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APRESENTAÇÃO
Nas últimas décadas, os estudos realizados pelo 

Ministério de Educação e Cultura têm constado uma 
distância entre os conteúdos ensinados nas escolas, as 
diversidades históricas e regionais do território brasi-
leiro e as próprias realidades vividas pelos alunos. Para 
amenizar essas distorções, o documento ministerial 
- Parâmetros Curriculares Nacionais - (PCN, 1997) 
propõem que as escolas trabalhem com conteúdos e 
conceitos em relação às realidades sociais, culturais e 
espaciais dos alunos, a fi m de valorizar o que é próprio 
da identidade de cada grupo. Por outro lado, enfatiza 
ainda que se deve trabalhar os conteúdos articulados 
com diversos temas transversais e, entre eles, o da plu-
ralidade do patrimônio cultural. Assim, através de uma 
exaustiva revisão de literatura, percebemos que o pro-
blema da falta de articulação nos campos da Educação 
Geográfi ca, Cartográfi ca e Patrimonial se estabelece a 
partir dos seguintes pontos: em geral, as diferentes pes-
quisas de Santos (1991); Rosa (1995); Oliveira (1995); 
Le Sann (1997); Lopes e Deceny (1997); Smielli (1995); 
Almeida (1995) e Francischett (1999) abordam o sujeito 
com ênfase nas proposições de métodos e instrumen-



8

tos didáticos no ensino da cartografi a escolar, porém, 
trazem poucos elementos teóricos e metodológicos que 
suportem a prática dos professores e sua relação com a 
pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro. Es-
ses estudos negligenciam os alunos das séries iniciais e 
nenhum deles faz uma abordagem comparativa entre as 
representações dos alunos, com idades e meios socio-
-culturais diferentes, que cursam o ensino fundamen-
tal, levando os resultados a uma didática que articule 
os conteúdos da Geografi a, da Cartografi a e do tema 
transversal com a pluralidade do patrimônio sociocul-
tural brasileiro.

Segundo Eliane Ferreira Campos Vieira, Roberto 
Célio Valadão e Anine Le Sann, a representação do espa-
ço é uma tarefa realizada desde os primórdios da huma-
nidade. A Cartografi a apresenta recursos cada vez mais 
aprimorados para a representação do espaço geográfi co. 
Esses recursos constituem importantes ferramentas no 
ensino de Geografi a e são elementos auxiliares no pro-
cesso de construção de conceitos essenciais na explora-
ção do espaço geográfi co. 

Portanto, justifi camos a ideia da organização deste 
volume, a partir da necessidade de investigar o ensino/
aprendizagem em Geografi a, tendo os estudantes do cur-
so de licenciatura como agentes do processo, através da 
produção de textos em Representações e Ensino de Ge-
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ografi a. Agradecemos, assim, a colaboração, dedicação 
e entusiasmo de todos aqueles que contribuíram nessa 
empreitada, desde a elaboração e correção dos textos até 
a apresentação dos trabalhos nos I, II e III Simpósios de 
Cartografi a para Escolares, promovidos em setembro de 
2005, julho de 2007 e novembro de 2008, pelo Colegia-
do de Geografi a da UESC. Logo, entendemos que os co-
nhecimentos aqui construídos podem servir como um 
fermento na prática pedagógica dos professores e podem 
fazer avançar o conhecimento da Geografi a e da Carto-
grafi a na escola.

Natanael Reis Bomfi m 
 Lurdes Bertol Rocha

Organizadores


