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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo investigar a contribuição da utilização dos mapas mentais no ensino de
Geografia do 9º ano da Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos (EAJA) de uma escola pública na cidade
de Inhumas/GO, a partir da integração entre conhecimentos geográficos e cartográficos presentes nessa
linguagem e que possibilite aos alunos realizar uma leitura crítica do mundo, atrelado as suas realidades e
práticas cotidianas. Para que se alcancem as finalidades propostas, será necessário reconhecer e
compreender a importância dos mapas mentais no ensino de Geografia na EAJA, a partir do desenvolvimento
das atividades escolares, bem como analisar o potencial que o mapa mental apresenta como linguagem
pertinente para que o aluno desenvolva leituras de mundo, interligando os saberes científicos com os
cotidianos. Além disso, será importante destacar a Cartografia social no ensino de Geografia, evidenciando o
processo de ensino-aprendizagem escolar e verificar as associações dos conceitos geográficos na produção do
mapa mental, a partir da relação com os conteúdos escolares estudados. Essa pesquisa trabalha com a
investigação sob o enfoque do Estudo de Caso. Para tanto, foi essencial o levantamento e análise de
referenciais bibliográficos da Geografia e Cartografia Escolar, assim como a realização de observações e
aplicação de propostas de mapas mentais para conhecer a real situação vivenciada por professores e alunos
em sala de aula, no que se refere à contribuição que os mapas podem proporcionar para o ensino de
Geografia, vinculando o conteúdo com as práticas sociais. Assim, a valorização do cotidiano, como o lugar das
decisões e vivências que compõem os indivíduos, se faz importante na aproximação deste com a educação
geográfica e cartográfica, na tentativa de observarmos a importância das relações particulares de vida com o
conhecimento científico para construir um pensamento crítico sobre o mundo. Em 2013, foi realizada a
pesquisa a campo, com a aplicação da metodologia programática. Na oportunidade foi aplicada a proposta da
construção de mapas mentais pelos alunos, segundo o conteúdo estudado em Geografia. Foram feitas
observações prévias e posteriores análises dos mapas construídos. Os resultados apresentados são
levantamentos realizados com base em fontes bibliográficas sobre a Geografia e Cartografia escolar, a
Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos (EAJA), Mapas Mentais e as representações espaciais e na
ciência geográfica.
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Abstract

The research aims to investigate the contribution of the use of mind maps in teaching Geography in 9th grade
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Education and Literacy for Youth and Adults (EAJA) in a public school in the city of Inhumas / GO, from the
integration of geographical knowledge and cartographic gifts that language and that allows students to
undertake a critical reading of the world pegged their realities and everyday practices. In order to achieve the
proposed objectives, it is necessary to recognize and understand the importance of mental maps in teaching
Geography in EAJA, from the development of school activities as well as analyze the potential of the mind
map shows how language relevant to the student develop perceptions of the world, linking science with
everyday knowledge. Furthermore, it is important to highlight the social teaching of Geography Cartography,
showing the process of teaching-learning school and check the associations of geographical concepts in the
production of mental map, from the relationship with the school contents studied. This research works with
research from the standpoint of the Case Study. Therefore, it was essential to survey and analysis of
bibliographic references of Geography and Cartography School, as well as making observations and
application of proposed mental maps to know the real situation experienced by teachers and students in the
classroom, as regards the contribution that can provide maps for teaching geography, linking content with
social practices. Thus, the enhancement of daily life, as the place of decisions and experiences that make up
individuals, it is important in this approach to geographic and cartographic education in an attempt to observe
the importance of private life relationships with scientific knowledge to build a critical thinking about the
world. In 2013, research in the field, with the implementation of the programmatic approaches was
performed. On occasion the proposal of building mental maps by students was applied, according to the
content studied in Geography. Prior and posterior analysis of the maps constructed observations were made.
The presented results are based on surveys conducted bibliographic sources on Geography and Cartography
School, Education and Youth and Adult Literacy (EAJA), Mind Maps and spatial representations and
geographical science.

Keywords: school Geography, Social Mapping, Mind Maps.

Introdução

Os mapas são instrumentos remotos das sociedades utilizados para inúmeros fins, uma forma de linguagem
primordial para as leituras cartográficas, conforme vemos com Almeida (2004, p. 17) “Assim, recursos que
possibilitam representar essas transformações constituem uma chave para o pensamento crítico sobre o
espaço. Entre tais recursos está a linguagem dos mapas”. Compreender como o ensino de Geografia na
Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos (EAJA) insere o trabalho com mapas na escola é algo instigante
e os desafios são lançados, principalmente quando se tem a possibilidade de embasar os fatos cotidianos às
significações cartográficas. Nesse sentido aparece a função da escola, como lugar social de aprendizagem, de
construção do conhecimento, e dos professores, como mediadores nesse processo do saber, em sala de aula,
de modo que se consiga a leitura do espaço vivido cotidianamente, e nesse contexto da importância das
escolas e do professor ressalta Almeida (2004, p. 17):

Há, portanto, uma implicação direta do que foi colocado para a educação: o ensino de mapas e
de outras formas de representação da informação espacial é importante tarefa da escola. É
função da escola preparar o aluno para compreender a organização espacial da sociedade, o que
exige o conhecimento de técnicas e instrumentos necessários à representação gráfica dessa
organização.

A importância do tema se faz por evidenciar como a elaboração de mapas mentais consegue fazer uma leitura do mundo atual e das
vivências diárias dos sujeitos. Nesse sentido, os mapas mentais e o cotidiano ponderam as descrições feitas por conhecimentos
cartográficos atrelados aos fatos diários da vida dos sujeitos. Eles conseguem ir além do que imaginamos da serventia dos mapas. Fazem a
leitura, com propriedade, das particularidades e leituras coletivas dos indivíduos. Nesse sentido destaca Harley (1991, p.09): "Em vez de
pensarmos que os mapas são um espelho do mundo, passamos a vê-los como um simulacro: algumas vezes, mais importante que o
território representado; frequentemente, uma redescrição do mundo em toda a sua diversidade cultural".

Ler cartograficamente por meio de mapas mentais é evidenciar as possibilidades que existem sobre o tema. Promover o encontro de dados
quantitativos com qualitativos e, até mesmo, poder tocar no empirismo e subjetividades dos fatos é um avanço geográfico promovido pela
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leitura cartográfica dos séculos XX e XXI. Como realizar leituras cartográficas que mais se aproximem da realidade dos alunos do século
XXI?
Como desenvolver metodologias de ensino, como os mapas mentais, em plena era digital?
Como os mapas mentais conseguem fazer uma leitura do mundo e da realidade?
Como esse recurso é inserido nas aulas de Geografia?
E como os alunos e professores veem essa forma tão específica de construir conhecimento?

A ideia é de que o homem possa ser visto e analisado como algo eminentemente associado à sua espacialidade e, de acordo com Milton
Santos, (1998, p. 29) “o homem atinge um conhecimento analítico e sintético de toda a natureza e adquire a capacidade de uma utilização
global das coisas que o cercam” e dessa forma poderia ser analisado pelos elementos humanos que regiam o seu dia a dia, ou seja, a forma
conjunta de estudar a Geografia pela forma com que o sujeito vê, percebe e se inclui nela.

Assim, a percepção espacial utilizada na construção de mapas mentais, elaborados por cada indivíduo, são instrumentos importantes para
os estudos da disciplina Geografia, visto que construir conhecimentos vivenciados pode ser mais pertinente para a aprendizagem dos
sujeitos, tornam-se marcantes e não apenas mera construção descritiva, podendo provocar reflexões pormenorizadas no cotidiano. Partindo
dessas experiências a ação de produzir mapas mentais tem uma característica de potencializar os saberes geográficos aprendidos na escola,
ao promover um repensar sobre o espaço a partir de questões cotidianas e que são vivenciadas pelos indivíduos.

O foco está em aproximar o conhecimento científico das práticas sociais exercidas pelos sujeitos, dando sentido ou significado aos saberes
ensinados na escola. Este estudo se baseia na relação da construção dos mapas mentais com alunos da Educação de Jovens e Adultos
(EAJA). Já existem estudos sobre o uso de mapas mentais para a Educação Básica (ensino fundamental e médio), mas é necessário
investigar como o mapa mental pode ser trabalhado com estudantes da EAJA. Um destaque desse recorte está em que os sujeitos que
fazem parte dessa fase de escolarização são indivíduos, geralmente, trabalhadores e que tem uma participação mais ativa na sociedade.
Desse modo, a construção do mapa mental poderá aproximar os saberes cotidianos dos saberes científicos desses sujeitos, com o objetivo
de colaborar efetivamente para o processo de ensino-aprendizagem desses alunos.

Objetivo Geral

Investigar a contribuição da utilização dos mapas mentais no ensino de Geografia do 9º ano da Educação e Alfabetização de Jovens e
Adultos (EAJA) de uma escola pública na cidade de Inhumas/GO, a partir da integração entre conhecimentos geográficos e cartográficos
presentes nessa linguagem e que possibilite aos alunos realizar uma leitura crítica do mundo, atrelado as suas realidades e práticas
cotidianas.

Objetivos Específicos

Reconhecer e compreender a importância dos mapas mentais no ensino de Geografia no EAJA, a partir do desenvolvimento das atividades
escolares;

Analisar a potencialidade do mapa mental ser reconhecido com uma linguagem pertinente para o aluno desenvolver leituras do mundo
integradas aos saberes cotidianos e científicos;

Identificar a importância da Cartografia social no ensino de Geografia como linguagem que possibilite a valorização das práticas sociais e
espaciais dos alunos da EAJA no processo de ensino-aprendizagem escolar;

Destacar a importância da associação dos conceitos geográficos na produção do mapa mental, a partir da relação com os conteúdos
escolares de Geografia na Educação Básica.

Revisão Teórica
A noção de localização é própria dos seres humanos, pois sempre estamos em algum lugar, produzindo e/ou se relacionando nesse espaço.
Segundo Santos (1998, p. 08):

Desde que se escreveram as primeiras filosofias, a noção de espaço e a noção de tempo constituíram uma
preocupação dominante. Não foi Aristóteles quem escreveu que "aquilo que não está em nenhuma parte não
existe?
" Bem mais próximo de nós, Ernst Cassirer (1957, vol. 3, p. 150) considera que "não há uma só criação do
espírito humano que não esteja, de alguma forma, relacionada com o mundo do espaço e que não busque,
de alguma maneira, sentir-se à vontade dentro dele. Tentar conhecer este mundo e dar o primeiro passo no
sentido da objetivação, através da apreensão e da determinação do ser".

Assim, os mapas, instrumentos antigos da humanidade, constituem-se como elemento básico da representação cartográfica no espaço, de
localização, de materialização do tempo e do espaço dos indivíduos. Por eles caminhos, rotas, trajetos passagens são traçadas para
inúmeros fins. Conforme Oliveira (2002, p. 192), “o mapa exerce a função de tornar visíveis pensamentos, atitudes, sentimentos, tanto
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sobre a realidade, quanto sobre o mundo da imaginação”.
Se é possível cartografar tanto o visível como as coisas imagináveis, considera-se que o homem elabora em seu cotidiano mapas mentais
que variam de acordo com os interesses e organização espacial de cada ser. Porém, essa forma de cartografar nem sempre foi abordada
como valorosa para o ensino de Geografia, não sendo exercida e nem explorada nas salas de aula até a década de 1990. Somente depois de
um melhor interesse de alguns estudiosos é que se preocupou mais com a Cartografia no ensino de Geografia, quando esse assunto estava
no início de uma evidência. Sobre isso diz Richter (2011, p. 25):

Vale ressaltar que o surgimento dessa área de pesquisa [Cartografia Escolar] ocorreu num momento em
que os debates e as revisões a respeito da ciência geográfica estavam em efervescência. Pode-se dizer que
as décadas de 1970 a 1980 representavam um divisor de águas para o desenvolvimento da Geografia que se
fazia no Brasil e no mundo, a partir do desenvolvimento de leituras mais questionadoras do papel social
dessa ciência. (grifo nosso)

Contudo, nas salas de aula os mapas eram utilizados, e ainda o são, com um certo descrédito, o que faz pensar que os mapas servem pura e
simplesmente para descrições cansativas dos conteúdos geográficos. A respeito desse assunto Katuta (2007), confirma os questionamentos,
de que, impera certo abandono, descaso e subutilização dos meios de comunicação, devido ao discurso geográfico, que mais empobrece o
papel da escola e da Geografia.
Atualmente, a Geografia escolar tem procurado pensar o seu papel nessa sociedade em mudança, indicando novos conteúdos, reafirmando
outros, questionando métodos convencionais, postulando novos métodos, tendo em vista a necessidade de o professor compreender a
complexa organização da sociedade contemporânea, numa visão de totalidade, buscando caminhos alternativos para intervir, quando
necessário, na construção do conhecimento do aluno.
Há a necessidade de conhecer os caminhos que o professor e a escola podem adotar para que seus alunos, de diferentes níveis de ensino,
compreendam a Geografia escolar e tenham uma visão mais ampla do mundo em que estão inseridos, conhecendo o seu papel na sociedade
globalizada, conforme vemos com Cavalcanti (1998, p. 16), “há hoje, uma vivência cotidiana de espaço como simultaneidade e de tempo
como universalidade”. Por mais que o processo de globalização nos apresente ou construa um discurso de um mundo integrado e
totalmente conectado, é necessário desvelar essa perspectiva aos alunos entendendo que a realidade imposta aos mais diferentes lugares é
desigual e combinada (SANTOS, 2006).
Por isso considera-se que é preciso valorizar a Cartografia no ensino de Geografia. De acordo com as pesquisas de Teixeira (2001) e
Richter (2010) os mapas mentais propiciam um processo de elaboração das percepções comuns aos seres humanos, como a visão, as
lembranças, entre outras, e que se forem elaboradas pelo conjunto de saberes geográficos e cartográficos aprendidos na escola poderão
favorecer o aprendizado de Geografia e aguçar o interesse dos alunos para esse ensino. Nesse sentido, Cavalcanti (1998) afirma que o
desenvolvimento sistematizado dos mapas mentais tem por objetivo avaliar o nível de consciência espacial dos alunos, como eles
compreendem o seu lugar.
Portanto, os mapas mentais, como construções do espaço vivido, surgem como uma proposta dos sujeitos lerem as espacialidades das
coisas, das relações que estabelecem com o meio físico, perpassando pelos complexos da mente. Sobre isso menciona Kozel (2007, p. 121)
que:

[...] os mapas mentais são considerados uma representação do mundo real visto através do olhar particular
de um ser humano, passando pelo aporte cognitivo, pela visão de mundo e intencionalidades. Essa
multiplicidade de sentidos que um mesmo &39;lugar&39; contém para seus moradores e visitantes está
ligada, sobretudo ao que se denomina de imaginação criadora, função cognitiva que ressalta a fabulação
como vetor a partir do qual todo ser humano conhece o mundo que habita. O espaço percebido pela
imaginação não pode ser o espaço indiferente, é um espaço vivido.

Esse tipo de trabalho propõe que o aluno possa perceber o quanto o “seu lugar” é importante para os estudos do espaço geográfico,
principalmente no que diz respeito à Cartografia escolar, evidenciando que o lugar de cada um é diferente, composto de particularidades e
identidades individuais, porém se valendo de interpretações e análises da Geografia que são comuns. O sujeito se perceberá imbuído na
sociedade e participando dela como cidadão, nas suas mais simples vivências diárias. Para Castrogiovanni e Costella (2006, p. 81):

O local onde mora faz parte da identidade aluno, bem como o seu nome ou a sua origem. A necessidade da
identificação como cidadão é importante para que esses alunos atuem no espaço com maior segurança. [...]
a própria referência espacial dada pelo endereço estabelece uma valorização do seu lugar na sociedade.

Assim, aprofundar na complexidade das identidades dos lugares, construídos pelos seres humanos, e ainda sobre as categorias de análise
lugar e espaço, se torna, sobretudo, essencial citar as referências sobre as particularidades identitárias dos indivíduos.
Essas identidades construídas passam exatamente pelo cotidiano, e estabelecem relações com o lugar, com a espacialidade, tão vista na
Geografia, o que confirma a proximidade dessa disciplina, à Cartografia escolar, ajudando ao aluno a ter um bom entendimento das
experiências na vida humana. Sobre a subjetividade dos indivíduos, Castrogiovanni e Costella (2006, p. 82) destacam que:

O interessante é que diante dessa singularidade que preserva a identidade do local, temos dois parâmetros
para a análise. Ao mesmo tempo em que o sujeito participa dessas relações e deixa o significado da sua
vivência, o lugar também interfere na subjetividade do sujeito, fazendo com que ele interaja, compreenda e
construa uma visão diferenciada do espaço. Quando o aluno fala sobre as relações de produção ou sobre os
sentimentos que materializam na sua representação, o espaço onde vive, ele está falando de uma identidade
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de um determinado local que tem em suas relações a participação do próprio aluno.
Castrogiovanni e Costela (2006, p. 82), ainda colocam que “valorizar a sua fala é mediar à discussão sobre o seu papel e acima de tudo é
discutir outros espaços, fazendo com que haja o crescimento da conquista da autonomia”. Ou seja, o sujeito poderá perceber-se de modo
diferenciado na participação de toda a sociedade e pela educação poderá se esforçar em entender as diferenças de cada ser humano.
Os mapas mentais produzidos por um ou por outro indivíduo, são particulares e nunca os mesmos, ou seja, cada um na sua percepção das
coisas produzirá um mapa mental específico, se tornando próprio, característico. Nenhum mapa mental se torna totalmente igual ao outro,
pois, todos os indivíduos os produzem conforme suas percepções. Contudo, algumas leituras podem ser coletivas, principalmente aquelas
relacionadas ao modo de vida que se reproduz em diferentes tempos e espaços.
Em outras palavras pode-se dizer que a influência das atividades econômicas, sociais e culturais, muitas vezes padronizadas em distintos
lugares do mundo, podem ser interpretadas pelos sujeitos de modo muito próximo, mas com algumas particularidades que estão
relacionadas as suas práticas sociais e a capacidade de uma leitura crítica do espaço. Por isso os mapas mentais permitem leituras
individuais e plurais.
Assim, torna-se necessário a alfabetização pela leitura do espaço. Considerar que no processo das ações didáticas e pedagógicas existe,
além das letras, das palavras e dos números, a necessidade de conhecer e estudar a Cartografia. Percebe-se essa importância quando
Castelar, (2000, p. 31) destaca que, “ao ensinar Geografia, deve-se dar prioridade à construção dos conceitos pela ação da criança, tomando
como referência as suas observações do lugar de vivência para que se possa formalizar conceitos geográficos por meio da linguagem
cartográfica”.
A capacidade de representação do espaço vivido, se esta for desenvolvida assentada na realidade concreta do sujeito, pode contribuir em
muito para que ele seja alfabetizado para saber ler o mundo. "Quando parte do processo de alfabetização utilizando a linguagem
cartográfica, o ensino de Geografia se torna mais significativo, pois se criam condições para a leitura das representações gráficas que a
criança faz do mundo” (CASTELAR, 2000, p. 35).
Assim, o lugar e o espaço, sendo categorias de análise da Geografia, são fundamentalmente importantes na participação direta dos alunos e
professores para a construção de mapas mentais ligados ao cotidiano do aluno. São por essas categorias que se passam as mais vastas e
complexas experiências de todos os indivíduos, que constroem e reconstroem formas, das mais diversas, que os identificam e formulam as
vivências dia a dia, e que podem e devem ser valorizadas dentro das salas de aula, como fontes de construção de saber e conhecimento,
enquanto crítico e participativo. Esse contexto é confirmado também por Castrogiovanni e Costella (2006, p. 81):

O conceito de identidade é um tanto complexo de ser entendido, principalmente quanto trabalho em
definições de relações espaciais. Existe a identidade do lugar, e a identidade do indivíduo, que por sua vez
direta ou indiretamente baseia-se no lugar. A identidade do lugar é importante nas produções que norteiam
o trabalho da sala de aula, pois muitos lugares são trazidos para as construções textuais e representações
espaciais.

Porém, não basta somente saber ler o espaço. É necessário que os alunos também aprendam a representá-lo através dos mapas mentais.
Para que isto ocorra o aluno terá de que desenvolver atividade de observação e de representação. 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 e construindo seu singular
mapa mental.
Nesta perspectiva, os indivíduos darão conta de aspectos que não eram percebidos, por eles, recriando o que conseguem lembrar com ajuda
da memória. Essa capacidade do sujeito de fazer a representação de um determinado espaço significa muito mais do que estar aprendendo
Geografia: isto 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, ainda, poderá ajudar-lhe para que consiga encontrar significados para a própria vida.
Estará ele, o aluno, o sujeito, o indivíduo, o cidadão, o autor, estabelecendo meios próprios de captura de sua subjetividade atrelada aos
conhecimentos cartográficos e imprimindo sua capacidade de construção de mapas, dos mais simples aos mais complexos, carregados de
significados ou puramente objetivo?
O interessante é perceber que os indivíduos possuem capacidade própria de criar, recriar, inventar e participar do processo de
aprendizagem cartográfica via mapas mentais.
Essa atividade poderá reproduzir no aluno o sentimento de pertencer a uma sociedade. O aluno se reconhecerá, vivenciando os momentos
pelos quais ele mesmo passa durante seu trajeto para a escola, ou para o trabalho, ou puramente um passeio, por exemplo, explorando seus
conhecimentos geográficos e associando-os com sua vivência.
Contudo, é interessante pensar que com essa atividade, os alunos se capacitam a viver no mundo, por meio desse exercício de construir
mapas, produzindo habilidade de aprender a ler e viver o mundo, de aprender a pensar e reconhecer o espaço vivido e não simplesmente
como espaço que pode ser neutro, ou estranho e distante de si próprio. Podem partir da capacidade de pensar um espaço que lhes
permitirão compreender o mundo, reconhecer a sua força, e a força do lugar em que vivem. Aprender para viver, mas aprendendo a buscar
a transformação capaz de tornar o espaço mais digno para a vivência da cidadania.
O mapa mental torna-se, portanto, um instrumento instigante da interpretação do que há ao redor dos indivíduos, não sendo puro e simples
ato de interpretar dados cartográficos, como nos afirma Petchenik (1995), fazendo referência de como o mapa mental oferece não só meios
de interpretação da Geografia ou dados de Cartografia, mas podem somar os conhecimentos espaciais que os sujeitos já possuem consigo.
Isso sendo realizado por imagens espaciais e conhecimentos tácitos, que poderão ser revelados ao mundo.
Os mapas mentais podem proporcionar essencialmente a importância da orientação, passando por pontos de referências que revelam algum

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/mapas_mentais_e_o_ensino_de_geografia_na_eaja_desafios_para_as_le.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



sentido para o aluno, que o registra e o demarca, descrevendo os mesmos, que ao longo do mapa mental de cada aluno vão se revelando
auxiliares nas coordenações geográficas. E segundo Milton Santos (1996), devemos considerar, portanto, a força do lugar na construção do
conhecimento geográfico, pois, este reflete a construção de nossa história e de nossas organizações. Tentamos ler o lugar e aguçar nossas
curiosidades em busca do saber.
Assim, as identidades e particularidades dos sujeitos podem ser ressaltadas, sentidas e valorizadas através da confecção dos mapas mentais,
auxiliando na busca do conhecimento geográfico, de modo a afirmar a pertença ao mundo, seja esse lugar social, econômico, político,
enfim, imprimir, através de mapas elaborados por sujeitos que constroem a Geografia cotidiana, os traços cartográficos formulados no
imaginário e revelados na realidade de cada pessoa.

Metodologia

A metodologia desta pesquisa investigativa da aplicação de mapas mentais e suas contribuições para o ensino de Geografia no 9º ano de
uma escola pública da cidade de Inhumas foi organizada de forma a proporcionar a realização das etapas propostas na mesma, de maneira
a integrar os apoios teóricos com a prática campo na escola, bem como a análise dos dados e a redação da dissertação.
No que diz respeito ao embasamento teórico, este se fez necessário ao longo de toda a pesquisa campo, como fonte de posicionamentos, de
pareceres e explicações a cerca do objeto da pesquisa, tornando-se sustentáculo para essas avaliações e ao longo das fases de escrita e
análise posteriores.
Com a intenção de contribuir para as pesquisas na área de ensino de Geografia e Cartografia para Escolares, integrando a linguagem
espacial com os conteúdos escolares, e ainda focando o espaço como meio vivido (lugar), a metodologia, portanto, se fundou nessas bases
teóricas que deram e farão a sustentabilidade para as reflexões, abordando o ensino da ciência Geográfica, dando ênfase à Cartografia.
Essa base teórica foi fundamental, pois, trata-se de uma pesquisa de estudo de caso. Nesse sentido um caso digno de ser estudado,
tornando-o relevante. Para esse tipo de pesquisa há a necessidade de procedimentos metodológicos, o que faz desse tipo de estudo
significativo e completo. Completo no sentido de que os limites se tornam definidos, distinguindo o fenômeno estudado do seu contexto e
busca evidências com o auxílio dos dados coletados.
Algumas características referentes ao estudo de caso, presente nessa metodologia de pesquisa não podem deixar de serem assinalados.
Dentre eles se destacam a visão holística dos acontecimentos, método rigoroso e abordagem sistêmica. Essa metodologia, também se
caracteriza por não ser algo fechado, havendo, portanto, a flexibilidade do estudo, permitindo elencar elementos que diagnosticam as
perspectivas do estudo, que abrem espaços para novas ideias, pareceres, contribuições.
No trabalho do desenvolvimento dessa metodologia as técnicas utilizadas não tiveram arbitrariedade, nem mesmo todo o programa a se
cumprir durante todos os estágios que já envolveram ou ainda acontecerão na pesquisa. Todos os procedimentos seguiram ordenamentos e
cronogramas, mostrados a seguir, a fim de que se cumpram todas as etapas.
A coleta de dados foi essencialmente necessária e uma das atividades primordiais se deu por meio de observação com abordagem
qualitativa de investigação, possibilitando um contato pessoal e estreito do pesquisador com o objeto da pesquisa. Essa fase de observação
permitiu um acesso mais próximo das perspectivas dos sujeitos como forma importante para traduzir as experiências diárias dos mesmos.
Houve a importância de observações e aplicações efetivas de práticas de construção de mapas mentais. Nesse contexto, a observação se fez
como forma de captar e distinguir os sujeitos da pesquisa, suas construções e descrever os locais, os espaços, atividade e eventos que se
passam no ambiente escolar.
A aplicação de construção de mapas mentais pelos alunos teve o intuito de revelar as formas com que estes se vêm nessa compreensão de
mundo a partir desse elemento que é o mapa de construção livre. Essa atividade foi no sentido de valorizar a construção das representações
espaciais dos alunos, para identificar como esses indivíduos reconhecem as rugosidades do espaço por meio da perspectiva da Cartografia
Humana.
A aplicação de roteiro de entrevista com a professora aconteceu no intuito de reconhecer a importância da Cartografia, enquanto prática
social dos alunos para o exercício da sua cidadania e sua colaboração nos estudos geográficos e enquanto prática da docente em sala de
aula. Essas entrevistas e questionários tiveram a forma, a priori, de conversas informais ou não estruturadas. No entanto, as entrevistas
foram organizadas, em um segundo momento, com uma estrutura padronizada, para uma maior contribuição na pesquisa.
Portanto, as bibliografias já estudadas, as observações, a aplicação dos mapas mentais e a entrevista com a professora tiveram e serão de
grande importância, para que se possa saber em que consequência o elemento mapa men, tal traz para o ensino de Geografia e em especial
atenção à Cartografia. É importante destacar que essa metodologia de pesquisa objetiva proporcionar reflexões sobre as representações
espaciais dos alunos em Geografia, quando constroem os mapas mentais vinculados ao conteúdo geográfico visto nas aulas.

Cronograma
Image: Imagem
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