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ATLAS ESCOLARES E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O CAMPO DE PESQUISA EM 
CARTOGRAFIA ESCOLAR 

Muito se tem ouvido a respeito de atlas escolares, em trabalhos apresentados em 

congressos, colóquios, encontros científicos, que trazem um eixo relacionado ao ensino de 

Geografia e à Cartografia para escolares. Atlas escolares têm sido objeto de inúmeras 

pesquisas, não somente no Brasil, mas também em outros países, conforme pôde-se 

observar no I Simpósio Ibero Americano de Cartografia para Crianças, realizado em 2002, 

no Rio de Janeiro, sob a coordenação da Profa. Tomoko Yida Paganelli, da Universidade 

Federal Fluminense. Nesse mesmo ano, também aconteceu em Diamantina-MG, o Colóquio 

Anual do Grupo de Trabalho da Associação Internacional de Cartografia, com o tema 

Cartografia para Escolares no Brasil e no Mundo, sob coordenação da Profa. Janine Le 

Sann, que contou com a presença de pesquisadores de vários países, os quais 

apresentaram seus trabalhos, também, na linha de atlas escolares municipais. 

LE SANN (2002) elaborou um quadro que mostra essa diversidade de pesquisas na 

linha de elaboração de atlas escolares. 

Quadro 1: Os Atlas e/ou as coleções de atlas escolares produzidos no Brasil 

 

Autores Atlas e/ou projeto 

Equipe do Paraná Atlas municipal de Morretes/PR 

Graça M. L. Ferreira e Marcello 
Martinelli 

Atlas escolar do Brasil (diversos) 

Janine Gisele Le Sann Atlas Escolares Municipais Interativos em Minas 
Gerais (Contagem, Gouveia, São Gonçalo do Rio 
Preto, Datas,Presidente Kubitschek, Santo Antônio 
do Itambé, Pedro Leopoldo, Lagoa da Prata, 
Brumadinho,Padre Paraíso e Itamarandiba) 

Lia Margot Dornelles Viero Atlas Escolar Municipal de Santa Maria – RS 

                                                 
1 Profª M.Sc. do Departamento de Geografia da UFAC, Acre, Brasil 
Doutoranda do Instituto de Geociências da Unicamp, Campinas, SP, Brasil 
miriam@ige.unicamp.br 
2 Profº Livre Docente do Instituto de Geociências da Unicamp, Campinas, SP, Brasil 
compiani@ige.unicamp.br 

 14616 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 
Magda Adelaide Lombardo  Atlas Urbano de Rio Claro – SP 

Maria Elena Simielli Atlas Escolar do Brasil (diversos) 

Míriam Aparecida Bueno da Silva Atlas Escolares Municipais do estado do Acre 

( Sena Madureira e Xapuri) 

Neide Monteiro e Tânia Targino  Atlas Escolar da cidade do Rio de Janeiro - RJ  

Rosângela Doin de Almeida  Atlas Escolares Municipais do estado de São Paulo 
(Limeira, Rio Claro e Ipeúna) 

Valéria Trevizani Burla de Aguiar Atlas Geográfico de Juiz de Fora – MG 

 

Quadro 2: Os atlas escolares produzidos no exterior 

 

Autor País 
Alexander Wolodtschenko  Alemanha 
Carlos Alberto Lizana  Argentina 
Temenoujka Brandova  Bulgária 
Dona Williams  Canadá 
Jean Carrière  Canadá / Quebec 
Bettina Bolassa  Hungria 
Gizella Bassa  Hungria 
Patrick Wiegand  Inglaterra 
Wlayslaw Pawlak  Polônia 
Viktor Rudsky  Rússia 
Margareta Elg  Suíça 
Necla Ulegtekin  Turquia 
William Loy  Estados Unidos 

 

Outros trabalhos, ainda, têm sido apresentados na perspectiva de avaliar essa 

metodologia de trabalho no ensino de Geografia, trazendo à tona uma discussão teórico-

metodológica. 

A incorporação de atlas escolares à prática de sala de aula constitui-se numa das formas 

encontradas para viabilizar a apresentação e o uso de mapas no ensino. É a partir do século 

XIX, conforme pesquisa realizada por AGUIAR (1996), que a produção de atlas direcionados 

ao ensino formal passa a fazer parte da literatura, coincidindo com a inserção da Geografia 

nos currículos escolares. Embora tenham sido vistos apenas como material para consulta, 

fato que se estende até os dias atuais, sob a perspectiva de um ensino ainda arcaico e 

voltado apenas para a localização dos fatos ou fenômenos, hoje percebe-se uma 
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redescoberta dos atlas escolares como instrumento didático para o desenvolvimento das 

habilidades cartográficas. 

As contribuições mais efetivas dos atlas para o ensino de Geografia têm sido, 

tradicionalmente, a localização de lugares, a composição de mapas temáticos relacionados 

aos aspectos físicos e humanos, o uso de diferentes escalas de análise e interpretação de 

fatos, a visualização da representação espacial do lugar. Essas contribuições dos atlas 

estão inseridas numa concepção teórico-metodológica adotada pelo autor dos mesmos. Isso 

fica bastante claro quando se analisa a proposta lablacheana do Atlas Général (1921), que 

traz uma concepção bastante avançada para a época, onde estimulava o aluno a participar 

do processo de aquisição do conhecimento. 

Atualmente, observa-se uma efervescência na produção de atlas escolares, 

principalmente aqueles destinados à escala municipal. Este material é de extrema 

importância para o estudo do espaço local e está de acordo com as novas orientações 

curriculares. Eles trazem informações atualizadas e organizadas por temas, auxiliando 

professores e alunos na construção do conhecimento. FELBEQUE (2003) resgata um pouco 

da influência da Cartografia no ensino de Geografia e destaca que as pesquisas 

desenvolvidas na área da Cartografia aplicada ao ensino resultaram no amadurecimento de 

uma linha de pesquisa conhecida como Cartografia para escolares. 

No Brasil, o estudo pioneiro de uma proposta metodológica para o ensino do mapa foi 

realizado por OLIVEIRA (1978), com o título “Estudo metodológico e cognitivo do mapa”, 

constituindo-se, assim, no marco inicial dessa linha de pesquisa. FELBEQUE analisou 

também as propostas teórico-metodológicas de alguns atlas escolares publicados no Brasil, 

em diferentes linhas, e apontou algumas considerações. Segundo a autora, houve 

ampliação da produção de atlas escolares para as escalas nacional, regional e municipal. 

Ressalta que passou a existir uma maior preocupação dos autores para que haja maior 

interação do leitor com as informações dos atlas. Diferentes recursos visuais têm sido 

utilizados, tornando o material mais atrativo e ampliando as informações mapeadas. Existem 

ainda os atlas em versões para a Internet e em CD-Rom, os quais oferecem vantagens e 

desvantagens para o usuário. 

Um dos grandes desafios, ressalta a autora, a ser repensado para que a educação 

cartográfica aconteça efetivamente na escola, refere-se à formação do professor. Estes 

devem ter um espaço garantido de formação, um espaço para reflexão sobre a própria 

prática escolar. Um novo olhar sobre o estudo do lugar e sua representação devem ser 

incentivados como primeiros passos para a desmistificação da Cartografia, rompendo com o 

modelo tradicional e incorporando a idéia da sua dimensão formadora na construção de 

conceitos geográficos. 
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O LUGAR E SUA SIGNIFICAÇÃO A PARTIR DO MAPA 

O ensino do lugar, como uma categoria geográfica, por meio dos atlas escolares 

municipais, conduz o aluno e o professor à compreensão da cidadania como participação 

social e política. 

Nosso olhar, ao percorrer os mapas, desfaz os sentidos percebidos e remete a outros 

sentidos. Assim que percebemos o mundo já estamos realizando a sua construção, porque 

temos a necessidade de viver para um sentido que não é imanente à vida. 

Podemos ter muitas imagens de um mesmo lugar, mas cada uma delas é uma imagem 

diferente das outras. Nos mapas temos as "imagens do espaço, ou melhor, do território visto 

e/ou vivido" (RAFFESTIN, 1993). 

AGUIAR (2003), membro do grupo de pesquisa Cartografia para Escolares, discute que 

imaginar é manter o "real à distância". Quando ensinamos a nossos alunos o lugar por meio 

dos mapas, é possível desencadear neles a abertura para uma dialética visual que permite 

restabelecer a horizontalidade do diálogo cotidiano com o espaço-tempo do lugar onde 

vivem e descobrirem que pertencem a ele. 
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Figura 1: Prancha do atlas escolar municipal de Xapuri/AC, que resgata o 
trabalho com o lugar. Croqui de uma localidade da zona rural com diferentes 
conceitos geográficos regionais.  

A visibilidade objetiva proporcionada pelo estudo dos mapas do lugar onde nossos alunos 

vivem, deve ser ensinada com o intuito de fazê-los reconhecer seus territórios, aproximá-los 

do contexto do seu espaço vivido, permitir a desconstrução/reconstrução de cenários, a 

busca dos significados e dos sentidos das formas da cidade, das relações com outros 

lugares, com o mundo. 

Sobretudo, nossos alunos precisam imaginar outras malhas urbanas invertendo a 

relação epistemológica entre o mapa e o lugar: o mapa não representa o lugar, mas o lugar 

que representa o mapa. Assim, nossos alunos apropriam-se do mapa como seu engenho 

por meio do exercício da imaginação geográfica, transformando a sua visão em apreensão 

do mundo. 

Cada lugar é uma teia, uma malha de relações intrincadas, processos à procura das 

formas. Ao mesmo tempo a cidade é redundante, diz tudo o que devemos pensar, o 
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caminho que devemos fazer, o que devemos memorizar. Uma vez percorrido o caminho, ele 

permanece traçado, evidente, mas a caminhada é, muitas vezes, irrelevante, restringindo 

nossa capacidade de compreender o espaço geográfico como uma forma de reconhecer o 

mundo criado pela própria vida, o mundo como lugar em que vivemos com os outros e 

rodeado pelas coisas, um mundo de cores, sons, odores, sutilezas, poesia, um mundo 

afetivo e de pessoas, lugares, lembranças, esperanças, conflitos e lutas. 

 

Figura 2: Conjunto de fotografias, presentes no atlas escolar municipal de Xapuri, que 
estimulam o aluno a perceber o lugar e suas significações. 

As imagens estão dentro da experiência, estão incorporadas e representadas. A 

incorporação das imagens implica emoção, moralidade, estética e são estes os significados 

que engendram as representações. Os mapas são objetos de certeza visual e conceitual, 

mas são também instrumentos de produção simbólica, produção conceitual cuja verdade 

está no mundo da vida. 

Toda escolha é limitada por uma situação que caracteriza o nosso modo de ser no 

mundo e compreende um lugar, a configuração territorial tecida de relações flexíveis no 

próprio cotidiano desse lugar. 

A espacialidade e a temporalidade são condições de entendimento desses projetos, 

desses ensaios de liberdade, de compreensão do mundo, dos seus propósitos objetivos. 

Perscrutar com nossos alunos de onde vem o senso do caminho a seguir, indagar de onde 

se determina o objetivo, qual o interesse do objetivo, é aprender junto com eles a 

permanecer e a morar no interior das coisas, no lugar onde vivemos. 

ATLAS ESCOLARES MUNICIPAIS COMO MEDIADORES NO PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS GEOGRÁFICOS 
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Atualmente, a partir de discussões junto ao doutorado, venho avaliando a proposta 

de encaminhamento metodológico para a prática docente apresentada nas considerações 

finais da minha dissertação de mestrado, onde trabalhei com atlas escolares municipais 

junto a professores do terceiro ciclo do Ensino Fundamental no município de Gouveia/MG, 

bem como a partir do atlas escolar municipal de Sena Madureira/AC, cujo uso é o objeto 

principal da minha pesquisa. 

Venho analisando até que ponto se dá a elaboração conceitual esperada, qual o 

papel dos atlas como mediadores na aquisição dos conceitos geográficos, quais os 

conceitos científicos que proponho desenvolver em cada uma das pranchas dos atlas, qual 

o papel do professor no processo do “aprender fazendo”, o discurso em sala de aula, a 

construção do conhecimento escolar numa interface entre o conhecimento cotidiano e o 

conhecimento científico. Para isso, busquei em Vygotsky, preferencialmente, e em seus 

difusores, a fundamentação teórica para a elaboração desse trabalho. 

A intenção dessa análise a partir das idéias de Vygotsky justifica-se a partir do 

princípio explicativo que este psicólogo russo buscava para explicar as especificidades 

humanas. A forma como Vygotsky pensou a natureza do signo no conhecimento, a 

passagem do orgânico para o cultural como princípio da significação, é que nos levam a 

entender a perspectiva histórico-cultural como melhor forma de olhar para os 

acontecimentos na educação. 

Vygotsky considerava a educação não apenas central para o desenvolvimento 

cognitivo, mas a quintessência da atividade cultural (MOLL, 1996). Abordava que os 

processos psicológicos superiores se desenvolvem nas crianças, antes de tudo, pela 

aquisição dos símbolos e pela educação em toda a sua forma. A principal contribuição 

prática de suas pesquisas foi desenvolver soluções concretas para problemas educacionais. 

Vygotsky não inventou um novo sistema teórico, ele pensava como um homem do seu 

tempo. Situado no contexto da Revolução Russa e com uma nova proposta de análise 

histórica começou a pensar como homem que se constituía. Sua teoria surge a partir de sua 

própria vivência. Vygotsky desenvolveu uma idéia que partiu de sua intuição, de um 

referencial que vivia e com o qual se comprometeu plenamente. 

Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cultural passa por três momentos: o 

desenvolvimento em si, o desenvolvimento para os outros e o desenvolvimento para si, 

momento este em que a significação que os outros atribuem ao dado natural torna-se 

significativo para si. É o momento da constituição cultural do indivíduo, quando através do 

outro, este internaliza a significação do mundo transformado pela atividade. O indivíduo 

torna-se um ser cultural, onde a significação é a mediadora universal desse processo. O 
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domínio dos signos é condição necessária para a ação, para o acesso à informação e para 

o desenvolvimento do pensamento. 

Almeida (2001, 21) considera que: 

“Na evolução histórica do uso de signos com função social de registro, o 

mapa foi um instrumento que surgiu quando o homem precisou de um registro 

espacial fora de sua memória, que lhe permitisse trabalhar com maior número 

de informações e, portanto, manipular maior gama de conhecimento para 

interferir sobre a natureza e agir sobre um espaço ausente [... ] Pensar sobre 

o espaço torna-se, portanto, pensar sobre sua representação.” 

Esta pode ser uma das justificativas em se incluir a representação espacial no 

currículo escolar. A partir dela decorrem as habilidades necessárias ao processo ensino-

aprendizagem: a construção das noções e dos conceitos geográficos. 

Nessa discussão, aponto que a aprendizagem só é possível se houver uma interação 

entre professor, aluno e conhecimento, e ainda, que na escola faz-se necessário um suporte 

que atue como mediador desse processo. Na perspectiva de Vygotsky e de outros autores 

da corrente sócio-histórica, a idéia de mediação está fundamentada pela teoria marxista da 

produção, onde se postula que o desenvolvimento humano é resultado da atividade do 

trabalho, onde os homens transformam-se a si mesmos, desenvolvendo funções e 

habilidades especificamente humanas. 

Vygotsky fala de dois tipos de mediadores externos: os instrumentos e os signos. Os 

atlas escolares constituem-se em instrumentos carregados de signos. Instrumentos porque 

orientam para regular as ações sobre os objetos; carregados de signos, pois são os que 

orientam para regular as ações sobre o psiquismo das pessoas (PINO, 2000). 

Os atlas escolares atuam como recursos mediadores na dinâmica do processo 

ensino-aprendizagem, inferindo sobre o sujeito-aluno e sobre o sujeito-professor. No 

trabalho com os atlas, o olhar do aluno e do professor se direcionam para as convenções e 

símbolos impressos, mas também para os índices de fenômenos naturais e culturais que se 

apresentam no município, num contexto geográfico real. A partir da interlocução entre os 

sujeitos envolvidos no processo, ocorre um elo entre a representação e a significação. 

Pensar em significação é contraditório, uma vez que a essência do pensar é 

estabelecer relações e significações. A significação não está diretamente no signo, mas no 

efeito da interlocução. É então no momento da interlocução que o atlas assume o papel de 

mediador entre aluno, professor e a aquisição de conceitos geográficos. 
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A elaboração conceitual é considerada como um modo culturalmente desenvolvido, 

onde os indivíduos refletem cognitivamente suas experiências, resultantes de um processo 

de abstração e de generalização de dados sensoriais, que é mediado pela palavra e nela 

materializado. A elaboração conceitual não se desenvolve naturalmente, é apreendida e 

objetivada nas condições reais de interação social. 

Fontana (1996, 120) diz que: 

“A criança, desde seus primeiros momentos de vida, está imersa em um 

sistema de significações sociais. Os adultos procuram ativamente incorporá-la 

à reserva de ações e significados produzidos e acumulados historicamente. 

Pela mediação do outro, revestida de gestos, atos e palavras, a criança vai se 

apropriando (das) e elaborando as formas de atividade prática e mental 

consolidadas (e emergentes) de sua cultura, num processo em que 

pensamento e linguagem articulam-se dinamicamente”. 

A escolarização assume aí um papel bastante relevante. Vygotsky destaca a 

necessidade de se estabelecer diferenças entre a atividade centrada sobre a vida cotidiana 

e a expressão que a ela se liga, da elaboração sistematizada na escola. Nas interações 

cotidianas, a mediação do adulto acontece espontaneamente, enquanto que nas interações 

escolarizadas o processo é diferente. A criança é colocada diante da tarefa particular de 

entender as bases dos sistemas de concepções científicas, que se diferenciam das 

elaborações conceituais espontâneas. Para Vygotsky, os conceitos científicos fazem parte 

de um sistema explicativo global, organizados dentro de uma lógica socialmente construída 

e reconhecida como legítima. Haja vista que no contexto escolar as atividades envolvendo a 

apreensão dos conceitos sistematizados são organizadas de maneira discursiva e lógico-

verbal, a relação da criança com o conceito é sempre mediada por algum outro conceito. 

Nos atlas escolares essa mediação é feita pelas noções construídas a partir de 

determinadas habilidades propostas como as de observação, registro, representação, 

análise, interpretação, representação e comunicação. 

Apesar das diferenças entre os conceitos cotidianos (espontâneos) e os científicos 

(sistematizados), no processo de elaboração da criança, eles se articulam dialeticamente, 

transformando-se reciprocamente. 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA FUNDAMENTAÇÃO GEOGRÁFICA DOS ATLAS 
ESCOLARES 

Os programas oficiais de Geografia recomendam o estudo do espaço local e regional 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental (LDB n. 9394/96). As informações municipais 

devem ser apresentadas de maneira simples utilizando-se uma linguagem adaptada aos 
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alunos desse nível de ensino. A proposta de atlas escolares municipais vêm suprir a 

necessidade de um material específico, que leve os alunos a uma consciência da 

espacialidade das coisas, dos fenômenos que eles vivenciam, como parte da história social. 

A perspectiva de responder às perguntas “onde” e “por que nesse lugar”, demonstra a 

especificidade da geografia contida nesses atlas, que vai além da localização, visando 

buscar a significação dos lugares. 

Entendendo o lugar como uma categoria geográfica que possui uma existência histórica 

e necessita estar contextualizada, os atlas escolares municipais e suas atividades 

cartográficas se constituem em um instrumento de exploração do espaço. O ensino do lugar 

por meio dos atlas escolares conduz à compreensão da cidadania como participação social 

e política. A apropriação do espaço de representação traz a compreensão da geografia 

escolar e de seu objeto de estudo. 

Na elaboração de um atlas escolar com fundamentação geográfica, são fundamentais os 

conceitos de lugar, de espaço, de paisagem, de escala e de representação. As 

especificidades regionais de cada atlas elaborado conduzem o aluno à clareza dos 

conceitos geográficos que podem ser abordados de forma clara, dentre eles os conceitos de 

vegetação, relevo, bacia hidrográfica, riqueza natural, extração vegetal, mineral, poluição, 

preservação, organização social e econômica, etc. Durante o trabalho o aluno é levado a 

perceber as relações que existem dentro do que observou, passa a tomar consciência e 

atribuir significados à suas observações. Quando analisa, o aluno procura os significados e 

compara as partes observadas, em diferentes estágios de leitura. Na interpretação, busca 

ligar os novos significados aos já existentes, e assim, tirar novas conclusões e levantar 

hipóteses. A comunicação dessas conclusões pode ser feita por meio da linguagem escrita, 

falada ou através de desenhos. 

 Finalizando, a proposta deste trabalho é discutir, de forma mais complexa, a 

fundamentação geográfica implícita nos atlas escolares. Não se trata de negar a 

necessidade de formação dos professores para uso desse material, ao contrário, 

considerando-se a importância dos atlas escolares na construção do saber geográfico, tal 

formação se faz imprescindível. O que destacamos é a oportunidade de estudo que esse 

material apresenta, haja vista o empobrecimento dos conteúdos geográficos escolares. 
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