Considerações sobre os mapas no ensino de Geografia
Maria Cristina de Jesus Novaes
Mestrando em Geografia Humana - Universidade de São Paulo – USP
Professora de Geografia - EMEF “João Domingues Sampaio” – São Paulo –SP
novaes-cristina@usp.br

Cláudia Helena A. M. Abreu
Professora de Geografia - EMEF “João Domingues Sampaio” – São Paulo –SP.
profclauabreu@terra.com.br

Resumo: O presente trabalho resultou de práticas de ensino focadas no uso dos mapas
como parte do instrumental de análise das desigualdades socioeconômicas dos países
europeus e africanos e entre os continentes. Baseando-se nos eixos de trabalho para a
cartografia no ensino desenvolvidos por Simielli (2004), buscamos numa primeira fase
o mapeamento consciente, na qual foram construídos mapas coropléticos e de símbolos
proporcionais a partir de vários procedimentos e materiais. Numa segunda fase, visamos
à leitura crítica e trabalhamos com mapas prontos, sobretudo, as anamorfoses. Também
foi realizado um questionário para interpretação dos resultados. Estes reafirmaram o
potencial dos mapas para o estudo do espaço geográfico, o interesse dos alunos pelos
recursos computacionais e pela construção dos mapas, que possibilitaram o trabalho
coletivo de diferentes maneiras. Identificamos que alguns alunos tiveram dificuldades
em lidar com os dados numéricos, o que foi um fator impeditivo para elaboração de um
dos mapas nos moldes que concebemos o mapeamento. As anamorfoses mostraram-se
eficientes para a visualização das desigualdades, porém algumas dificuldades foram
levantadas pelos alunos, para as quais apontamos a necessidade de estudos futuro para
que se possa explorar melhor tal tipo de mapa.
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Abstract: This work resulted from teaching practices focused on the use of maps as part
of the instrumental analysis of socioeconomic inequalities of European and African
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countries and between continents. Based on the work lines for mapping in teaching
developed by Simielli (2004), we sought initially aware mapping, in which maps were
constructed choropleth and proportional symbols from various procedures and
materials. In a second step, we aim to critical reading and work with maps ready,
especially the anamorphosis. Was also carried out a questionnaire to interpret the
results. They reaffirmed the potential of maps for the study of geographical space, the
student interest in computing resources and the construction of maps, which enabled the
collective work of different ways. We found that some students had difficulties in
dealing with numerical data, which was an impediment to development of one of the
maps in ways that designed the mapping. The anamorphosis were effective for the
visualization of inequalities, but some difficulties were raised by students, which
pointed to the need for future studies so that we can better exploit such a map.
Keywords: inequalities, maps, construction.

INTRODUÇÃO
Objeto das práticas de ensino sintetizadas no presente trabalho, os mapas se
constituem numa das possibilidades de representação cartográfica do espaço geográfico.
Foram concebidos como parte do instrumental de análise das desigualdades
socioeconômicas presentes nos países europeus e africanos, bem como entre os
continentes.
Buscamos atingir duas premissas da cartografia no ensino de geografia. Uma
relativa à forma de concepção dos mapas visando não reproduzir de forma mecânica as
informações. Associada a esta, a outra premissa trata da interação dos mapas com o
estudo do espaço geográfico, em oposição ao uso apenas para ilustração, localização e
discussão da linguagem cartográfica em si.
Utilizamos como público alvo das vivências pedagógicas, uma turma de 33
alunos do quarto ano do ensino fundamental, ciclo II, popularmente 8ª série, da EMEF
“João Domingues Sampaio”, localizada na Vila Maria, bairro do município de São
Paulo.

NOVAES, M. C. J.; ABREU, C. H. A. M. Considerações sobre os mapas no ensino de Geografia. In:
COLÓQUIO DE CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS E ESCOLARES, 7, 2011. Vitória. Anais... Vitória, 2011. p.
166-180.

167

DESENVOLVIMENTO
Como observam Archela e Théry (2008, p. 2), independentemente do objetivo
que se estabelece para o uso do mapa, como ele é um meio de comunicação necessita de
conhecimentos específicos de cartografia, tanto de seu criador como de seu usuário,
leitor e consumidor.
Dessa forma, Simielli (2004, p.98) propõe dois eixos de trabalhos para a
cartografia no ensino, que podem ser realizados conjuntamente. Num deles o aluno
deixa de ser visto como um mapeador mecânico para ser um mapeador consciente, e,
noutro de leitor passivo para um leitor crítico dos mapas.
Para alcançar o mapeamento consciente, adotamos as etapas propostas por
Archela e Théry (2008, p. 3), quais sejam: coleta de dados, análise, interpretação e
representação das informações sobre um mapa base. Ressaltamos que em algumas delas
foram utilizados os recursos computacionais disponíveis na unidade escolar, como mais
um atrativo para o desenvolvimento do trabalho, devido ao interesse dos alunos pela
tecnologia.
Para análise das desigualdades socioeconômicas dos países do continente
europeu selecionamos as seguintes variáveis: esperança de vida ao nascer (2010),
calorias consumidas (2005), população com acesso à água potável (2008), PIB (produto
interno bruto) per capita (2009) e taxa média anual do crescimento da população (20052010).
A coleta de dados sobre as variáveis foi feita pelos alunos no site
http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php. Nele há duas formas de busca dos dados:
uma é pelo nome do país e a outra é identificando o país no mapa-múndi. Estes
procedimentos permitiram aos alunos irem se familiarizando com o conteúdo geográfico
trabalhado e com dados de diferentes naturezas.
Sistematizamos os dados numa tabela (Figura 1), da qual apenas população com
acesso à água potável não foi transformada em mapa, devido à homogeneidade dos
dados. Estes analisados resultaram nos mapas coropléticos e de símbolos proporcionais,
que buscaram contemplar diferentes formas de confecção e de representação das
informações.
De acordo com Archela e Théry (2008, p. 9)
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(...) Os mapas coropléticos são elaborados com dados quantitativos e
apresentam sua legenda ordenada em classes conforme as regras
próprias de utilização da variável visual valor por meio de tonalidades
de cores, ou ainda, por uma sequência ordenada de cores que
aumentam de intensidade conforme a sequência de valores
apresentados nas classes estabelecidas. Os mapas no modo de
implantação zonal (...) são os mais adequados para representar
distribuições espaciais de dados que se refiram as áreas.

Ainda segundo os mesmos autores (op.cit. p. 10)
(...) Os mapas de símbolos proporcionais representam melhor os
fenômenos quantitativos e constituem-se num dos métodos mais
empregados na construção de mapas com implantação pontual. (...)
Geralmente utiliza-se o círculo proporcional aos valores que cada
unidade apresenta em relação a uma determinada variável (...), porém,
podem-se utilizar quadrados ou triângulos. A variação do tamanho do
signo depende diretamente da proporção das quantidades que se
pretende representar. Geralmente o número de classes com utilização
do tamanho, deve atingir no máximo cinco classes.

Definido os tipos de mapas realizamos a interpretação dos dados para formação
das classes que comporia a legenda.
Segundo Martinelli (2003, p. 61-62)
(...) O procedimento mais simples para agrupar os dados em classes
significativas é o que emprega um método gráfico. Construímos um
histograma para a série de dados relativos fornecida, considerando a
freqüência de ocorrência desses dados apurada dentro de classes de
intervalos experimentais pequenos.
(...) podemos isolar visualmente agrupamentos naturais que as colunas
formam, as quais delimitarão as classes, que não poderão ser muito
numerosas - no máximo oito – devido às limitações da percepção
visual em discernir uma ordem visual.
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Figura 1 – Tabela construída pelos alunos dos dados dos países europeus.
NOVAES, M. C. J.; ABREU, C. H. A. M. Considerações sobre os mapas no ensino de Geografia. In:
COLÓQUIO DE CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS E ESCOLARES, 7, 2011. Vitória. Anais... Vitória, 2011. p.
166-180.

Exemplificamos tal procedimento com os dados sobre PIB per capita, em que os
alunos geraram um histograma no software MicrosoftExcel (Figura 2), utilizado para
estabelecer as classes de valores numéricos.
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Figura 2 – Histograma do PIB per capita dos países europeus.

Assim, o mapa sobre o PIB per capita (Figura 3) e o de esperança de vida ao
nascer (Figura 4) foram elaborados com base num mutirão, em que os alunos em grupo
se responsabilizaram por representarem os países que se enquadravam numa
determinada classe, além do mapa base feito em papel paraná tamanho A0.
Os dados sobre Calorias consumidas resultaram num mapa coroplético (Figura
5), que foi feito em dupla, numa base cartográfica obtida pelos alunos no site
http://www.mapasparacolorir.via12.com. Após a definição da legenda, coloriram no
softwarePAINT e finalizaram no software MICROSOFT POWER POINT. A mesma
base cartográfica foi impressa e nela foi gerado manualmente o mapa coroplético sobre
a taxa média anual do crescimento da população (Figura 6), com o uso de lápis de cor.
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Figura 3 – PIB per capita – Europa - 2009: Mapa de círculos proporcionais com
informação quantitativa no modo de implantação pontual

Figura 4 – Esperança de vida ao Nascer – Europa - 2010: Mapa de quadrados proporcionais
com informação quantitativa no modo de implantação pontual
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Figura 5 - Calorias consumidas – Europa – 2008: Mapa coroplético com informação ordenada
no modo de implantação zonal

Figura 6 – Taxa de crescimento da população – Europa: Mapa coroplético com informação
ordenada no modo de implantação zonal
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Consideramos que os procedimentos adotados para os mapas representados nas
figuras 3, 4 e 5 foram bem sucedidos do ponto de vista da representação das
informações e dos procedimentos para a execução. Destacamos que os mapas feitos em
mutirão possibilitaram a alguns alunos, que não conseguiram completar outras tarefas
propostas, mostrarem-se empenhados nessa. Como os mapas ficaram expostos na sala
os alunos compartilharam com os demais professores os significados das
representações.
Com relação à figura 6, a conversão dos dados para o mapa não foi feita por
parte dos alunos, que tinham dificuldades com os números decimais positivos e
negativos que compõem a taxa média anual do crescimento da população.
Concluída esta fase, com ênfase no mapeamento, passamos para a próxima
etapa, em que nos concentramos na leitura crítica. Estudamos os mapas prontos,
focando aqueles que utilizam como fundos de mapas métricas diferentes da euclidiana,
no caso, as anamorfoses.
Anamorfose é definida por Archela e Théry (2008, p. 15) como
uma figura que expõe o contorno dos espaços representados de forma
distorcida para realçar o tema. A área das unidades espaciais é alterada
de forma proporcional ao respectivo valor, mantendo-se as relações
topológicas entre unidades contíguas.

Obtivemos as anamorfoses no site http://www.worldmapper.org. Organizamos os
alunos em grupos e cada um se responsabilizou por um tema, são eles: concentração dos
mais ricos (richest tenth), concentração dos mais pobres (living on up to $10), Trabalho
infantil (child labour) e total da população com mais de 65 anos (total elderly).
Para o encaminhamento das discussões propusemos técnicas que explorassem o
trabalho artesanal. Utilizamos um Datashow para projetar as anamorfoses em tamanho
ampliado, em que se reproduziram o continente europeu (incluindo a Rússia na sua
totalidade) e africano numa cartolina, com tinta guache e lápis de cor. Este
procedimento pretendeu com que tivessem envolvimento com as formas transformadas,
perante os mapas com fundo euclidiano.
Discutimos com os alunos durante a construção, o que as anamorfoses
representavam e eles tiveram dificuldades em distinguir alguns polígonos, por conta da
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relativa exiguidade deles e pela quantidade de cores. Desconheciam tais mapas e o
principal problema que apontaram é que não entendiam como identificar os países de
cada continente e, em compensação, percebiam facilmente as desigualdades entre a
África e a Europa.Mesmo com dificuldades, consideramos que os alunos realizaram
com satisfaçãoas anamorfoses, que estão representadasnas figuras 7, 8, 9 e 10.
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Figura 7 – Anamorfose sobre a concentração dos mais ricos – Europa e África
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Figura 8 – Anamorfose sobre a concentração dos mais pobres – Europa e África
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Figura 9 – Anamorfose sobre trabalho infantil – Europa e África
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Figura 10 – Anamorfose sobre total da população com mais de 65 anos – Europa e
África
A leitura e interpretação dos resultados também foram contempladas por um
questionário, que enfatizou questões vinculadas ao conteúdo geográfico proposto,
aspectos da linguagem cartográfica e a comparação entre os tipos de mapas.
As questões foram as seguintes:
1. Mostre uma diferença entre a tabela que vocês construíram sobre os países
europeus e um dos mapas que vocês fizeram a partir dela.
2. Qual o mapa você considerou o mais representativo para as informações? Por
quê?
3. Escolha uma anamorfose e explique o que é mostrado nela.
4. Compare o mapa da Europa sobre a esperança de vida ao nascer e a
anamorfose sobre o total da população com mais de 65 anos.
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5. Observe o mapa que mostra o PIB per capita na Europa e mostre as
desigualdades presentes nele.
6. Qual a relação entre a esperança de vida ao nascer, o PIB per capita, calorias
consumidas e acesso à água potável.
7. Observe o mapa sobre a taxa de crescimento da população e compare a
situação dos países europeus.
8. Observe a anamorfose sobre a concentração dos mais ricos e a outra que
mostra a concentração dos mais pobres e apresente as diferenças entre o
continente europeu e africano.
9. Na anamorfose sobre a concentração dos mais ricos é possível afirmar que há
desigualdades entre os países do continente europeu? E entre os países do
continente africano?
10. O que você achou do trabalho? Justifique.

As respostas que se referem ao conteúdo geográfico foram as mais bem
sucedidas, principalmente sobre as desigualdades entre os continentes e entre os países
europeus.
Com relação à linguagem cartográfica, os alunos atingiram aquela que é a
expectativa desejada ao se utilizar os mapas, que é a eficiência deles para a visualização
das informações, sobretudo, ao compararem com a tabela.
Ao analisarmos as respostas sobre quais tipos de mapas consideravam mais
representativo para as informações, muitos alunos optaram pelos que haviam
construídos. Destaque foi dado ao mapa sobre o PIB per capita da Europa, feito no
mapa com fundo euclidiano.
Sobre o entendimento do conteúdo representado nas anamorfoses mostrou que
poucos alunos conseguiram dar explicações satisfatórias para a questão 3, a maioria
reproduziu apenas o título.Melhor aproveitamento observamos nas respostas em que as
perguntas eram mais específicas, como nas questões 8 e 9.
Sobre a avaliação que fizeram do trabalho proposto todos gostaram de realizá-lo,
o que tínhamos observado durante as atividades com os mapas e tabela. Justificaram
pelo conhecimento que adquiriram, sobretudo, a partir dos mapas e alguns alunos
destacaram a proporção das desigualdades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos as formas de trabalho que possibilitaram aos alunos conhecerem
diferentes procedimentos, recursos técnicos e tipos de representação cartográfica por
meio dos mapas.
Os resultados obtidos reafirmaram observações realizadas ao longo da nossa
experiência pedagógica, que são o interesse dos alunos pelos recursos computacionais e
pelos mapas, não desvinculados da construção do conhecimento. Tais constatações
foram evidenciadas pela motivação e autonomia apresentadas pelos estudantes em
realizar as atividades e à medida que eles avançavam mostravam-se mais familiarizados
com as informações, inclusive espacialmente, o que evidenciou o potencial do mapa
como instrumental de análise. Este também contemplado a partir do reconhecimento das
desigualdades socioeconômicas, sobretudo entre os continentes e entre os países
europeus.
Ressaltamos que outras fontes de conhecimento foram exploradas durante esse
estudo, para dar maior embasamento às interpretações geográficas.
A identificação das desigualdades entre os países africanos foi realizada, mas
com dificuldades, justificadas pelos alunos, principalmente, pela ausência da toponímia
nas anamorfoses. Esta somada a “distorção” dos contornos das áreas, tem sido
recorrente nos estudos que temos acompanhado sobre as anamorfoses.
Consideramos a partir dessa que foi a nossa primeira experiência, que
necessitamos aprofundar os estudos em busca de alternativas para os problemas
levantados, uma vez que as anamorfosesfavorecem a comparação entre os lugares. Para
o ensino, no Brasil, as discussões sobre o tema são embrionárias.
As práticas de ensino apresentadas neste trabalho envolveram múltiplas
atividades.Mesmo tendo sido pensadas para eliminar a cópia mecânica como fonte
aprendizado, acaba tendo alguns alunos que recorrem à reprodução para concluir a
atividade, que pode ocorrer pela dificuldade em lidar com os dados numéricos.
Por fim, consideramos que atingimos o objetivo principal que é mostrar o
potencial dos mapas para a análise espacial.
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