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RESUMO

A Cartografia é uma linguagem que expressa fatos e fenômenos observados em determinado local e constitui importante instrumento de reflexão e informação. Além disso,

possibilita um conhecimento estratégico acerca do espaço geográfico, permitindo a leitura crítica em diversas escalas.

	É fundamental que o estudante aprenda a ler um mapa ou trabalhar com imagens, porque, ao dominar uma linguagem que serve para a apreensão de diversos fatos e

fenômenos, que se manifestam nas mais diferentes escalas podem assim fazer relações, comparações e chegar assim a conclusões que dificilmente obteria apenas pela

observação empírica ou pela leitura de textos escritos. Assim, quando trabalha com imagens, o aluno toma posse de procedimentos que lhe permitem ter acesso a outras

informações sobre o mundo que o auxiliam a compreender a realidade e nela atuar. 

	Mesmo sendo o uso de mapas e imagens o ponto central desta proposta deve-se considerar a importância de se trabalhar também com outras formas de representação do

espaço como maquetes, gráficos, desenhos. Como afirma Cavalcanti (2002, p.97) “o estudo de Geografia não se reduz ao trabalho com mapas, mas é necessário chamar a

atenção para a conveniência de se estudar Geografia através, também de mapas”.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), partes das ações educativas propostas para o Ensino Fundamental incluem a leitura da paisagem realizada a partir

da investigação do espaço local de cada município. Especificamente, as informações peculiares de cada região devem ser apresentadas de maneira simples, utilizando-se de um

vocabulário adequado a cada faixa etária e adaptado ao nível de ensino do educando. 

Esse conceito implica em ler a paisagem, o espaço, bem como os caminhos pelos quais são percorridos cotidianamente, tecendo “relações de pertencimento” do aluno para com

o espaço a ser explorado. Ou seja, “[...] a criança é parte do lugar em que vive e o lugar é parte de sua subjetividade, sua leitura de mundo é a leitura espacializada do lugar e dos

acontecimentos que nele se operam” (PÉREZ, 2005, p. 14).

	Cabe, então, o estudo geográfico aliar elementos físicos e humanos a fim de desvendar as dinâmicas tão fortemente associadas. No entanto, essa tarefa pode ser desenvolvida

de várias formas de acordo com o estágio do educando. Como o foco dessa atividade de extensão é a integração do discente universitário com a escola regular por meio de

novas metodologias em aprendizagem e a capacitação de professores de escolas públicas, a utilização de práticas cartográficas e confecção de materiais para aplicação em sala

de aula surgem como objeto norteador para enriquecimento das aulas e melhor compreensão do Espaço Geográfico por parte dos alunos.

	A UEMG unidade de Carangola em parceria com a Escola Estadual Emília Esteves Marques atende os graduandos em Licenciatura do Curso de Geografia que através desse

projeto, em caráter didático complementar produzem materiais pedagógicos e aplicam em aulas de Geografia nas escolas de ensino fundamental II. Sendo essa uma proposta

que atenderá também aos professores da rede pública de outras escolas da região por meio de capacitação que, posteriormente, estarão aptos a replicar aos seus estudantes. 

Esse projeto tem como objetivo utilizar a cartografia como ferramenta didática para a compreensão do espaço permitindo inserção dos alunos de Licenciatura em Geografia na

comunidade escolar da rede pública e integrá-los à proposta de educação que proclama a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão a fim de contribuir para uma

melhor formação do docente garantindo-o condições e oportunidades de melhoria na sua formação profissional. Visa também aprimorar as aulas de Geografia das escolas

através de diferentes práticas e estimular os alunos a aprender de forma lúdica.

Para tal professor coordenador ministrará uma Formação Continuada na área Cartografia aos discentes do Curso de Geografia UEMG – Carangola. Esta capacitação conta com

diversas sugestões de jogos cartográficos e práticas pedagógicas lúdicas (como confecção de maquetes, mapas e gráficos), sendo assim estes estarão aptos a confeccionar todo

material que será utilizado no primeiro momento nas aulas de geografia com os alunos da Escola Estadual Emília Esteves Marques e posteriormente com alunos de ensino

fundamental II de outras escolas da cidade e região.

Metodologias que trabalham o espaço vivido podem contribuir para a alfabetização cartográfica assim como para o processo de valorização de uma consciência ambiental nos

alunos e para a transformação de seus comportamentos, no entanto, práticas como estas ainda têm um longo caminho a ser percorrido, principalmente quanto à quebra do

modelo tradicional de ensino “professor-lousa-livro didático”.
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