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Resumo 

A principal finalidade da cartografia no ensino da Geografia não é só de ministrar 

aulas, mas desencandear raciocínios para o entendimento do espaço geográfico ou 

compreender a forma de organização territorial de diferentes sociedades. Alguns 

professores acabam confundindo e valorizando somente o instrumento, o recurso, em 

detrimento da compreensão, do raciocínio, do pensamento e da ação, levando assim, a 

aulas não mais de Geografia, mas de Cartografia. 

Palavras Chaves: Geografia, Cartografia, docentes, discentes, aulas. 

A Cartografia é um tema atual, e tanto professores quanto alunos devem estar 

preparados para compreendê-la. A leitura cartográfica deveria ser considerada tão séria 

quanto o ensinar a ler, escrever, fazer cálculos. Foi a preocupação com o “desenrolar” da 

prática de ministrar aulas de Geografia/Cartografia que nos surgiu o interesse, e 

principalmente, a curiosidade em saber como está o conhecimento cartográfico dos 

professores de Geografia da cidade de Montes Claros – MG? Estes dominam o conteúdo? 

Quais as metodologias utilizadas para trabalhar a cartografia? Quais os recursos didáticos 

utilizados? Quais as dificuldades em trabalhar o conteúdo? 

Para responder a estes questionamentos foram realizados questionários com 30 

(trinta) professores, escolhidos aleatoriamente, onde, 15 (quinze) de Escolas Estaduais, 10 

(dez) de Escolas Particulares e 05 (cinco) de Escolas Municipais. 

Não nos cabe aqui citar nomes das Escolas e tão pouco dos professores que 

colaboraram com a pesquisa, até mesmo por uma questão ética. 

Dos professores entrevistados, 46,7% estão cursando o ensino superior, 33,3% 

já concluirão o ensino superior, 13,3% fizeram ou estão fazendo especialização e 6,7% tem 

apenas o antigo Magistério. 

                                                 
1 Graduanda em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidades Estadual de Montes Claros-MG 
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Sociais (Área 4) e Saneamento e Meio Ambiente, Mestre em Geografia. yara.silveira@unimontes.br 
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Quanto às séries que lecionam: 60% dos professores trabalham com 5ª a 8ª 

séries e 2º grau, 40% com as séries de 1ª a 4ª. 

Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para o reconhecimento das 

limitações que os docentes de Geografia do Ensino Fundamental e Médio possuem relativos 

ao conteúdo de Cartografia. Outro sim, fazemos algumas considerações e sugestões quanto 

o desenvolvimento do conteúdo e das metodologias que poderão ser aplicadas ao cotidiano 

da sala de aula. 

Cartografia no sentido lato da palavra não é apenas uma das 

ferramentas básicas do desenvolvimento econômico, mas é a 

primeira ferramenta a ser usada antes que outras ferramentas 

possam ser colocadas em trabalho. 

(Organização das Nações Unidas – ONU) 

A Cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e 

técnicas, que permite a partir dos resultados de observação direta ou de exploração 

documental, a elaboração de cartas, plantas e outros modos de expressões, assim como de 

sua utilização. 

Esta ciência é de grande utilidade, em especial na geografia, no entanto, é 

claramente perceptível o quanto a Cartografia é desmerecida em qualquer nível de ensino, 

são raras as iniciativas, da própria escola, para valorizar o desenvolvimento dos conceitos 

elementares da Cartografia como, projeções, coordenadas, perspectivas, dentre outros. 

A cartografia é um tema atual, e tanto professores quanto alunos devem estar 

preparados para compreendê-la, pois há hoje um grande uso de mapas, gráficos e tabelas 

em revistas, jornais e principalmente provas (concursos, vestibulares), mostrando-nos que 

há sim uma enorme influência desta ciência em nosso dia-a-dia. Devem ainda, compreender 

de maneira crítica os processos de construção e leitura de mapas. Precisam estar 

instrumentalizados para conseguirem fazer inter-relações entre a teoria da sala de aula e a 

prática diária. 

De acordo com o professor Élson Rodrigues Olanda3: 

...o interesse pela discussão da relação Cartografia e Ensino de 

Geografia não é recente. A bibliografia sobre o tema é encontrada de 

forma dispersa. As fontes principais são os trabalhos sobre a 

                                                 
3 Professor Auxiliar no Centro de Ensino e Pesquisa à Educação – CEPAE/UFE: Especialista em 
Meteorologia do Ensino Superior, Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Texto 
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Cartografia Temática e os estudos específicos que versam sobre o 

ensino de geografia. 

Segundo THRALLS (1965:23): 

A interpretação de mapas procura descobrir a significação dos fatos 

apresentados. A habilidade de interpretar desenvolve-se como o 

estudo com o uso e com a compreensão de que os mapas, como a 

literatura, tem muito a dar àqueles que procuram saber. 

Além destes autores, Yves Lacoste4, citado por ALMEIDA, et al. (2001:16): 

...a geografia e a cartografia em particular são matérias que 

envolvem um conhecimento estratégico, o qual permite às pessoas 

que desconhecem seu espaço e sua representação, passarem a 

organizar e dominar esse espaço. 

Assim, a principal finalidade da cartografia no ensino da geografia não é 

especificamente ministrar aulas de cartografia, mas desencadear raciocínios para o 

entendimento do espaço geográfico ou para compreender a forma de organização territorial 

de diferentes sociedades. Alguns professores podem confundi-los e valorizar somente o 

instrumento, o recurso, em detrimento da compreensão, do raciocínio, do pensamento e da 

ação, levando assim, a ministrar aulas não mais de Geografia, mas de Cartografia. Por isso, 

é importante que se tenha claro que o mapa serve para nos auxiliar nas aulas de Geografia, 

quais são suas possibilidades de uso e seus limites. 

O ensino da Cartografia não pode e não deve ser a simples transposição dos 

conteúdos da ciência para os alunos em sala de aula. Não se pode esperar que o aluno do 

Ensino Fundamental e Médio seja um geógrafo nem tão pouco um cartógrafo em potencial, 

no entanto, cabe aos professores explorarem ao máximo a linguagem visual dos discentes, 

dando base para uma maior facilidade em interpretação e leitura dos instrumentos 

cartográficos (mapas, gráficos, tabelas). Assim sendo, como o professor de Geografia pode 

trabalhar a linguagem visual em sala, se ele próprio reclama de dificuldades, tanto com o 

conteúdo quanto com os recursos didáticos e metodologias a utilizar? 

Não existe uma resposta pronta para esta questão, afinal de contas, a linguagem 

visual, abrangeria até mesmo as ciências da comunicação e a psicologia. A dificuldade de 

leitura dos mapas se inicia com os próprios professores em sala de aula. Ao analisar, 

                                                                                                                                                         
adquirido no Mini-curso: Geografia, Cartografia e Ensino Fundamental, no IV Encontro Regional de 
Geografia do Norte de Minas, 2002 – UNIMONTES. 
4 LACOSTE, Yves. A Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a Guerra. Campinas, 
Papirus, 1988. 
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observar um mapa, onde tem que interpretar todos os dados encontrados, como por 

exemplo, o educador que não domina o conteúdo de maneira tal, que venha facilitar a 

compreensão dos alunos, contribui muito para um péssimo desenvolvimento desta ciência 

nas séries decorrentes. Portanto, o educando não absorvendo o mínimo necessário ao 

entendimento do conteúdo cartográfico, terá com certeza dificuldades em conhecer um 

mapa ou carta, localizar e/ou observar um determinado espaço, fatos que comprometerá 

sua prática e conhecimentos da ciência geográfica. 

Neste sentido CALLAI et al. (2000:70), afirma que: 

No trabalho com mapas, o aluno vai aprendendo a noção de espaço 

– o seu significado – e a sua possibilidade de representação. E da 

representação do espaço ele poderá extrair informações da realidade 

(ao ler e interpretar um mapa), ou colocar nele as informações (no 

caso de constituí-lo). Isto tudo exige um alto grau de abstração e, 

portanto, é necessário uma série de atividades que precedem o uso 

do mapa para que o aluno esteja capacitado. Em outras palavras, é 

necessário que o professor oportunize situações de aprendizagem 

para o aluno ter instrumentos, para o aluno construir este conceito de 

espaço, e junto com ele outros conceitos fundamentais para a sua 

compreensão. 

Mas para que isto ocorra, deve-se melhorar o ensino partindo da própria 

qualificação dos professores, ou seja, firmar visões e conceitos da Geografia no conteúdo 

Cartografia. Isto deve ser feito em primeira instância na própria Instituição, de ensino 

superior que ainda trata a cartografia com descaso, ficando aquém da necessidade 

daqueles que se dedicarão a docência, levando consigo dúvidas no conteúdo e 

principalmente, dificuldades em desenvolver metodologias diversas para melhorar o 

aprendizado dos alunos. LIMA5 (2000:43), neste contexto descreve: 

Para o educando, em qualquer nível de ensino, é importante que o 

educador possibilite uma visão mais ampla de mundo para neste 

contexto da Cartografia, poder ele mesmo se identificar com 

alguma(s) postura(s) que possibilite(m) fazer intervenções sobre o 

espaço geográfico. 

Os livros didáticos elaborados por professores de Geografia, também trazem 

consigo certa culpa pela dificuldade que os educandos encontram em aplicar a cartografia 

                                                 
5 LIMA, Hudson Rodrigues. Professor de Geografia da Escola de Educação Básica da Universidade 
Federal de Uberlândia, qualificado em Mestrado de Geografia Humana pela USP - Universidade de São 
Paulo. 
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no seu dia-a-dia. Utiliza mapas produzidos por cartógrafos, propiciando dificuldade de fazer 

as conexões da teoria com a prática. Para entender o processo de ensino/aprendizagem 

nas séries correspondentes aos livros didáticos, os mapas deveriam ser produzidos com o 

intuito não só de expor dados, mas também, de facilitar a leitura visual do aluno donde, o 

professor teria mais facilidade para trabalhá-lo em sala. 

...é necessário proceder a uma mudança na estrutura dos livros. 

Essa mudança deve ser norteada fundamentalmente pela 

preocupação de se construir documentos cartográficos mais 

inteligíveis, para serem usados como instrumentos de elaboração de 

conhecimento e não apenas como ilustrações do texto geográfico. 

(LIMA, 2000:50. APUD. LE SANN, 1985:36) 

Geralmente a cartografia é inserida nos livros mais como ilustração e não como 

um instrumento de compreensão da realidade, o que vem provocar erros ou complicações 

na interpretação das informações existentes na representação cartográfica. Esses recursos 

de mapas e gráficos nos livros didáticos são citados pelos professores como uma das 

dificuldades de se trabalhar de maneira construtiva a cartografia na sala, dificultando a 

aprendizagem dos alunos. 

Como nos mostra LE SANN6, citado por LIMA (2000:52): 

...a cartografia do livro didático nem sempre alcança esses objetivos7, 

haja visto os depoimentos de professores sobre as dificuldades e as 

atitudes negativas dos alunos em relação aos mapas e gráficos. Essa 

atitude muitas vezes é uma resposta à má qualidade das ilustrações 

(...) é um reflexo da atitude do professor despreparado para ler, 

analisar e/ou construir documentos cartográficos. 

Ou seja, a dificuldade do professor não é só em ensinar ao aluno a aguçar sua 

visão cartográfica, mas também, de vencer a sua própria dificuldade em interpretar os 

“signos8” da cartografia, proporcionando assim, uma boa leitura dos mapas, gráficos, 

tabelas e cartas. Grande parte dos professores entrevistados, dizem se considerar aptos a 

trabalhar o conteúdo, porém, se contra dizem quando solicitam mais capacitações em forma 

de oficinas, cursos preparatórios, dentre outros, bem como uma melhor capacitação dos 

professores do conteúdo na própria Academia, pois levam consigo dificuldades em relação à 

                                                 
6 LE SANN, Janine Gisele. Documento cartográfico: considerações gerais. Revista Geografia e Ensino. 
Belo Horizonte, nº 3, p. 3-17, marco, 1983.   
7 Os objetivos citados pelo autor refere-se a cartografia como um instrumento de compreensão da 
realidade. 
8 Variáveis Visuais – dimensões do plano, tamanhos, valores, granulações, cores, orientações, formas. 
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disciplina e dúvidas quanto à metodologia a ser utilizada. Sugerem menos teoria e mais 

prática na formação profissional. 

Uma outra deficiência considerada pelos professores para se trabalhar a 

cartografia é a falta de recursos didáticos. A maior parte dos professores afirma que utilizam 

mapas, Atlas, vídeo, revistas, jornais, globo terrestre, quadro, giz e o livro didático, enquanto 

uma pequena parcela, faz uso do data show, retroprojetor, mesmo assim, afirmam que a 

escola não tem recursos para se trabalhar a cartografia. Será que realmente as escolas não 

têm recursos didáticos para facilitar o desenvolvimento cartográfico ou são os docentes que 

não estão sabendo aproveitá-los? 

Para desenvolver as habilidades que a cartografia propõe aos alunos, os 

professores não precisam de infinitos recursos, deve-se aproveitar daqueles que são 

propostos a eles. Dependendo do conteúdo a ser exposto na sala o professor precisaria 

apenas do mapa, ou do globo, ou de uma reportagem de revista/jornal com mapas, gráficos, 

enfim, se as escolas fornecem certos materiais (a grande maioria não dispõe de verbas para 

investimentos sofisticados – retroprojetor, datashow, computador, etc.) cabe ao docente 

então, procurar aplicar metodologias utilizando os materiais que tem disponível. Não há 

necessidade na cartografia de se ter equipamentos sofisticados para mostrar ao aluno o seu 

espaço, o seu mundo. Percebe-se então que o professor está despreparado em relação ao 

conteúdo, pois não sabe quais recursos utilizar e tão pouco quando utilizá-lo. 

Quanto à metodologia, afirmam não saber qual usar, até porque não conhecem 

tantas para que possam estar selecionando as mais eficazes para trabalhar a cartografia. 

Alguns professores disseram fazer uso basicamente das mesmas metodologias, jogos, 

brincadeiras, trabalho de campo, afirmando não conhecer técnicas diferenciadas para 

desempenhar melhor o conhecimento da cartografia. 

Os docentes devem começar a explorar o ensino extrapolando o espaço da sala 

de aula, levando o aluno ao campo, mostrando a ele que sua casa, seu bairro, sua cidade, 

fazem parte de um todo em que ele também esta inserido, ou seja, mostrar ao aluno de 

maneira visual aquilo que ele lê e vê nos livros, nos mapas. Fazê-lo perceber seu mundo, 

seu espaço, seu lugar, seu território, enfim, seu espaço cotidiano/geográfico. 

Segundo Rosângela Almeida e Elza Passini (2001:9-10), “as crianças nem 

sempre compreendem os conceitos espaciais usados pelos adultos”, assim, não há 

necessidade em querer que decorem conceitos, mas sim, fazê-las compreender a realidade 

em que estão inseridas. Para que assim não se tornem adultos com dificuldade em entender 

seu meio. 
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Helena Copetti Callai9 afirma que: 

Um aluno que sabe compreender a realidade em que vive, que 

consegue perceber que o espaço é construído, e que nesse processo 

de produção do espaço local e do espaço regional consegue 

perceber que todos os homens, que a sociedade é responsável por 

este espaço, conseguirá estudar questões e espaços mais distantes 

e compreender, indo além do aprender porque o professor quer. Ao 

construir o seu conhecimento estará aproveitando os conteúdos de 

geografia para a sua formação, para ser um cidadão no sentido pleno 

da palavra. 

O conhecimento não brota da realidade, mas todo o aluno tem um 

conhecimento que vem de casa, e a função da escola e da geografia 

é fazer com que ele supere o senso comum, ao fazer confrontação 

da sua realidade concreta com o conhecimento cientificamente 

produzido. (2001:62) 

Mas será que os professores conseguem compreender sua realidade, seu 

espaço? Será que estes conseguem desenvolver conceitos como territórios, espaço, lugar? 

Será que conseguem propor aos alunos uma leitura visual aguçada, noções básicas de 

orientação, localização e representação do espaço? Os próprios educadores reclamam da 

dificuldade em se orientar no espaço, então, como transmiti-la aos alunos de forma simples 

e clara? Será que tanto os educadores quanto às escolas conseguem fazer com que os 

alunos hoje, superem seu senso comum? 

É difícil responder a estas questões sem ferir o sentimento de alguns 

professores de geografia, e principalmente, sem criticar o ensino de forma geral. Apesar de 

que os próprios educadores reclamam da grande dificuldade em desenvolver o conteúdo 

cartográfico em sala, seja por não saber qual metodologia a utilizar, ou por falta de recursos 

didáticos, ou por não disponibilizar de uma carga horária suficiente, ou por dúvidas no 

conteúdo, dentre outros. 

Muitos reclamam da carga horária insuficiente para trabalhar a cartografia, mas 

se esquecem que esta faz parte da disciplina geografia, e não deveria ser considerada uma 

disciplina a parte. Para tanto, não precisam de horários específicos para desenvolver o 

conteúdo. Os professores devem entender que a cartografia tem ligação plena com a 

geografia e deve ser trabalhada juntamente com todo e qualquer conteúdo geográfico. Não 

se deve fazer uma separação dos dois conteúdos, até porque, como já foi referenciado 

                                                 
9 Texto publicado originalmente no Boletim Gaúcho de Geografia, n.19, 1994, com o título “O Ensino e 
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anteriormente, não há necessidade de se formar “cartógrafos”, e sim, pessoas críticas, 

capacitadas para entender seu meio, o seu espaço cotidiano/geográfico. 

Quanto às deficiências dos alunos em entender a cartografia, percebe-se que 

vem de séries anteriores crescendo como uma “bola de neve”, onde segundo ALMEIDA, et 

al (2001:12): 

No ensino de 1º grau, esses conhecimentos/habilidades devem ser 

desenvolvidos e aprofundados desde a 1ª até a 8ª séries, pois são 

essenciais ao entendimento dos conceitos que possibilitem ao aluno 

realizar a análise geográfica. 

Por isso, a preocupação em formar professores capacitados em trabalhar a 

cartografia é cada vez maior. Pois se os alunos encontram dificuldades em entender a 

cartografia desde séries iniciais até sua formação, parte da culpa é dos professores que não 

se encontram totalmente preparados para trabalhá-la. A outra parte da culpa (a maior parte 

por sinal) fica por conta do próprio sistema na formação destes profissionais que não lhes 

proporcionam uma melhor forma de desenvolver o conhecimento cartográfico na sala de 

aula no instante em que estiverem lecionando, ou seja, estes em sua formação, se constar 

na ementa a disciplina cartografia (pois alguns professores apresentam somente o antigo 

magistério) tem tal disciplina transmitida de forma a entendê-la/aprende-la e não lhes são 

proporcionado maneiras de como ministra-la didaticamente, acarretando um melhor 

entendimento do conteúdo aos alunos. De acordo com LIMA (2000:41-42) verifica-se que: 

Em relação às condições de trabalho, ensinar/aprender cartografia 

exige profissionais qualificados e muitos equipamentos que permitam 

ao aprendiz, futuro educador, ter uma base mínima de compreensão 

das linguagens cartográficas. 

(...) no ensino superior e pós-graduação, a cartografia muitas vezes, 

repetindo a situação dos níveis fundamental e médio, também é 

tratada com descaso. Naquele nível de ensino, onde há possibilidade 

de cursos ou disciplinas específicas relativas ao uso da Cartografia 

na Geografia, geralmente ficam aquém da necessidade daqueles que 

dedicar-se-ão à docência ou que produzirão novos trabalhos 

científicos tentando refletir sobre os territórios. Isso reduz as chances 

de uma boa aprendizagem e, portanto, de uma formação profissional 

qualitativa. 

O mesmo vai mais longe e diz que: 

                                                                                                                                                         
a questão regional”. Retirado do livro “Geografia em sala de aula – práticas e reflexões”, 2001.  
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É muito comuns cursos que estruturam seus currículos sem se 

preocuparem com a ampliação da visão da Cartografia aos 

profissionais que irão ministra-la, deveriam utilizar-se da mesma e 

limitam a formação a abordagens insuficientes. Negam a 

oportunidade de se ter contato com outras visões ou temáticas 

cartográficas para além daqueles que consideram a Cartografia 

apenas como ilustração gráfica de manuais didáticos e subestimam 

este importante meio de comunicação que tem linguagem própria e 

que facilita a compreensão dos estudos geográficos. (2000:43) 

O mais interessante ao desenvolver este trabalho foi à sinceridade com que os 

professores reconheceram suas dificuldades no conteúdo da cartografia, ou seja, eles têm 

sim, uma grande dificuldade em ministrar aulas de tal conteúdo, principalmente pela falta de 

domínio e conhecimento da ciência cartográfica, fator que impede a escolha de 

metodologias e estratégias acertadas, e reconhecem tal dificuldade. E como sugestão para 

melhorar o desempenho em sala, grande parte dos professores entrevistados pedem que 

sejam realizadas oficinas, cursos específicos, uma melhor capacitação na formação do 

docente, além da possibilidade de se criar cartilhas, ou qualquer outro material didático para 

facilitar os meios de se trabalhar a cartografia. 

Outra questão comentada pelos professores, apesar não nos caber aqui entrar 

em detalhes porém deve ser lembrada, é a respeito da desvalorização da mão-de-obra do 

professor, ou seja, os baixos salários e em grande parte as péssimas condições de trabalho 

a que se sujeita o profissional da educação. 

Levando-os de certa maneira, a se sentirem frustrados, porém fica em aberto 

para uma futura discussão: 

O preparo para o domínio espacial, para compreensão das 

representações cartográficas, implica em um processo de aquisição 

pelo aluno/cidadão de um conjunto de conhecimento e habilidades 

para que consiga efetuar a leitura e análise do espaço 

geográfico/espaço social. Este domínio é em grande parte 

desenvolvido na escola a partir das séries iniciais do ensino 

fundamental e ampliado nas séries subseqüentes. (FREITAS & 

CARVALHO10, 2000:64) 

                                                 
10 FREITAS & CARVALHO;  Aquela é especialista em geografia, professora da Escola de Educação 
Básica, esta é professora de geografia da Escola de Educação Básica, ambas são da Universidade 
Federal de Uberlândia. 
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Ensinar Geografia continua sendo uma tarefa difícil. Não somente por 

precisarmos assimilar os novos tempos, as explosões tecnológicas, 

de informações de conhecimentos, mas por termos que fazer tudo 

isso carregando estigmas ainda não resolvidos, como a 

desvalorização profissional, os baixos salários, as péssimas 

condições de trabalho. Parece-nos claro que a maior dúvida é saber 

como resistir e avançar. (GUIMARÃES11, 2000:15) 

Percebe-se então que para o ensino geográfico/cartográfico atender as 

necessidades que o mundo atual exige cada um deve fazer a sua parte para melhorar o 

ensino da Geografia, em especial, da Cartografia, ou seja, governo, prefeituras, 

Universidades, Professores, alunos, e até mesmo os autores. 

Governo: 

• Deve dispor as Escolas Públicas, infra-estrutura (livros, laboratórios, mapas, Atlas, 

globo, vídeo, televisão, além de outros materiais) e verbas para funcionar de forma a 

oferecer um bom ensino, possibilitando a seus alunos condições de se tornarem 

cidadãos cada vez melhores. 

• Aos profissionais da educação, deveriam proporcionar salários dignos, resultando 

assim, numa maior contribuição destes para com a educação passando a trabalhar 

de maneira ainda mais prazerosa. Não necessitando desta maneira, de procurar 

outros meios para completar sua renda mensal. 

• A estes ainda, proporcionar no âmbito de sua formação acadêmica, Faculdades que 

irão lhes fornecer instrumentos necessários para o melhor desempenho possível na 

sala de aula. 

• Deveriam também facilitar o financiamento aos estudantes de graduação e 

especialização, além, de incentivar e contribuir de certa maneira, para que estes 

futuros profissionais da educação tenham acesso a oficinas, cursos, mini-cursos, 

Palestras, Encontros, Seminário, Congressos, e outros eventos de âmbito regional, 

nacional e porque não, internacional. Possibilitando desta maneira uma formação 

com um maior grau de qualificação da mão-de-obra deste profissional e 

conseqüentemente, a um melhor ensino nas escolas brasileiras. 

Prefeituras: 

                                                 
11 GUIMARÃES, Iara Vieira; Mestra em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e professora 
de Geografia na Escola Básica da Universidade Federal de Uberlândia. 
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• Investir mais nas Escolas Municipais, posto que, trará uma melhor educação para a 

população desta, tornando-os cidadãos dignos. 

• Melhores condições de vida para seus profissionais da educação, lhes oferecendo 

salários mais dignos. 

• Maior infra-estrutura (bibliotecas com livros novos, atlas, globo, mapas, televisão, 

vídeo, boa qualidade da merenda escolar, carteiras em bom estado de conservação, 

menor número de discentes nas salas de aula, pátio, banheiros, salas em bom 

estado de conservação, etc) além de verbas para um melhor desempenho e 

desenvolvimento escolar. 

Universidades: 

• Oferecer boa formação profissional, infra-estrutura (acervos, laboratórios, 

diversificados materiais didáticos, profissionais ainda mais qualificados, salas 

conservadas, dentre outros). 

• Incentivar a participação dos futuros formandos na vida acadêmica (Cursos, 

Palestras, Encontros, Seminários, Congressos, Cursos, etc.) 

• Em especial aos Cursos de Licenciatura, proporcionar a estes, oficinas, trabalhos de 

campo, enfim, todo e qualquer método para uma melhor qualificação da mão-de-obra 

destes licenciados. 

• Na cidade de Montes Claros/MG, o ensino oferecido, em especial nos cursos de 

Licenciatura Plena de Geografia, deveria proporcionar uma maior facilidade aos 

futuros professores em se trabalhar a cartografia na sala de aula. 

Escola: 

• Exigir do Governo e/ou Prefeitura o cumprimento de seus deveres para que as 

escolas possam exercer seu papel corretamente. 

• Possibilitar aos professores métodos e meios de realizar seu trabalho de maneira 

objetiva e clara. 

• Fornecer ensino de boa qualidade, proporcionando aos alunos, um desenvolvimento 

seqüencial, facilitando seu desempenho nas séries posteriores. 

• Capacitar os alunos preferivelmente de forma interdisciplinar, expondo seus 

trabalhos à comunidade, em eventos realizados pela e na escola, como por exemplo, 

Feira da Cultura, Semana do Meio Ambiente, Feira da Ciência, dentre outros. 
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• Expor aos discentes seus direitos e deveres, deixando-os cientes do que podem ou 

não fazer dentro da escola, bem como das conseqüências em que poderão sofre 

como resultado de seus atos. 

Corpo Docente Escolar: 

• Propor meios juntamente com todos os membros que formam a escola (pais, corpo 

docente, direção, dentre outros) para utilizarem métodos interdisciplinares, 

proporcionando uma melhor compreensão dos discentes das diversas disciplinas. 

Professores: 

• Cabe a estes o papel mais importante, o de educar mostrando aos docentes que a 

escola é um complemento de tudo que vivem no dia-a-dia. 

• Os docentes deviriam trabalhar juntos – interdiciplinaridade – proporcionando desta 

maneira, uma visão de união, conjunto dos diversos conteúdos nos alunos. Pois, não 

há disciplina isolada. A Geografia, por exemplo, depende do Português, da 

Matemática, da História, da Educação Física (para conhecer seu espaço), assim com 

precisa também da cartografia para desempenhar um melhor entendimento nos 

conteúdos geográficos, seu espaço, orientação, localização, etc. 

Alunos: 

• A estes, cabe uma melhor atenção nas aulas (em toda e qualquer disciplina). 

• Participação nos eventos realizados na escola (como exemplo pode-se citar Feira da 

Cultura, Semana do Meio Ambiente, Semana da Água, Feira da Ciências, etc.). 

• Maior respeito com os profissionais da escola (Direção, pedagogos, supervisão, 

professores) além dos próprios colega. 

• Enfim, devem conhecer seus direitos e deveres como estudantes, tornando-se assim 

cidadãos dignos. 

• Estudar. 

Autores: 

• Deveriam utilizar linguagem mais simples facilitando assim, a aprendizagem dos 

alunos. 

• Em especial aos autores dos livros de geografia, analisar com maior detalhe suas 

obras antes de serem distribuídas nas escolas, apesar de ser o próprio professor 
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quem escolhe qual livro que irá trabalhar no decorrer do ano. Isto, porque, há livros 

com impressão ruim, mapas com legendas erradas, de difícil compreensão, tabelas e 

gráficos com erros, porém, não nos cabe aqui, citar nomes nem das obras, nem dos 

autores. 

• Ao utilizarem mapas, estes mesmos autores deveriam fazer uso de mapas mais 

didáticos, confeccionados por geógrafos e não cartógrafos (como já mencionado 

anteriormente). 

Se todos estes deveres – além de outros – fossem cumpridos (cada um fazendo 

sua parte), provavelmente haveria um melhor ensino no Brasil, sem a necessidade de um 

aluno ao concluir o Ensino Médio procurar um cursinho qualquer para conseguir uma vaga 

na Faculdade. Porém, caso contrário às escolas continuará formando adultos 

despreparados, alheios à noção de espaço e com um senso crítico pouco apurado. Quando 

referimos a escola, queremos dizer todas, principalmente as Universidades, que deveriam 

rever suas técnicas de ensino no que tange a cartografia, à medida que, facilite ao máximo a 

aprendizagem dos futuros professores, para que assim, possam realmente modificar o 

ensino/aprendizagem nas escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental e Médio, 

instruindo os alunos a se tornarem cidadãos críticos. 

A geografia como ciência que estuda as relações entre o homem, a 

natureza, a sociedade, necessita, além de um embasamento teórico 

consistente, de instrumentos técnicos adequados. Como um dos 

principais instrumentos técnicos da geografia é a representação 

cartográfica dos eventos e processos da superfície terrestre, há 

necessidade que o cidadão aprenda a ler, interpretar analisar os 

mapas e gráficos. (SIEGLER & MELO. APUD. FREITAS & 

CARVALHO. 1985:63) 
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