reflexões em relação à Educação Cartográfica e seu potencial na
construção de estratégias ao entendimento do Espaço Urbano. Desta maneira, iniciaremos o trabalho discutindo
aspectos relacionados ao conhecimento cartográfico, bem como seu potencial à compreensão do espaço. Por fim
analisaremos as estratégias construídas junto aos estudantes partícipes do “Projeto Kimera: cidades imaginárias”, com
intuito de articular os processos que constituem a Educação Cartográfica e suas possibilidades ao entendimento da
cidade.
A CARTOGRAFIA E A EDUCAÇÃO CARTOGRÁFICA: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
Durante séculos o homem sempre buscou maneiras de se comunicar, marcar seu território e registrar sua história. Os
primeiros mapas surgiram desde os povos primitivos, antes mesmo da escrita, e serviam como forma de expressão dos
acontecimentos que ocorriam em um determinado período. Com o aparecimento das primeiras civilizações[i], os mapas
ganharam um novo sentido, se tornando também uma ferramenta de orientação e localização, e um instrumento
precioso na conquista e manutenção do poder.
Diversos povos da antiguidade contribuíram para o desenvolvimento da Cartografia, a exemplo dos egípcios e chineses,
entretanto, os gregos foram os construtores dos conhecimentos basilares que sustentam a cartografia moderna. Na
Grécia Antiga, os filósofos e astrônomos (destacando-se, Aristóteles, Erastóstenes, Hiparco, Ptolomeu, dentre outros),
desenvolveram sistemas como o de latitude e longitude, calcularam o tamanho da Terra, além de produzirem inúmeras
projeções cartográficas (como tentativa de representar o planeta) e mapas para diversos fins, principalmente militares
(RAIZ, 1969).
Com o passar dos tempos e o desenvolvimento de modernas tecnologias, os mapas foram sendo aperfeiçoados e
adquirindo maior precisão, além de se tornarem mecanismos dinâmicos e interativos. Dentre os fatores que contribuíram
para o desenvolvimento técnico-científico da cartografia ao logo dos séculos, podemos citar:
O aperfeiçoamento ou a descoberta de novos instrumentos e técnicas para o estudo das diversas áreas do globo, as
relações diplomáticas e comerciais entre as nações e crescente fidelidade sempre exigida na representação cartográfica
de países, continentes, regiões, linhas de fronteiras, mutações do relevo subaquático, e territorial, transformações
urbanas e do meio ambiente, reservas minerais, malha viária dos países, orlas litorâneas, etc. (MOURA FILHO, 1993,
p.235)
Vale-se ressaltar a importância das guerras para o aperfeiçoamento dos métodos de confecção de mapas,
principalmente as que ocorreram durante o século XX. A Segunda Guerra Mundial e o período denominado de Guerra
Fria[ii], destacam-se pela grande utilização desses instrumentos, assim como por revolucionar a ciência cartográfica,
com o advento de satélites, proporcionando novos artifícios para estes estudos, a exemplo do sensoriamento remoto e
do sistema de GPS (Global Positing System)[iii].
Durante sua existência, a cartografia passou por diversas transformações, e estas são percebidas até mesmo nas suas
definições que foram evoluindo paralelo a tais transformações. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de
Geografia definem a cartografia como:
Um conhecimento que vem se desenvolvendo desde a pré-história até os dias de hoje. Através dessa linguagem é
possível sintetizar informações, expressar conhecimentos, estudar situações, entre outras coisas — sempre envolvendo
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a idéia da produção do espaço: sua organização e distribuição. (PCN, 2001, p. 118).
Segundo Simielli (2008), a cartografia teve como primeiras definições aquelas que a colocavam como disciplina
responsável pela representação da Terra. Depois surgiram aquelas que a apresentavam como arte, onde a aparência
do mapa era o ponto mais importante. Essa definição foi evoluindo e passou a conceber a cartografia como técnica,
onde o objetivo era a simples confecção do mapa. Nos últimos 30 anos a cartografia passou a ser definida como teoria,
técnica e prática responsável pela criação e uso dos mapas[iv].
Assim, como propõem alguns autores, a cartografia passa a se preocupar com o usuário do mapa, com a mensagem
transmitida e com a eficiência do mapa como meio de comunicação. (ALMEIDA, 2008, p. 73)
O mapa é um dos mais importantes objetos da cartografia e serve como veículo de comunicação entre os indivíduos e o
espaço. Ele proporciona que o leitor obtenha inúmeras informações sobre lugares próximos ou distantes, transpondo a
“realidade”[v] espacial em representações gráficas que cabem nas palmas das mãos. Nesta perspectiva, é importante
ressaltar que o conhecimento cartográfico desponta como essencial para a análise do espaço.
A preocupação da cartografia com o mapa e com seu usuário possibilita que a linguagem cartográfica seja validada
como um instrumento de comunicação, cujo objetivo transcende a simples leitura do mapa pelo usuário, e sim adentra
na relação entre mapa e usuário, onde o segundo pode, de fato, participar deste processo, para melhor compreender e
representar o espaço.
A análise da conjuntura atual nos permite afirmar que a cartografia vem cada vez mais se firmando como um importante
instrumento de comunicação. Um dos fatores que contribuíram para isso foi o desenvolvimento das Tecnologias da
Informação e da Comunicação, destacando-se o avanço e popularização da rede mundial de computadores (internet),
que facilitou a difusão de diversas geotecnologias[vi] e da cartografia digital. Assim programas como o Google Earth[vii]
e as ferramentas web do Google Maps[viii], contribuíram para promover o acesso aos produtos geotecnológicos via
web, principalmente as imagens de satélites e mapas.
Nesta perspectiva, abriram-se novas possibilidades para os estudos cartográficos, permitindo a produção de mapas com
mais precisão e potencializando as possibilidades de se analisar o espaço geográfico. Sobre isto Santos (1998) afirma
que
as imagens de satélite, por exemplo, fornecem importantes informações para a compreensão da dinâmica das relações
sociais e da reprodução do espaço geográfico, subsidiando a elaboração de estratégias associadas às diversas
atividades humanas, bem como a avaliação de implicações econômicas, políticas e sociais de tais atividades na sua
relação com determinada configuração espacial. SANTOS (1998 apud MELO E OLIVEIRA, 2009.)
Desta forma as imagens de satélites permitiram principalmente atualização mais constante dos mapas, em relação aos
aspectos do espaço representado, cuja dinâmica de transformação é constante. Além disto, a sua popularização através
da web (tantos as imagens orbitais como os mapas), também permitiu que as pessoas comuns visualizassem a
superfície terrestre de outra forma, podendo também inferir conclusões sobre a configuração espacial, mesmo que
baseadas no senso comum. Tal fato contribui imensamente para uma maior familiarização da população em geral com a
Cartografia e a apropriação de noções básicas referentes à linguagem cartográfica, mesmo que de forma inconsciente,
promovendo assim um processo intuitivo de Educação Cartográfica.
A Educação Cartográfica ganha assim outras possibilidades e dimensões, numa construção de noções que vão para
além do conhecimento cartográfico, mas está relacionada às práticas socioespaciais dos sujeitos. Neste sentido,
aumenta seu potencial como possibilidade de análise e compreensão das dinâmicas socioespacias, principalmente à
aquelas relacionadas aos espaços vividos pelos sujeitos, nos quais constroem suas experiências e relações de
pertencimento. Sendo assim, ao nos referirmos ao processo de educação cartográfica e as praticas socioespaciais dos
sujeitos, torna-se inevitável tecer algumas considerações sobre o espaço, em especial às dinâmicas que compõem o
Lugar, as quais discutiremos na próxima seção.
Entre o Espaço Urbano e o Lugar: algumas reflexões e considerações
Ao longo dos tempos, a noção de espaço foi concebida de diferentes formas e isso ocorre pelo fato de que a palavra
não tem uma definição única, mas perpassa por oscilações a partir do foco que lhe é dado. No entanto, não é nosso
objetivo retomá-las em toda sua amplitude, mas sim discutir o espaço geográfico a partir dos conceitos que aqui são
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cabíveis.
Vale ressaltar, primeiramente, que o espaço é um daqueles conceitos que todos acham que sabem, mas poucos sabem
realmente explicar com exatidão. Além disso, é uma palavra com uma multiplicidade de significações, afinal, a mesma
se encaixa entre as diferentes expressões (espaço geográfico, espaço aéreo, espaço insuficiente, pequeno espaço de
tempo, espaço sideral, espaço geométrico e etc.). Isto mostra que a palavra espaço perpassa entre o objetivo e o
subjetivo, o concreto e o imaterial, adquirindo sentido dentro das mais diferentes áreas (Geografia, História, Matemática,
Antropologia, etc.).
Neste sentido, torna-se necessário diferenciar a noção de espaço como estrutura mental e o espaço como categoria do
conhecimento geográfico, entendendo que,
O espaço é, simultaneamente, noção e categoria. É noção enquanto estrutura mental que se constrói desde o
nascimento até a formalização do pensamento e é categoria enquanto objeto de estudo da Geografia. Sem dúvida,
trata-se de dois aspectos de uma mesma questão, cada um guardando suas especificidades, mas, ao mesmo tempo,
com suas contribuições para que os alunos ampliem seus conhecimentos a respeito do espaço enquanto noção e do
espaço enquanto categoria da Geografia, o espaço geográfico. (PCN, 2001, p. 26).
O geógrafo Milton Santos buscou entender a gênese do espaço, traduzindo isto em sua vasta obra, onde o mesmo
busca compreendê-lo a partir de seu hibridismo, utilizando para isso algumas representações ou nomenclaturas que
promovem conceituações sobre esse objeto de estudo. Trataremos do espaço como uma estrutura dinâmica e mutante:
O espaço é uma estrutura social dotada de um dinamismo próprio e revestida de uma certa autonomia, na medida em
que sua evolução se faz segundo leis que lhe são próprias. (SANTOS, 1988, p. 15)
Esse dinamismo pode ser relacionado ao fato de que no espaço está contido o movimento. Esse movimento ocorre por
que o mesmo é formado por elementos indissociáveis que são os objetos geográficos, isto é, a própria forma geográfica,
os objetos naturais, o objeto social e a sociedade que vive em mudança, ou seja, a vida que preenche esses objetos.
Assim, podemos dizer que o espaço é uma soma das paisagens e fruto das ações do homem, ações estas que podem
ser sociais, culturais, ideológicas e políticas. O espaço é muito mais que a paisagem, o lugar ou a natureza, o espaço é
vivo, possui e reconstrói histórias que se fundamentam, principalmente, nas ações do homem com o meio. Portanto, o
espaço é construído socialmente, historicamente e humanamente.
Não resta dúvida de que este espaço tem um componente natural que dá limite deste com o que é histórico-fruto do
processo de desenvolvimento das forças produtivas. Na realidade, é o movimento histórico do processo de produção
espacial que desvenda o fato de que o espaço geográfico não é nem eterno, nem inerte e imóvel, e tampouco natural,
mas um produto concreto de relações sociais historicamente determinadas. (CARLOS, 1994, p.33)
O espaço, antes de qualquer coisa, deve ser inserido no campo social, percebendo assim sua complexidade
organizacional e sua relevância para uma maior compreensão dos processos de construção da natureza e da
sociedade, numa conexão que jamais deve ser omitida. Segundo Milton Santos (2004), o conceito de espaço não pode
ser dissociado do ser humano que o constrói e o modifica a cada dia. Sendo assim a construção de um entendimento
acerca da dinâmica da sociedade, perpassa pelo estudo e apreensão do espaço geográfico, ao entender que este
reflete a expressão das forças econômicas, políticas e sociais.
Diante disso, ressaltamos a importância do espaço urbano remetendo-nos ao lugar, tendo como premissa a ideia de que
esse “espaço específico” leva-nos a reprodução dos fenômenos observados na totalidade, ou seja, esse espaço urbano,
local, específico, carrega em si características e fenômenos do espaço geográfico, global, geral, mostrando que o lugar
é uma peça determinante no mosaico que constitui o mundo.
Segundo Carlos (1994) cada “parcela do espaço” tem um papel dentro da totalidade, articulando-se com o processo de
produção do espaço global. Isso significa que o lugar ganha sentido quando faz suas inter-relações, mostrando o
contínuo movimento de formação e reprodução histórica, social, geográfica, política, econômica, antropológica que seria
esse espaço global.
Deste modo, o estudo do espaço urbano traz como cerne da questão a relevância e a complexidade do que seriam os
recortes de um espaço total, firmemente caracterizado por uma rede de relações diretamente ligadas as diversas áreas
da vida dos homens. Sendo assim:
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O espaço urbano capitalista – Fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e campo de
lutas – é um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que
produzem e consomem espaço. São agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou processos aleatórios
atuando sobre um espaço abstrato. A ação destes agentes é complexa, derivando da dinâmica de acumulação de
capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção, e dos conflitos de classe que dela
emergem. A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um constante processo de
reorganização espacial que se faz via incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo,
deterioração de certas áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da infra-estrutura e mudança, coercitiva ou não,
do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da cidade. (CORRÊA, 1995, p. 11)

Como vimos acima, o espaço urbano é então um emaranhado de ações que se construíram através do tempo e que tem
em seu movimento contínuo sua principal característica. Na produção e reformulação da cidade o espaço e tempo são
elementos indissociáveis que garantem sua essência, afinal, os sujeitos constroem e transformam o espaço por meio do
tempo, constituindo assim um mosaico de “cidades” construídos em tempos diferentes, coabitando nos mesmos espaço
citadino. Neste espaço em que convergem ações “macro” e “micro” escalares, que construímos nossas práticas
socioespaciais, construímos dinâmicas, relações de pertencimento, laços e enlaces, ao mesmo tempo que contribuímos
às transformações desse espaço.
Nesse espaço complexo e produto do social que construímos nossas relações, damos sentido e construímos o lugar,
um recorte essencial no entendimento da relação homem com o meio. Tal contexto justifica-se, pois “o lugar é à base
da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitante - identidade - lugar. (...) É o espaço passível de ser
sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo”. (CARLOS, 2007, p.17).
É nesse sentido que o bairro torna-se, o lugar, o espaço do cotidiano, no qual são efetuadas as relações de vizinhança.
Tomando assim proporções importantes no ensino e na construção da noção de espaço. O bairro para Carlos (Op.Cit,
p.18) constitui,
(...) o espaço imediato da vida das relações cotidianas mais finas — as relações de vizinhança o ir as compras, o
caminhar, o encontro dos conhecidos, o jogo de bola, as brincadeiras, o percurso reconhecido de uma prática vivida
/reconhecida em pequenos atos corriqueiros, e aparentemente sem sentido que criam laços profundos de identidade,
habitante-habitante, habitante-lugar.
Sendo assim, ao apreender o espaço a partir do lugar, permitimos identificar elementos que estão intimamente ligados à
nossa identidade e vivência. Com isso, abre-se a possibilidade de perceber as transformações do espaço, baseado na
percepção e no que é concebido e nas experiências constituídas pelos indivíduos. Nessa perspectiva, a análise do
espaço vivido pelos indivíduos possibilita a efetivação de um resgate histórico dos eventos ocorridos, em distintos
contextos espaços-temporais, no cotidiano dos mesmos.
CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS NO “PROJETO KIMERA”: ENTRELAÇAMENTOS ENTRE A CIDADE, MAPAS E
ROTEIROS
O entrelaçamento entre a Educação Cartográfica e as dinâmicas do Lugar, sempre estiveram presentes nas ações do
projeto na escola, fazendo movimentos que ao mesmo tempo em que contemplavam as necessidades de produção do
jogo, constituíam, implicitamente, um olhar cartográfico sobre o espaço. Destacamos, como exemplo, neste primeiro
momento, os encontros formativos, que dentre as suas finalidades, pretendiam potencializar e ressaltar as expressões
das crianças em relação aos espaços vividos e suas experiências construídas nas suas casas e ruas dos seus bairros.
Diversas foram às estratégias elaboradas para isso, tais como: a construção de mapas mentais e dinâmicas de
simulação dos bairros (o que existe em nosso bairro? O que não poderia faltar em nosso bairro?).
Durante o processo de imersão e contato com os estudantes na escola, com os estudantes do 5º ano, desenvolvemos
os primeiros encontros formativos, intitulados de “Trabalhando com Roteiros”[ix], onde o objetivo principal foi apresentar
a história que compõe o jogo-simulador, através do entendimento desse dispositivo com os percursos cotidianos. Assim,
ao relacionarmos com os percursos e itinerários das crianças, podemos nos debruçar sobre sua realidade, fazendo com
que os mesmos estabeleçam outros olhares sobre o seu próprio lugar. Além disso, a composição de mapas mentais
contribuiu para uma aproximação dos princípios geotecnológicos, constituídos por essas crianças, na relação com seus
espaços vividos, bem como possibilitando um trabalho com noções cartográficas, no ato de fazer e construir mapas.
A utilização de desenhos, mapas mentais e “representações” de um determinado espaço, constituem estratégias muito
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utilizadas com crianças, principalmente no Ensino Fundamental. Callai (2005) destaca sua importância e pertinência na
composição de um entendimento das dinâmicas socioespaciais, ao afirmar que,
[...] ao fazer um desenho de um lugar que lhe seja conhecido ou mesmo muito familiar, ele estará fazendo escolhas e
tornando mais rigorosa a sua observação. Poderá desse modo, dar-se conta de aspectos que não eram percebidos,
poderá levantar novas hipóteses para explicar o que existe, poderá fazer críticas e até encontrar soluções para as quais
lhe parecia impossível contribuir. A capacidade de o aluno fazer a representação de um determinado espaço significa
muito mais do que estar aprendendo geografia: pode ser um exercício que permitirá a construção do seu conhecimento
para além da realidade que está sendo representada, e estimula o desenvolvimento da criatividade, o que, de resto, lhe
é significativo para a própria vida e não apenas para aprender, simplesmente. (CALLAI, 2005, p.244).

Neste sentido, a utilização dos mapas mentais foi essencial na composição de estratégias que objetivavam a reflexão
por estes alunos, sobre os elementos e dinâmicas existentes em seus bairros. Assim, buscamos trabalhar a composição
dos mapas mentais por estes estudantes, nas oficinas “Trabalhando com Roteiros”, nos quais organizamos os alunos
em grupos e solicitamos que os mesmos fizessem desenhos, compondo uma atividade dividida em dois momentos: o
primeiro desenhando o percurso entre a casa e a escola, destacando os elementos, objetos, fatos que eles observavam
no cotidiano, em seguida solicitando que os mesmos relatassem o que quiseram expressar; No segundo momento,
solicitamos que eles desenhassem como gostariam que fosse o percurso da escola até sua casa.
As atividades nos revelaram um grande potencial ao entendimento do lugar, tornando-se ponto de partida para a
discussão com os alunos sobre os problemas e dinâmicas do seu bairro. Com base em seus relatos, além de possibilitar
trabalhar as noções cartográficas (como proporção, escala, etc.), podemos observar assuntos significativos à
composição do Jogo Kimera. Temáticas como: violência, acessibilidade, mobilidade urbana, mostraram-se recorrentes
nas discussões dos “desenhos” e nas indagações sobre as dinâmicas existentes no bairro.
Além destas reflexões estabelecidas, procuramos destacar a relação dos mapas construídos com os estudantes sobre
as noções básicas de cartografia, ressaltando as similaridades existentes em alguns dos desenhos produzidos. Na
atividade de construção desses desenhos, percebemos o desenvolvimento de noções de escala e proporcionalidade
dos objetos “representados” no mapa. Neste sentido, a concepção de trabalhar noções cartográficas a partir da ação de
“fazer mapas”, parte do pressuposto em contribuir à formação de um “aluno mapeador”, inicialmente, ao invés do “leitor
de mapas”, seja importante e fundamental, como destaca Almeida e Passini (2010), ao afirmar que:
A ação para que o aluno possa entender a linguagem cartográfica não está em pintar ou copiar contornos, mas em
“fazer o mapa” [...] Ao reduzir o espaço estudado à sua representação, o aluno percebe logo a necessidade da
proporcionalidade, para que não ocorra deformações [...] Portanto para que o aluno consiga dar significado ao
significante, deve viver o papel de codificador, antes de ser decodificador. (ALMEIDA e PASSINI, 2010, p.22).
As falas dos estudantes, no processo de construção desses mapas, denotam bem a construção e demonstração dessas
noções de proporcionalidade e distância. Quando perguntamos por que os mesmos haviam construído os seus
desenhos daquela maneira, afirmavam que tinham desenhado “de cima”, e ao questionarmos o que seria isso, os
mesmos responderam da seguinte forma: Aluno Senhor do Bonfim - “é desenhar como se a gente visse a rua de cima e
olhasse para baixo e visse o quadradinho da casa (...) eu não subo na árvore, mas já vi de cima de um prédio alto e é
assim, e acho que o mapa também é feito assim”. Assim, além de demonstrarem uma noção de proporcionalidade, os
alunos demonstram o desenvolvimento de uma “visão vertical” desse espaço, essencial para a compreensão do mapa e
sua perspectiva bidimensional.
Os mapas mentais foram assim, uma das estratégias utilizadas para a construção e reflexão sobre as dinâmicas
socioespaciais a partir do lugar, possibilitando a construção e apresentação de noções cartográficas com os estudantes,
tomando como base as experiências cotidianas, o lugar e os espaços de vivências desses sujeitos. Estratégias que
possuem um grande potencial ao tornar a cartografia, os mapas e o ato de utilizá-los, mais próximos da realidade dos
sujeitos e de suas necessidades, fazendo mais significante a sua utilização. Tal fato tende a potencializar o processo de
Educação Geográfica, junto aos estudantes, a partir do entrelaçamento entre princípios geotecnológicos, cartografia,
cotidiano e entendimento do lugar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que discutimos neste trabalho, gostaríamos de concluir essa escrita ressaltando que as reflexões escritas
neste compêndio são apenas uma pequena parte de todas as atividades e pesquisas desenvolvidas pelo Grupo

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-8, set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio

26/09/2018

http://anais.educonse.com.br/2015/educacao_cartografica_e_espaco_urbano_explorando_possibilidades_a.pdf

GEOTEC / UNEB, no que se refere às temáticas que envolvem a Educação Cartográfica, Geotecnologias e as
dinâmicas socioespaciais.
As ações do Projeto Kimera, constituem-se como uma destas ações, com a peculiaridade de propor explorar as
potencialidades de um jogo-simulador de cidades para compreensão das dinâmicas socioespaciais. O processo de
construção desse jogo, entretanto, constitui-se como um lócus propício ao desenvolvimento de atividades que
contemplasse a elaboração do jogo digital, bem como discussões e atividades didático-pedagógicas, com os estudantes
envolvidos no processo.
Desta maneira, procuramos no trabalho demonstrar parte dessas ações, em especial os encontros formativos com os
estudantes, os quais envolveram temáticas que passaram pela construção de mapas mentais, noções de cartografia e
valorização dos espaços vividos por esses sujeitos. Com isso, esperamos ter contribuído para reflexões que perpassam
pela Educação Cartográfica, mas principalmente, na valorização do Lugar como categoria basilar para construção de
estratégias ao entendimento das dinâmicas socioespaciais pelos estudantes no Ensino Fundamental, temáticas muitas
vezes esquecidas nos conteúdos conceituais e metodológicos nesta etapa de formação educacional.
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[1] Os povos mesopotâmicos, os quais habitavam a região localizada entre os rios Tigre e Eufrates (o atual Iraque),
foram os autores do mapa mais antigo até então conhecido, o mapa de Ga-Sur, cuja idade remonta há
aproximadamente 4.500 anos.
[1] A Guerra Fria refere-se ao período histórico, entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção da União
Soviética (1991) caracterizado por conflitos indiretos ente os Estados Unidos da América e a União Soviética,
envolvendo aspectos políticos e ideológicos. Este período ficou conhecido também pela intensa disputa tecnológica e
econômica entre essas duas nações.
[1] O GPS pode ser definido como um sistema composto por “uma constelação de 24 satélites que orbitam a uma altura
de 20.000 km aproximadamente, em relação à superfície terrestre, permitindo que a unidade rastreadora instalada em
um ponto terrestre, possa observar e estudar continuamente um mínimo de três ou quatro satélites dessa constelação,
para que as coordenadas do referido ponto, fiquem determinadas. (MOURA FILHO, 1993, p.80)
[1] Um mapa, segundo Passini (1994), é a representação de um espaço concreto a partir de uma linguagem de
símbolos que tem como componentes fundamentais os signos, a projeção e a escala. Através desses elementos o
mapa representa o espaço de forma reduzida e para sua elaboração é necessário que haja o conhecimento do espaço
geográfico e sua codificação, convertendo o real em imagem reduzida.
[1] Simielli (2008) a partir das idéias Kolacny busca explicar como ocorre à leitura dos mapas, mostrando que o leitor
utiliza o mapa para retornar a realidade mapeada, e que esse processo envolve condições externas, processos
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psicológicos, habilidades e propriedades, necessidades, interesses e objetivos e habilidades e propriedades que “agindo
no ‘Conteúdo da mente do usuário’, permite um retorno à ‘Realidade’ através da ‘Realidade do usuário’, a qual coincidirá
em parte com a ‘Realidade do cartógrafo’, sendo, evidentemente, menor que a ‘Realidade’ no sentido mais amplo”.
(Simielli. In: Almeida, 2008, p. 80)
[1] ROSA (2005), afirma que as geotecnologias “é o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e
oferta de informações com referência geográfica. As geotecnologias são compostas por soluções em hardware,
software e peopleware que juntos constituem poderosas ferramentas para tomada de decisões. Dentre as
geotecnologias podemos destacar: sistemas de informação geográfica, cartografia digital, sensoriamento remoto,
sistema de posicionamento global e a topografia”.
[1] O Google Maps permite a visualização de mapas, imagens de satélite e também a modelagem do relevo, além disso,
possibilita a elaboração de roteiros, localização de endereços, vias, ruas, casas, entre outros recursos.
[1] Software de livre acesso, produzido pela empresa Google, formado por ferramentas, que misturam Imagens de
Satélite, Modelos 3D e GPS, sendo que o usuário necessita apenas ter conexão à Internet.
[1] Os encontros formativos “Trabalhando com roteiros”, foram realizados com os estudantes do 5º ano, no ano de 2013.
Atividades como a composição de mapas mentais, entretanto, também foi utilizada em outros encontros no ano de
2014, com estudantes do 4º ano.

[1] Geógrafo, Professor da Educação Básica, Mestre em Educação e Contemporaneidade/UNEB/PPGEDUC,
Pesquisador do Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade - GEOTEC/UNEB. E-mail:
inaiabrandao18@gmail.com
[1] Pedagoga, Mestre em Educação e Contemporaneidade/UNEB/PPGEDUC. Doutoranda em Educação e
Contemporaneidade e Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade GEOTEC/UNEB. E-mail: fabi30_nascimento@hotmail.com
[1] Professora Assistente da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Mestre em Redes de Computadores,
Doutoranda em Educação e Contemporaneidade, Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e
Contemporaneidade - GEOTEC/UNEB. E-mail: josemeiredias@gmail.com

Recebido em: 19/07/2015
Aprovado em: 25/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.8-8, set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio

