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RESUMO 

 

FLORENCIO, Izabella Delduque. A Psicomotricidade no Ensino de Cartografia Tátil na 

Educação Básica. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação 

Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Este trabalho consiste numa pesquisa empírica fundamentada no exercício da docente da 

disciplina de Geografia, no Ensino Fundamental II da Educação Básica. Justifica-se pela 

necessidade de repensar o ensino da Cartografia como recurso para o ensino de Geografia, que 

com o desenvolvimento dos estudos sobre Cartografia Escolar e a Cartografia Tátil, recebeu 

uma nova concepção metodológica. Dessa forma, os estudantes apresentam dificuldades em 

representação mental dos contornos de continentes e do Brasil. Na tentativa de diminuir essa 

dificuldade, foram aplicados aos estudantes videntes, mapas táteis utilizados para aluno cego 

em uma das turmas. Ampliando mais a pesquisa, pode-se concluir que os estudos em 

Psicomotricidade se fazem necessários às práticas cartográficas, já que esta se desenvolve em 

cada estudante de forma diferente, pois está imbricada com relações espaciais e experiências 

sensoriais desde a primeira infância. O uso dessa nova metodologia constatou que os estudantes 

construíram suas representações mentais de forma consistente e persistente em seus esquemas 

mentais, facilitando a compreensão dos fenômenos geográficos abordados no ensino de 

Geografia na Educação Básica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A prática de ensino de geografia vem desenvolvendo seus estudos com objetivo 

de proporcionar ao estudante maior aprendizado por experiência vivida em seu cotidiano, 

já que é uma ciência que se ocupa do estudo das relações entre o homem e como ele age 

sobre e com a natureza para atender suas necessidades. 

Assim, a geografia escolar utiliza os mapas como ferramenta pedagógica para 

localizar, identificar, analisar e compreender a espacialidade dos fatos e fenômenos 

ocorridos em nosso ambiente.  

Castellar (2005, p. 216), contribui destacando que: 

 

A cartografia, então é considerada uma linguagem, um sistema de código de 

comunicação imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em 

geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas conceituais que permitem ler 

e escrever as características do território. Nesse contexto, ela é uma opção 

metodológica, o que implica utilizá-la em todos os conteúdos de geografia, 

para identificar e conhecer não apenas a localização dos países, mas entender 

as relações entre eles, compreender os conflitos e a ocupação do espaço.  

 
 

Os mapas produzidos pela cartografia, recentemente vem compreendendo a 

necessidade de adequar suas produções cartográficas para os diversos tipos de leitores, já 

que não só os estudantes e crianças os utilizam. Todas as pessoas, em várias situações 

cotidianas utilizam os mapas como ferramenta para compreender e interagir no espaço 

geográfico, principalmente com advento das novas tecnologias. 

Almeida (2001, p.17) completa dizendo que: 

 

O indivíduo que não consegue usar um mapa está impedido de pensar sobre 

aspectos do território que não estejam registrados em sua memória. Está 

limitado apenas aos registros de imagens do espaço vivido, o que o 

impossibilita de realizar a operação elementar de situar localidades 

desconhecidas. 

 

Essa preocupação com o ensino dos mapas, fundamentado na cartografia escolar, 

é recente e ainda se estrutura como campo de saber/produção científica no Brasil e 

apresenta várias lacunas a serem pesquisadas sobre o processo de alfabetização 

cartográfica. Dessa forma, este trabalho vem apresentar uma relação que não se registra 

como trabalho científico: geografia escolar – cartografia tátil- psicomotricidade.  

Os estudantes observados têm experiências de aprendizagem pelo mapa, copiando 

e reproduzindo mapas semi-prontos, fotocopiados, denominados mapas mudos. Nesses 

mapas, devem copiar elementos de outros mapas contidos em seus livros didáticos ou 
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observam/reproduzem elementos dos mapas-murais, como são chamados os mapas 

utilizados pelos docentes em sala de aula.  

Mas esses estudantes não têm aprofundado a leitura e compreensão dos mapas 

como textos do cotidiano, repletos de signos e símbolos, com seus significados e 

significantes. Além disso, habilidades importantes como orientação espacial, lateralidade, 

orientação temporal, percepção do espaço vivido e representação desse espaço, não são 

objeto de investimento dos docentes no ensino fundamental II, isto porque essas 

habilidades têm sua fundamentação ainda restrita aos postulados de Piaget, sobre a 

construção da noção de espaço da criança e é reconhecido, pela maioria dos docentes de 

ensino fundamental II e ensino médio, como competência de educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental I. 

 

Essa ideia tem sido mal interpretada pois existe no mercado editorial uma 

proliferação de cadernos de mapas mudos destinados a que o aluno coloque 

nome de países e rios, ou pinte países/estados ou municípios. Estas tarefas são 

mecanicistas e não levam à formação de conceitos quanto à linguagem 

cartográfica. (ALMEIDA; PASSINI. 2013, p. 23) 

 

Este trabalho se estrutura em torno de um problema: os estímulos psicomotores são 

necessários aos estudantes para a formação de imagens mentais do contorno dos mapas 

dos continentes e do Brasil? 

Essa questão foi motivada pela dificuldade dos alunos em representar virtualmente 

a organização espacial dos continentes, observada pela professora no cotidiano de sala de 

aula. Os conteúdos apresentados no programa curricular necessitam ser localizados no 

espaço e no tempo para a compreensão do pensamento geográfico. Mas, o que se 

observou foi a ausência/insuficiência dessa estrutura cartográfica no arcabouço conceitual 

dos estudantes.  

Neste trabalho, a prática de ensino de geografia será relatada como pesquisa-ação 

de uma professora que ao ministrar aulas para o segundo segmento do ensino 

fundamental, se encontrou com um aluno cego. Ela necessitou produzir material de 

cartografia tátil para adequar o conteúdo programático a compreensão deste estudante, 

assegurando a ele a equidade no conteúdo proposto.  

Durante a execução do trabalho, a professora identificou a necessidade de aguçar a 

percepção tátil de todos os estudantes como fonte de estímulo para a concentração 

focalizada na produção de imagens mentais sobre o contorno dos continentes e do Brasil, 

consolidando a representação imagética do conceito cartográfico.  
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O trabalho foi estendido aos demais estudantes que a professora trabalhava, 

compreendido entre o 6º ano de ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, nas 

modalidades regular, jovens e adultos e curso normal, de várias escolas públicas estaduais 

no município de Bom Jardim e Paraty, no estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho objetiva avaliar a eficácia da utilização de estímulos psicomotores 

para o ensino da cartografia escolar nas turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

em escolas públicas estaduais dos municípios de Bom Jardim e Paraty, no Estado do Rio 

de Janeiro,  

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Analisar a utilização de ferramentas psicomotoras de estimulação tátil na 

construção de imagens mentais sobre os continentes da Terra, utilizando os 

mapas táteis como ferramenta de intervenção. 

• Verificar os conhecimentos já consolidados pelos estudantes antes da 

intervenção metodológica da prática psicomotora e também depois de tal 

prática pedagógica. 

• Levantar quais os estímulos que mais contribuíram para uma mudança 

positiva do conhecimento cartográfico e a relação entre a prática tátil e a 

sensibilidade para com a novidade de metodologia e o sentimento de isolar 

um sentido para aprender um conteúdo. 
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3 JUSTIFICATIVA 

O ensino de geografia escolar pressupõe o ensino de cartografia escolar, já que esta 

é entendida como uma das ferramentas de análise do espaço geográfico que é objeto de 

estudo da disciplina de geografia.  

Ao longo das décadas do final do século passado e início deste século, a geografia 

escolar se dedica ao estudo da metodologia de ensino de sua área, com objetivo de 

compreender quais saberes são imprescindíveis ao estudante na construção do saber 

escolar da geografia. Para isso, Passini (2012), Callai (1991, 2013), Cavalcanti (2002, 

1998, 2012), Oliveira (2010), Castellar (2012), Pontuschka (2009) desenvolveram vários 

estudos no âmbito do ensino de geografia, entendendo essa ciência como integrante de 

duas partes distintas em complexidade: a geografia acadêmica e a geografia escolar. Esses 

estudos identificam na educação básica a execução de uma geografia considerada escolar, 

com um nível de complexidade menor e aporte conceitual também recortado para 

adequar-se ao nível de ensino proposto.  

Partindo desse entendimento, surgiu também uma reflexão acerca da cartografia, 

que é entendida como uma ferramenta de análise dos fenômenos e espaços geográficos, 

nos postulados da autora Almeida (2007, 2011). A cartografia então se ramifica também, 

entendendo-se por cartografia acadêmica e a cartografia escolar. Esta última será alvo do 

trabalho em questão, tratando-se como um saber construído por habilidade de leitura de 

imagens e mapas, orientação e localização no espaço geográfico para compreensão de 

fenômenos, transformações ocorridas no espaço geográfico, habitado e transformado pelo 

homem para atender suas necessidades.  

Para que todos esses estudos se concretizassem e transformassem profissionais da 

área em orientadores de todo o trabalho metodológico no ensino de geografia escolar, foi 

necessária uma ampla investigação para estruturar as competências e habilidades 

necessárias à cognição infantil, considerando seus estágios de desenvolvimento 

cognitivo, a estrutura neurológica e maturacional, o desenvolvimento mental e social das 

crianças que se encontram na educação básica.  

Assim, desenvolveu-se a cartografia escolar com conhecimentos adequados à faixa 

etária de cada nível de ensino, com ferramentas e habilidades intrínsecas à capacidade de 

leitura, análises e compreensão de mapas.  
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Como esse saber é primordial para a geografia escolar, desenvolveu-se também a 

cartografia tátil, para atender aos estudantes com deficiência visual. Essa cartografia com 

características artesanais foi se desenvolvendo e ampliando pelo Brasil, tornando 

acessível a produção, leitura, e compreensão dos mapas para os estudantes cegos.  

Porém, entre tantas idas e vindas das linhas de pensamento geográfico, o ensino de 

mapas na educação básica brasileira enfrentou grandes divergências em sua execução. O 

relato dos professores nos cenários escolares aponta para uma prática docente atual que 

deflagra uma situação de restrito reconhecimento cartográfico por parte dos estudantes, 

que vivenciaram poucas experiências de mediação com mapas.  

 

Sabemos, porém, que o professor de 1º grau pouco aprende em seu curso de 

formação que o habilite a desenvolver um programa destinado a levar o aluno 

a dominar conceitos espaciais e sua representação. Dessa forma, no curso de 

1º grau, além de outras deficiências, o preparo do aluno quanto ao domínio 

espacial é muito precário. (ALMEIDA; PASSINI, 2013, p.11) 

 

O déficit na capacidade de leitura de mapa pode ser em parte relacionado à carência 

de formação do professor no primeiro segmento do ensino fundamental, já que sua 

formação básica é de professor generalista, ministrando aulas de todas as disciplinas. 

Assim, deflagra-se uma carência em conhecimentos específicos caros à cartografia para 

a legitimação da alfabetização cartográfica dos estudantes, como nos sugere o autor 

abaixo: 

O problema didático do ensino do mapa, como não poderia deixar de ser, recai 

sobre a formação básica do professor. É um truísmo afirmar que o ensino 

depende do professor, mas queremos destacar que no tocante ao mapa é preciso 

examinar mais de perto a questão. (ALMEIDA, 2007, p.24) 

 

Essa restrição de conhecimento parece não tem colaborado para a organização do 

pensamento geográfico, necessitando de uma intervenção docente para a minimização 

dos déficits aos estudantes. 

A partir do exposto, nos vimos incentivados a avaliar uma metodologia que pudesse 

resultar em melhor aproveitamento da aprendizagem da amostra. 

O presente trabalho tem, por objetivo, avaliar a eficácia de utilização de estímulos 

psicomotores para o ensino da cartografia escolar nas turmas do Ensino Fundamental II 

e Ensino Médio em escolas públicas estaduais de Bom Jardim e Paraty, no Estado do Rio 

de Janeiro. 
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Durante o exercício da docência da professora em questão, observou-se que a 

maioria dos estudantes que trabalhou, apresenta dificuldade na representação mental e 

projeção virtual dos contornos de continentes e do Brasil. Na tentativa de diminuir essa 

dificuldade, foram aplicados, em algumas turmas, aos estudantes que não possuem 

comprometimento na capacidade visual, mapas táteis utilizados para alunos com 

deficiência visual. 

Ao longo da intervenção metodológica da professora supracitada, foram 

estimuladas várias estruturas psicomotoras dos estudantes, produzindo efeitos inéditos na 

aprendizagem dos mapas.  

Constata-se, a partir daí que, os estudos em Psicomotricidade se fazem necessários 

às práticas cartográficas, já que essa se desenvolve em cada estudante de forma diferente, 

pois está imbricada com relações espaciais e experiências sensoriais desde a infância. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Simielli (1990, p.30-31), estabelece que: 
 

O trabalho com mapas nas primeiras séries deve ser adequado e transformado, 

de modo que se torne uma experiência rica para o aluno que constrói, e para o 

professor que analisa os diferentes níveis de representação simbólica e as 

noções espaciais utilizadas. O aluno, no início, é considerado como mapeador, 

aquele que representa a realidade física e social através de símbolos 

convencionados por ele próprio. Quando ele adquire a consciência da 

representação, pode tornar-se um usuário, aquele que lê e interpreta mapas 

elaborados por outros. 

A partir dessa afirmativa, também observamos que o ensino de Cartografia da 

Educação Básica vem sendo discutido, no meio acadêmico, há algumas décadas também 

consagrando grandes autores, como, por exemplo:  Rosângela Doin de Almeida e Elza 

Yasuko Passini, norteando a produção de materiais destinados a esse fim e subsidiando a 

fundamentação teórica de materiais didáticos da disciplina de geografia que são utilizados 

pelas escolas de tal segmento educacional. Além disso, esses estudos dos autores 

supracitados são utilizados para ampliar o debate sobre a qualidade do ensino de 

geografia, que carece do estudo da cartografia como elemento fundamental para a leitura 

e análise das espacialidades que cabem a tal disciplina, cujo principal objeto de estudo é 

a relação que os homens estabelecem com o espaço vivenciado transformando-o para 

atender suas próprias necessidades.  

 

Vemos a geografia como ciência voltada para análise da realidade social 

quanto à sua configuração espacial. A produção e organização do espaço pela 

sociedade moderna realizam-se através do processo de trabalho. 

Na análise geográfica da organização social do espaço a relação 

sociedade/natureza se faz através do trabalho que, por ser um ato social, leva a 

transformações territoriais para a construção de espaços diferenciados 

conforme o interesse da produção no momento. 

(ALMEIDA; PASSINI, 2013, p.12) 

 

Para acompanhar essa dinâmica humana no espaço, a Geografia se utiliza da 

Cartografia, que é uma ciência e uma arte de produzir mapas sobre os espaços/territórios, 

responsável por representação gráfica da superfície terrestre.  
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Portanto, pensar o uso da linguagem cartográfica como uma metodologia 

inovadora é torna-la parte essencial para a educação geográfica, para a 

construção da cidadania do aluno, na medida em que permitirá a ele 

compreender os conteúdos e conceitos geográficos por meio de uma linguagem 

que traduzirá as observações abstratas em representações da realidade mais 

concretas. (ALMEIDA, 2011, p 121) 
 

Os mapas não se restringem apenas à compreensão dos eventos geográficos, mas 

também servem à localização dos indivíduos sobre o território para fins de 

estratégias militares, políticas, econômicas e sociais.  

  

Além disso, a elaboração dos mapas não é determinada apenas pela técnica; os 

mapas expressam ideias sobre o mundo, criadas por diversas culturas em 

épocas diferentes. A produção cartográfica sempre esteve ligada a interesses 

políticos e militares, influências religiosas e mesmo a questões práticas, como, 

por exemplo, a navegação. (ALMEIDA, 2006, p. 13)  

 
 

Para tanto, torna-se imprescindível a alfabetização do indivíduo nesse tipo de texto 

icnográfico, ou pictórico. Porém, esse processo apresenta relação direta com a qualidade 

das estimulações que os sujeitos tiveram logo da infância, em relação à lateralização e 

organização espaço-temporal. Isso, porque depende da maturação das estruturas mentais 

e evolução cognitiva dos indivíduos para compreenderem as construções de 

competências específicas, tais como: lateralidade, orientação espacial, codificação, 

decodificação, escala, noções de métrica e distâncias espaciais, representação gráfica do 

espaço vivido em dimensões reduzidas em proporções milimétricas, compreensão da 

espacialidade mundial, entre muitos outras. 

 

O que significa “ler mapas"? 

Por certo, ler mapas não é apenas localizar um rio, uma cidade, estrada ou 

qualquer outro fenômeno em um mapa.  

O mapa é uma representação codificada de um determinado espaço real. Pode 

até chama-lo de um modelo de comunicação, que se vale por meio de uma 

linguagem cartográfica que se utiliza de três elementos básicos: sistemas de 

signos, redução e projeção. 

Ler mapas, portanto, significa dominar esse sistema semiótico, essa linguagem 

cartográfica. E preparar o aluno para essa leitura deve passar por preocupações 

metodológicas tão sérias quanto a de ensinar a ler e escrever, contar e fazer 

cálculos matemáticos.  

Vai-se à escola para aprender a ler e a contar; e – por que não? -, também para 

ler mapas. (ALMEIDA; PASSINI, 2013, p.15) 

 

Pensando assim, faz-se necessário alfabetizar os estudantes no decorrer do 

primeiro segmento do Ensino Fundamental, desenvolvendo noções de orientação 

espacial, representação gráfica, codificação e decodificação e orientação temporal. Pode-

se corroborar essa orientação com alguns autores do campo da Alfabetização 

Cartográfica, como segue:  
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O aluno não alfabetizado para a leitura da linguagem cartográfica não possui 

habilidades suficientes para "entrar" em mapas de escala pequena, como os que 

representam o Brasil ou o mundo com símbolos abstratos, e entender os 

conteúdos neles representado.  

A Alfabetização Cartográfica como metodologia para essa linguagem de 

códigos precisa ser estudada para os professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental auxiliarem seus alunos a "entrar" no mapa e no gráfico, saber 

extrair informações e entender sua Geografia. (PASSINI, 2012, p.31)  

 

 

A geografia se utiliza do mapa como um recurso didático para 

representar/materializar/localizar os fatos e fenômenos por ela estudados. Na primeira 

etapa do ensino fundamental, é primordial que se ensine o estudante, habilidades 

importantes à leitura dos mapas para poderem compreender o mundo e suas relações 

interespaciais. 

 

No ensino fundamental, os conhecimentos/habilidades de representação 

espacial devem ser desenvolvidos e aprofundados desde o 1º até o 4º ciclo, na 

medida em que são inerentes aos estudos da Geografia. Na verdade, são 

habilidades ligadas à leitura e à escrita, no sentido amplo de leitura e 

compreensão do mundo. Ler e escrever, em Geografia, exige domínio da 

linguagem cartográfica. (ALMEIDA, 2006, p.18)  

 

Para que o estudante possa compreender a espacialidade contida nos 

conhecimentos geográficos e aplicá-los ao seu cotidiano, é primordial a alfabetização 

cartográfica. O processo de alfabetização para a língua escrita se mostra objeto de 

profundos estudos e ponto de muita atenção da escola, porém essa mesma importância 

deveria ser dada à alfabetização cartográfica, dotada da leitura de signos e significados 

que, além de tudo, ainda são relativos, dependo da construção social de onde foi 

produzido.  

Alfabetizar, segundo o dicionário Aurélio, é ensinar a ler. Alguns autores da 

área de linguística têm considerado a alfabetização como a apropriação da 

técnica de ler e escrever. Ensinar a ler em Geografia significa criar condições 

para que a criança leia o espaço vivido, utilizando-se da cartografia como 

linguagem, efetivando-se o letramento geográfico. Ensinar a ler o mundo 

possui uma dimensão espaço temporal, na medida em que a aluno necessita 

estruturar as redes conceituais, por exemplo, quando tem de reconhecer a 

localização do lugar, os símbolos utilizados e a distância entre os lugares, 

conseguindo identificar as paisagens e fenômenos cartografados e atribuindo 

sentindo ao que está escrito. (ALMEIDA, 2011, p. 123) 

 

Ao iniciar o segundo segmento do Ensino Fundamental, os estudantes aprofundam 

seus conhecimentos sobre tais competências e ampliam-nas com conceitos mais 

específicos próprios da Cartografia. Segundo Almeida (2007, p. 41), essa orientação 

teórico-metodológica atualmente denomina-se Cartografia Escolar, já que é uma ciência 
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que serve à Geografia como subsídio para a leitura e representação gráfica dos fenômenos 

que a esta se destina.  

A Cartografia Escolar teve seus primórdios na tese de livre docência de Lívia de 

Oliveira, intitulada de “Estudo metodológico e cognitivo do mapa”, como ela mesma 

afirma em entrevista concedida a Furtado (2007, 2007, p. 7): 

 

E aí me surgiu que, para trabalhar com o mapa, teria que pensar em uma 

alfabetização cartográfica. Não se pode tomar mapas para adultos e dar para 

crianças. Como elas vão entender: os mapas são euclidianos e a criança vive 

topologicamente. Só quando têm 12 ou 13 anos que pensam o espaço 

euclidianamente e isto aparece bem claro na minha tese. No começo, chamei 

de cartografia infantil, depois foi mudando e agora a gente chama de 

cartografia escolar. 

 

Esses estudos servem como material de contínuas pesquisas não só para a 

Cartografia Escolar, mas como também para a geografia escolar, aprofundando estudos 

sobre a prática de ensino de geografia.  

 

Os primeiros estudos desenvolvidos no Brasil, que tratam da temática do 

ensino dos mapas, são da década de 70. Um trabalho pioneiro é a tese de livre-

docência da professora Lívia de Oliveira, apresentada em 1978, na 

Universidade Estadual Paulista em Rio Claro, com o título “Estudo 

metodológico e cognitivo do mapa”, onde constata-se a preocupação para em 

preparar os alunos para entender os mapas. Nesse contexto surge a 

preocupação de outras pesquisadoras que, orientadas por Lívia de Oliveira, 

desenvolvem dissertações que tratam de questões sobre a aprendizagem de 

conceitos espaciais. (OLIVEIRA, 2003, p. 23) 
 

  

Francischett (2007, p. 3) também ressalta que,  

 

Em 1978, ressurge o mapa no contexto escolar pela necessidade de garantir o 

conteúdo específico de Geografia e o ensino pelo mapa torna-se crescente 

como também o número de pesquisas na linha do ensino de Cartografia. Inicia-

se com a professora Lívia de Oliveira, que, em tese de livre docência, trata 

sobre o estudo metodológico e cognitivo do mapa, priorizando os métodos 

interdisciplinares. A partir dos estudos de Oliveira germina no Brasil a 

educação cartográfica, hoje com um grupo bastante ativo de pesquisadores em 

Cartografia Escolar.  

 

Na Cartografia Escolar há flexibilidade do rigor necessário ao Cartógrafo, 

portanto, é estruturada para atender as demandas do ensino escolar básico (formando o 

aluno competente à leitura, compreensão, interpretação e utilização dos mapas na vida 

cotidiana) e não ao saber científico acadêmico.  
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O que geralmente se observa é o emprego direto do mapa usado pelo geógrafo, 

ou o extremo oposto: o uso de mapas exclusivamente simplificados para a 

criança. Os mapas escolares são reproduções dos mapas geográficos. O que 

ocorre é que os pequenos “lêem” os mapas dos grandes, os quais são 

generalizações da realidade que implicam uma escala, uma projeção e uma 

simbologia espaciais e que não têm significação para as crianças. (ALMEIDA, 

2007, p.18) 

 

Da mesma forma que a Cartografia Escolar avançou e trouxe inúmeras benesses 

à geografia escolar, essa última também vem se adaptando às novas necessidades 

educacionais contemporâneas, deixando de ser descritiva, para ser tornar cada vez mais 

crítica e propor aos estudantes a compreensão dos fenômenos cotidianos à luz da ciência 

geográfica, podendo interferir de modo a melhorar a qualidade de vida do homem em 

relação ao meio natural e social, compreendendo-o para respeitá-lo e interferir de forma 

consciente na busca de seus anseios e necessidades.  

Para o ensino dessa “nova geografia”, observamos que se torna imprescindível 

que os alunos, mais que somente compreenderem a leitura de mapas, conservem as 

representações gráficas do formato e localização de tais territórios (países e continentes) 

para serem capazes de localizar os fenômenos estudados dentro de suas características e 

espacialidades. Essa preocupação não é observada claramente nos estudos sobre a 

Cartografia Escolar, já que esta, preocupa-se em alfabetizar o estudante para a leitura de 

mapas em seus contextos fenomenológicos.  

Para tanto, há necessidade de que o mapa esteja presente para a subsequente 

análise, o que nem sempre ocorre quando se trata do cotidiano e da compreensão das 

relações globalizantes dos fatos e fenômenos que incidem sobre a vida cotidiana do 

cidadão, que, pode ser ainda aluno ou não mais, podendo já ser egresso do meio estudantil 

ou acadêmico e passando a ocupar suas funções sociais no mundo do trabalho. 

 

Desde o início do século XX, o estudo da capacidade humana de localizar-se 

e criar registros que facilitem a localização tem aproximado geografia e 

psicologia, na tentativa de responder questões relativas ao domínio humano 

sobre o espaço. (ALMEIDA, 2007, p. 146) 

 

Partindo da premissa de que a conservação da representação mental do formato 

dos países e continentes e suas respectivas localizações no espaço mundial podem ser 

imprescindíveis à construção consciente de conhecimento e compreensão da realidade, 

observa-se que, no transcorrer da educação básica, os estudantes apresentam cada vez 

mais dificuldade em conservar e projetar essas imagens virtualmente, pois os estudos da 

Cartografia Escolar ainda mostram-se dissociados das colaborações teórico-
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metodológicos propostos pelas Psicomotricidade, como pressupostos ao 

desenvolvimento motor, coordenação visomotora, e sensorialidade. Os estudos que 

fundamentam a Cartografia Escolar ainda se restringem aos teóricos que versam sobre o 

desenvolvimento cognitivo, como Piaget e Vygotsky, e sobre os teóricos da Ciência 

Geográfica, como Lacoste e os postulados da história do pensamento geográfico. 

 

A cartografia escolar vem se estabelecendo na interface entre a cartografia, 

educação e geografia (ver esquema a seguir), de maneira que os conceitos 

cartográficos tomam lugar no currículo e nos conteúdos de disciplinas voltadas 

para a formação de professores. (ALMEIDA, 2007, p.9) 

 

Para atender as necessidades educacionais dos deficientes visuais, a Cartografia 

ampliou sua metodologia e construiu a Cartografia Tátil, conforme LOCH (2005, p 105-

128) afirma os primeiros registros: 

 
Vasconcellos (1996, p.04) apontou alguns autores estrangeiros que 

contribuíram significativamente para a divulgação das pesquisas em 

cartografia tátil nos anos 1970, como Wiedel e Groves; James e Armstrong; 

Franks e Nolan; Kiedwell e Greer. Nos anos 1980, ela destacava Weidel; Schiff 

e Foulke; Nicolai, Tatham e Dodds; Ishido, Levi e Amick; Bentzen; e Barth. 

Na década de 1990, mereceram destaque Keming; Coulsonet al.;Tatham; 

Edman; e Rener. 

Vasconcellos faz parte dessa galeria de expoentes em cartografia tátil por ser 

precursora de pesquisas nessa área do conhecimento no Brasil. No entanto, 

esse reconhecimento parece ter sido mais em nível internacional, onde se 

encontram seus artigos publicados em congressos e em um capítulo de livro, 

nos anos 1990. Na última década, a pesquisadora arrefeceu seus trabalhos e 

publicações nessa área, e quase nada se tem encontrado em anais de eventos 

científicos que tratem deste tipo de cartografia. 

 

A cartografia tátil consiste na elaboração de mapas com materiais que possibilita 

a percepção sensória motora tátil para as pessoas cegas ou com baixa visão.  

 

Trata-se de uma área específica da Cartografia dedicada ao desenvolvimento 

metodológico e à produção de material didático para a transmissão de 

conceitos cartográficos para alunos deficientes visuais e de visão subnormal. 

O material didático usual corresponde a mapas táteis e maquetes. (CEAPLA, 

2017) 

 

Os registros de mapas táteis no Brasil se misturam com a história do Brasil, desde 

o Brasil Império, quando Dom Pedro funda o IBC – Instituto Benjamin Constan.  
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No Brasil há registros que o movimento para educação de pessoas cegas 

iniciou-se no século XIX. Em 1835, o conselheiro Ferreira França enviou à 

Assembleia Legislativa uma proposta solicitando que o Governo custeasse a 

educação de pessoas cegas. Quase vinte anos depois, por meio do Decreto 

Imperial n.º 1.428 de 12 de setembro de 1854, o Imperador Dom Pedro II cria 

o Instituto Imperial dos Meninos Cegos (VEIGA, 1983). Em 1890 com 

objetivo de sanar as demandas de espaço físico e ampliar o número de alunos 

cegos com acesso à educação, Dom Pedro ordena a construção de um novo 

prédio e o Instituto Imperial dos Meninos Cegos recebe o nome de Instituto 

Benjamin Constan (IBC), um marco na educação de pessoas cegas no Brasil.  

No IBC e no século XIX o professor Mauro Montagna foi um percursor na 

inovação de técnicas para construção de mapas e de maquetes táteis como 

apoio às aulas de Geografia, ministradas para alunos cegos no Instituto. O 

docente elaborou em madeira e em alto relevo o “Mapa animado da América 

do Sul”. Este mapa possuía um mecanismo de reprodução dos movimentos de 

águas correntes nos rios, além disso, as representações dos vulcões emitiam 

clarões e as representações das cidades e capitais acendiam luzes de diferentes 

tamanhos. Atualmente, o mapa físico da América do Sul sem o mecanismo 

está no Instituto Benjamin Constant e não é mais utilizado. (LEMOS; 

CERQUEIRA, 2003, p. 272-273).  

 

Porém os primórdios da Cartografia Tátil, como área de pesquisa, no Brasil ocorre 

a partir da década de 1990, com várias conferências internacionais para discussão da 

temática educação para pessoas com necessidades educacionais especiais e de políticas 

públicas para garantir a educação com equidade para tais estudantes, e com a tese de 

doutorado da professora Regina Almeida Vasconcellos, intitulada “A Cartografia e o 

deficiente visual: uma avaliação das etapas e uso do mapa”, neste trabalho Vasconcellos 

(1993) suscita questionamentos interessantes sobre o ensino de mapas a pessoas cegas.   

 

A pesquisa de Vasconcellos (1993) teve como objetivo principal investigar as 

possibilidades de utilizar como base as variáveis visuais propostas por Jacques 

Bertin para propor variáveis táteis (diferentes texturas). Em seu estudo a autora 

tem como fio norteador os seguintes questionamentos: 

1. É possível ou não adaptar a linguagem gráfica visual a uma forma tátil para 

usuários com deficiência visual? 

2. Como promover o interesse do aluno com deficiência visual pelos conteúdos 

de Geografia e Cartografia? 

3. Qual a importância do treinamento para a linguagem dos mapas e como 

atingir o nível adequado de treinamento para a leitura de documentos 

cartográficos táteis? 

4. Quais conceitos básicos para o entendimento dos recursos gráficos e em que 

momento o aluno com deficiência visual deve ter contato com ele? 

(VASCONCELLOS 1993, apud VENTORINI, 2012, p.274) 

 

Os mapas táteis são construídos por alguns Institutos especializados espalhados 

por todo o território brasileiro. O primeiro laboratório criado no Brasil foi o LEMADI - 

Laboratório de Ensino e Material Didático no Departamento de Geografia da 
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Universidade Estadual de São Paulo (USP), pela professora Doutora Regina Almeida 

Vasconcellos.  

Os fatos relatados foram importantes para a criação e consolidação do 

Laboratório de Ensino e Material Didático de Geografia (LEMADI) do 

Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. O LEMADI atua 

no apoio a professores do Ensino Básico e aos alunos de Graduação e Pós-

graduação em Geografia e em pesquisa relacionadas ao Ensino de Geografia 

cujos temas envolvem a Cartografia Tátil, a Cartografia para Escolares, o 

Turismo e o Ensino de Geografia, a Geografia na Escola Indígena e à Formação 

Continuada de Professores. (CARMO; SENA, s/d, p. 275) 

 

Outros laboratórios de cartografia tátil se desenvolveram pelo Brasil, por exemplo, 

o LABTATE - Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSC), o CEAPLA – Centro de Análise e Planejamento Ambiental como uma 

Unidade Auxiliar do ICGE – Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP- Rio Claro), o LEMADI -, que produzem e fornecem mapas e 

maquetes assim como teoria e softwares, para todas as escolas, que requisitam tais 

materiais a serem trabalhados somente com os alunos cegos, em salas específicas que 

contam com atuação de profissional especialista em atendimento educacional 

especializado (AEE), costumeiramente em contra turno.  

Infelizmente são poucas as escolas que contam com esse espaço, profissional e 

materiais, devido às deficiências concretas no sistema educacional brasileiro, já 

denunciada e conhecida por todos os envolvidos no âmbito educacional deste país.  

A maior parte do referencial teórico de metodologia de ensino de geografia e de 

cartografia escolar utilizados neste trabalho entende a importância da motricidade, da 

lateralidade e da construção da noção de espaço na criança como fontes biopsicológicas, 

encontrando-se até mesmo registro de esquema corporal como fundamental para a 

organização das noções de espaço pela criança. 

 

Nesse processo de conscientização do espaço ocupado pelo próprio corpo há 

dois aspectos essenciais: o esquema corporal e a lateralidade. 

O esquema corporal é a base cognitiva sobre a qual se delineia a exploração do 

espaço que depende tanto de funções motoras, quando da percepção do espaço 

imediato. (ALMEIDA; PASSINI, 2013, p.28) 

 

Outro aspecto importante na organização espacial refere-se ao predomínio de 

um lado do corpo. Existe um melhor adestramento de uma mão, um olho, uma 

perna e pé, e isto implica viver (mesmo sem ter consciência) uma divisão do 

espaço em partes assimétricas, a qual será a raiz da futura análise do espaço 

percebido, é preciso, portanto, que a lateralização se realize de forma clara e 

completa. O professor deve ajudar a criança a lateralizar-se, isto é, tomar 

consciência de seu predomínio lateral para a direita ou para a esquerda. 

(ALMEIDA; PASSINI, 2013, p. 30) 
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Dessa forma, não se observou o registro da Psicomotricidade como ciência 

globalizante para o entendimento da construção das noções espaciais na criança. Essa 

concepção teórica abordada acima estreita a compreensão da criança nesse processo de 

aprendizagem. Em contradição a essa compartimentação pensada sobre o 

desenvolvimento humano, está a Psicomotricidade, a qual compreende a pessoa como um 

ser único e interrelacional, produtor de conhecimentos e saberes a partir de sua relação 

individual com o espaço que o ocupa e com as pessoas que convivem.  

 
Claro que, na generalidade, e até porque o ser humano nunca pode ser 

concebido como uma máquina quantificada ou como um robô, muito menos 

um mero produto final mensurável, a sua motricidade não é a simples soma 

final de cinco subsistemas ou estruturas, mas sim, um produto sistêmico 

hipercomplexo e internamente auto-regulado.  

A motricidade implica todo o ser humano em alma e corpo inteiros. Trata-se, 

portanto, da totalidade expressiva do indivíduo, que, por isso, envolve e é 

envolvida por todos os sistemas e centros motores do cérebro, que se 

organizam ao longo dos processos filogenético e ontogenético. (FONSECA, 

2008, p. 162) 

 

Nessa concepção integralizada da construção do conhecimento, este trabalho se 

fundamenta e contribui não só com a Psicomotricidade mas também com a Geografia 

Escolar, e muito mais com esta do que com aquela.  

 

A falar, portanto, em motricidade ou psiquismo, estou, pois, mais uma vez, 

dividindo uma totalidade, uma vez que, ínsito, a motricidade não é mais do que 

a materialização do psiquismo e vice-versa. Daí, aliás, a tendência a que hoje 

se assiste para designar, que o fenômeno psicológico, quer a própria 

motricidade, indistintamente, por psicomotricidade, o que compreende, visto 

que o movimento humano, seja ele reflexo, automático ou voluntário, contém 

sempre processos sensoriais e neurológicos integrados de captação, de seleção, 

de calibração, de ideação, de planificação, de antecipação, de extrapolação, de 

ativação, de inibição, desregulação, etc., ao contrário do movimento animal. 

(FONSECA, 2008, p. 163). 

 

Essa organização psicomotora que se entende aqui como estruturante para todo 

processo de cognitivo da construção das imagens mentais e construção de conceitos. 

Nessa perspectiva, toda construção intelectual necessita, a priori, da percepção sensório-

motora como estágio primeiro, para a coleta de dados a serem organizados e acomodados 

no arcabouço conceitual mental.  
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A inteligência tem origem na ação e é ação e movimento, ou igualmente 

ausência consciente de ação, por efeito da inibição ou da sua autoregulação. A 

ação é inteligência em movimento, ou, pelo contrário, ausência inconsciente 

da inteligência, por insuficiência inibitória. É possível, pois, concluir que a 

função sensório-motora, bem como as suas consequentes estruturas 

perceptivas e cognitivas, constituem a propedêutica indispensável à 

organização e a construção intelectual propriamente dita. (FONSECA, 2008, 

p. 88) 

 

A percepção tátil isolada e substitutiva da visual, constitui-se como estruturante 

no ensino dos mapas nesta experiência aqui relatada. Os estudantes após anos de 

exposição direta visual aos mapas não se apropriaram de suas imagens, sem essa 

representação não produzem a construção conceitual de continentes e de Brasil, pois para 

que seja possível e evocação do conceito, é basal a representação mental da imagem 

construída.  

 

Em síntese, a construção de um conceito acontece em etapas diversas: da 

percepção à imagem metal, ou ainda às imagens mentais organizadas, das quais o aluno 

tira um elemento central que contém significado. (ALMEIDA, 2007, p. 105). 

 

Figura 1 – Processo de elaboração de imagem mental. 

 

Fonte: Le Sann, 1992 
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Observamos que a proposta de utilização dos mapas táteis aos estudantes videntes 

contribui de forma sistemática para a construção do conceito de cada mapa que o 

estudante está trabalhando no momento. Ao isolar a percepção visual, o estudante 

concentra sua atenção ao único canal perceptivo disponível à prática cognitiva: a 

percepção tátil. A partir de uma atenção concentrada, o estudante vai tateando o desenho 

disponível e elaborando o transporte virtual dessa imagem em seu cérebro. Essa imagem 

deve ser construída com número adequado de detalhes pois são eles que vão distinguir as 

diferenças elementares entre os mapas. Se forem ricos em detalhes dificultarão a 

compreensão e construção das imagens mentais do contorno dos mapas táteis. O tamanho 

dos mapas táteis também é critério de atenção pois devem corresponder ao tamanho 

proporcional da mão humana, para possibilitar a leitura tátil de todo o contorno. Este fator 

é relevante pois se o mapa for produzido em tamanho maior dificulta a percepção tátil. 

Segundo Pistrak (2009): 

 

Somente na atividade pode a criança formar-se para ser ativa, somente na ação 

aprende a agir, somente na realidade, participando na criação de formas cada 

vez mais novas, mesmo num organismo social pequeno como a escola, 

aprendem a participar conscientemente, do mesmo modo, no trabalho que diz 

respeito às formas da ordem estatal e mundial.  (PISTRAK 2009, p. 131) 

 

 

A partir de uma atenção concentrada, o estudante vai tateando o desenho 

disponível e elaborando o transporte virtual dessa imagem em seu cérebro. Essa imagem 

deve ser construída com muitos detalhes, pois são eles que vão distinguir os mapas e 

também devem ter tamanho correspondente à proporção da mão humana. Este fator é 

relevante, pois se o mapa for produzido em tamanho maior dificulta a percepção tátil, pois 

inviabiliza a síntese da imagem completa. Sendo assim, a imagem acaba sendo percebida 

fragmentada e não contribui para a consolidação da representação mental.  

Tanto que, Almeida (2007, p. 106) afirma que: “O ato de reconhecer implica o de 

conhecer, ou seja, a formação de uma representação mental do “sujeito” ou, ainda, seu 

conhecimento prévio: para reconhecer é necessário conhecer!” 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho caracteriza-se como pesquisa-ação qualitativa sobre a temática 

tratada, já que não é possível mensurar matematicamente os efeitos da intervenção 

psicomotora na prática docente. Os resultados obtidos serão descritos e analisados por 

meio de dissertação.  

Severino (2007, p. 119) evidencia que: “são várias metodologias de pesquisa que 

podem adotar uma abordagem qualitativa, modo de dizer que faz referência mais a seus 

fundamentos epistemológicos do que propriamente a especificidades metodológicas.” 

O assunto a ser pesquisado tem relevância social e objetiva colaborar para a 

mudança prática do grupo que se aplica. Portanto se orienta como prática libertadora, pois 

todos os envolvidos, inclusive os pesquisadores têm sua atuação direta e consciente de 

sua amplitude.  

A pesquisa-ação, método desenvolvido nos anos 1980 por professores e 

pesquisadores universitários preocupados com a qualidade do ensino, 

aproxima os professores dos ensinos fundamental e médio dos pesquisados 

teóricos. Assim, o profissional opera uma reflexão teórico-metodológica de sua 

prática em sala de aula. (ALMEIDA, 2007, p.105) 

 

A pesquisa-ação se aplica a pesquisa qualitativa, já que este trabalho foi 

desenvolvido com estudantes do segundo segmento no ensino fundamental e do Ensino 

Médio de escolas públicas estaduais dos municípios de Bom Jardim e Paraty, localizadas 

no estado do Rio de Janeiro e será apresentado em forma de relatórios qualitativos. 

 

Pesquisa se concentra no estudo de um caso particular, considerado 

representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente 

representativo. A coleta de doso e sua análise se dão da mesma forma que nas 

pesquisas de campo, em geral. 

O caso escolhido para a pesquisa deve ser significativo e bem representativo, 

de modo a ser apto a fundamentar uma generalização para situações análogas, 

autorizando inferências. (SEVERINO, 2007, p.121). 

 

Esta pesquisa se debruça na relação entre a cartografia escolar e a 

psicomotricidade como saberes importantes e correlatos indissociáveis para construção e 

conservação das imagens mentais e a projeção delas virtualmente para a compreensão das 

informações geográficas quando necessárias ao estudo para a compreensão de fatos e 

fenômenos da realidade cotidiana ou sobre o estudo acadêmico da disciplina. 

Para isso, foi utilizado a análise de alguns depoimentos informais voluntários após 

a conclusão da prática psicomotora. Os estudantes que desejaram fizeram seus relatos de 
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como sentiram essa prática e se ela foi eficaz no processo de construção dessas imagens, 

conforme orienta o objetivo deste trabalho. Com autorização da diretora geral (anexo) de 

uma das escolas pesquisadas, aqui serão reproduzidos alguns depoimentos produzidos 

pelos estudantes e considerados mais relevantes para esta pesquisa.   

Os estudantes demonstraram motivação para participar da prática psicomotora, 

pois relataram durante a atividade diagnóstica que não tem consolidado um aporte 

conceitual básico da geografia para o ensino médio, haja vista que existe uma carência e 

rotatividade de professores em sua escola. Uma parte dessa carência docente se explica 

pela localização do município no território fluminense, a distância considerável da capital 

estadual, a ausência de universidades próxima, a dificuldade de acesso e alto custo de 

permanência, a demora da Secretaria estadual de Educação em convocar os aprovados 

em concursos públicos para este município, dentre outros aspectos, vem causando uma 

ampla defasagem docente no município, necessitando adequar sua demanda escolar á 

oferta de docentes vindo de outros municípios distantes de Paraty.  

Por esse motivo, muitos relataram que desconheciam até mesmo o nome dos 

continentes da Terra e confundiam o Brasil com o continente africano, pela similaridade 

da forma. Essa demanda levantada dentro de sala de aula, motivou tanto o professor em 

pesquisar, quanto os estudantes, que tem relativa pressa em aprender a maior quantidade 

de conteúdos em menos tempo. Ambos se beneficiaram desta prática, corroborando com 

o autor a seguir. 

Para alcançar o objetivo proposto na pesquisa-ação no sentido de estabelecer 

uma relação entre o conhecimento e ação, entre pesquisadores e pessoas 

implicadas na situação investigada e destes com a realidade, Michel Thiollent 

diz ser necessário: uma ampla e explícita interação entre os pesquisadores e 

envolvidos na pesquisa e que esta não se limita a uma forma de ação (risco de 

ativismo), mas pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 

conhecimento ou nível de consciência das pessoas e grupos que participarem 

do processo, bem como, contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate 

acerca das questões abordadas. (BALDISSERA, 2001)      

 

O assunto que orienta este trabalho já vem sendo fonte de curiosidade nossa há 

bastante tempo, no exercício da docência em geografia nas escolas públicas do estado do 

Rio de Janeiro, mais precisamente nos municípios de Bom Jardim e Paraty.   Porém, para 

cumprir o rigor acadêmico necessário a este trabalho, foi analisado somente os 

depoimentos obtidos em apenas uma escola, Colégio Estadual Engenheiro Mário Moura 

Brasil do Amaral (CEMBRA), localizada no centro histórico de Paraty no estado do Rio 

de Janeiro.  
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Diante da dificuldade em acessar e possuir o material cartográfico tátil, iniciamos 

uma estratégia baseada na cartografia tátil e com influência dos conhecimentos em 

Psicomotricidade, com um aluno cego de 12 anos, que iniciava seus estudos no 6º ano do 

Ensino Fundamental, ano escolar em que o currículo de geografia se estruturava em torno 

da cartografia com suas bases estruturantes para a compreensão dos estudos subsequentes 

na geografia e todo o arcabouço físico-natural do espaço natural mundial e suas 

dinâmicas, em um colégio estadual, localizado no interior do Estado do Rio de Janeiro, 

no município de Bom Jardim. 

Esse aluno nasceu vidente, porém aos seis anos de idade foi submetido a uma 

cirurgia corretiva de miopia, e sofreu um erro médico irreversível, levando à perda total 

de sua visão, de forma gradativa no transcorrer de tempo subsequente a cirurgia. A mãe 

desse aluno optou por não processar o médico e o estudante iniciou uma “nova vida”, 

adaptando-se sua sensorialidade tátil, olfativa, palativa e auditiva como meios para a vida 

social. Dessa forma se alfabetizou em braile, com destreza, e prosseguiu seus estudos na 

mesma unidade escolar por toda a educação básica, concluindo em 2017. Atualmente 

cursa Administração (presencial) numa universidade privada, no município vizinho de 

Bom Jardim onde reside, Nova Friburgo. 

Diante desse cenário especial, nossa experiência em geografia necessitava 

desenvolver materiais para trabalhar com esse estudante seguindo os mesmos conteúdos 

e currículo que os demais integrantes da turma, respeitando os direitos concedidos pela 

lei de inclusão escolar.  

Contando como nossas habilidades manuais, pesquisamos vários materiais 

utilizados em artes plásticas, estudamos como é feita a produção dos mapas táteis a partir 

dos sites do laboratório de Cartografia Táteis supracitados e produzimos diversos tipos 

de mapas para esse aluno, de acordo com a necessidade do conteúdo ministrado e 

disponibilidade de materiais para consumo. Para isso utilizamos tintas relevo, papel 

tamanho A4 de 180gramas, miçangas de diversos formatos e materiais, lã, barbante e cola 

branca. Esses mapas táteis foram sendo produzidos artesanalmente, acondicionados em 

folhas plásticas, organizadas numa pasta que foi denominada “mini atlas tátil” pelo 

próprio aluno.  
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Utilizando esses mapas, seguimos o currículo igualmente com toda a classe e esse 

aluno acompanhava a aula registrando todas as notas das aulas e conteúdos em sua 

máquina de escrever em braile, que recebeu do Governo Federal. Esse aluno atendeu a 

todos os objetivos propostos para o ano escolar em curso, tendo realizado suas avaliações 

de forma oral com a professora ou escrita (quando necessário, já que havia na escola uma 

professora que transcrevia o Braile) utilizando seus mapas táteis e realizando atividades 

cartográficas também. Ele registrou melhores resultados que os demais, denominados 

“videntes” e que utilizavam os mapas impressos em seus livros didáticos para 

acompanharem as aulas/conteúdos e prosseguirem em seus estudos. 

Os resultados positivos do Filipe configuravam em domínio da identificação e 

localização dos continentes da Terra, localização e orientação no mapa-múndi, domínio 

da identificação e localização do principais paralelos e meridianos, abstração de 

conteúdos conceituais como constituição do território brasileiro a partir dos ciclos 

econômicos e das capitanias hereditárias, entre outros. Assim, durante as aulas e 

avaliações, ele demonstrava aprendizado acima da média da classe, com intensa 

participação nas aulas e pouca necessidade de mediação das questões durante as 

avaliações. 

Diante do resultado positivo apresentado por esse aluno na disciplina de Geografia 

sobressaindo sobre os demais partícipes da turma, conversamos com os demais docentes 

das outras disciplinas, concluímos que o aluno pesquisado se destaca entre os demais 

estudantes também nas outras disciplinas. Esse fato chama atenção de que o enfoque 

didático cognitivo que os professores enfatizam em suas aulas são concentrados na 

percepção auditiva e visual, o que não contribui para a preservação do estado de atenção 

e concentração dos demais estudantes. Com aulas, em sua maioria, expositivas, os 

estudantes considerados videntes, distraem-se com facilidade aos estímulos oferecidos 

pelos docentes, mesmo usando tecnologias digitais em suas aulas.  

A reflexão sobre a atenção dos estudantes se faz primordial nessa análise do 

processo. Foi observado que os estudantes se apresentaram mais atentos quando a 

percepção visual foi neutralizada.  
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O sistema nervoso pode fazer a seleção da informação através de vários 

mecanismos. A informação chega ao cérebro por meio de cadeias neuronais 

cujas estações sinápticas intermediárias podem ser inibidas impedindo que ela 

atinja a região em que tornaria consciente. Existem centros nervosos 

reguladores do processo, de modo que podemos, conscientemente, dirigir a 

atenção a determinados estímulos enquanto ignoramos outros. Além disso, os 

próprios receptores sensoriais costumam se adaptar a uma situação prolongada, 

que deixa então de ser percebida. (COSENZA; GUERRA, 2011, p.42)    

 

  A atenção é uma função cerebral imprescindível a construção de conceitos, pois 

é a fase do input do ato mental, quando os estudantes coletam todas as informações 

necessárias ao processamento da informação religando-a com outra já estabelecida em 

seu cérebro para enfim serem elaboradas e armazenadas como conhecimento. Nesse ato 

se a atenção estiver prejudicada compromete todo o processo mental inclusive na 

construção das imagens mentais e suas reproduções virtuais, assim, deve ser mediada e 

regulada pelo professor.    

 

É preciso levar em conta que a atenção pode ser regulada de duas formas de 

“baixo para cima” ou de “cima para baixo”. No primeiro caso, são importantes 

os estímulos periféricos e suas características (como a novidade ou o contraste) 

e esse tipo de atenção pode ser chamado também de atenção reflexa. No 

segundo caso, ela é regulada por aspectos centrais do processamento cerebral, 

e esse tipo de atenção pode ser chamado de atenção voluntária. (COSENZA; 

GUERRA, 2011, p.44, grifo do autor)    

 

Essa experiência despertou uma inquietação referente ao baixo desempenho dos 

demais estudantes quanto à conservação e representação virtual das imagens mentais dos 

mapas dos continentes e do Brasil. Resolvemos aplicar os mapas táteis, utilizados com o 

estudante cego aos demais estudantes. Para testar a hipótese sobre a necessidade de 

desenvolvimento da sensorialidade tátil para construção/conservação das imagens 

mentais sobre os continentes e país (Brasil), aplicamos avaliações diagnósticas 

exclusivamente com tais mapas táteis e verificamos que os estudantes não retinham essas 

imagens virtuais em seus esquemas cognitivos.  

 

Evidências empíricas apoiam a ideia de que formar imagens mentais, através 

de manipulação directa ou indirecta, pode melhorar o desempenho numa 

variedade de tarefas de aprendizagem e memória. Durante as últimas duas 

décadas, a investigação em psicologia cognitiva passou de meras 

demonstrações do papel funcional das imagens mentais na memória para 

averiguação e análise das propriedades, natureza, ou formato das 

representações imaginadas na memória, tal como das condições em que é 

provável que as imagens sejam usadas. (SANTOS, 2000, p. 19) 
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Então, preparamos uma venda para utilizar nos olhos dos demais alunos, mapas 

táteis iguais aos do “mini atlas tátil” com contorno de todos os continentes (sendo um por 

folha), acondicionamo-os em folhas plásticas idênticas ao referido “atlas” e distribuímos 

a todos os estudantes da classe. Estes o levaram para casa e deveriam “treinar” a leitura 

tátil para a próxima aula, na qual foi feita avaliação da leitura dos mapas táteis, oralmente, 

individualmente, com olhos vendados e devendo, cada estudante, identificar cada um dos 

seis mapas (América, Ásia, África, Europa, Oceania e Antártida) e em seguida organizá-

los sobre a própria carteira, representando a orientação do planisfério.  

Para confirmar nossa hipótese, na aula seguinte, aplicamos novamente os testes 

cartográficos com mesmos assuntos dos mapas, em mesmas escalas, só que agora, os 

mapas impressos e os alunos sem venda nos olhos. Todos os estudantes haviam 

conservado não só a imagem virtual de cada porção continental como também 

conservaram sua localização no planisfério. 

Estendemos essa experiência a todos os alunos que ministramos aulas, ou seja, 

para o Ensino Fundamental II modalidade regular; Ensino Médio regular, Ensino de 

Jovens e Adultos e Formação de Professores de escolas urbanas e rurais, públicas e 

particulares.  

É importante salientar que o ato de aprender é possível, apenas, na medida em 

que o aluno – ou qualquer indivíduo em estado de aprendizado – desenvolva 

uma representação mental do seu objeto de estudo, a que se chama de imagem 

mental. Esse ato de apreender não é exclusivo da geografia, estando presente 

na aquisição de qualquer conhecimento da vida cotidiana ou escolar. (LE 

SANN, 2011, p.26). 

 

A partir dessa experiência investiga-se sobre a necessidade do desenvolvimento 

da sensorialidade tátil para a construção das imagens mentais e suas respectivas 

representações mentais, projeções virtuais e sua conservação em seus sistemas cognitivos. 

Essa experiência de mudança estratégica na metodologia do ensino de cartografia escolar, 

que prioriza a sensorialidade tátil no desenvolvimento de habilidades cognitivas 

contribuiu para que os estudantes pudessem construir e conservar essas imagens, pois os 

estudantes foram levados a isolar os estímulos visuais e se concentrarem nos estímulos 

táteis, os quais precediam a consolidação da forma das imagens percebendo os atributos 

de cada uma das representações, ou seja, os continentes e país (Brasil). Essa investigação 

propiciou aos alunos a usarem sentidos que comumente não usam e estimulou as 

capacidades de percepção que ampliaram suas concepções sobre a utilização do próprio 

corpo para aprenderem, integralizando seus sentidos para a ampliarem e especializarem 
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a percepção no processo de coleta de informações no ato mental. Podemos observar que 

os estudantes videntes necessitam de mais experiências táteis que o estudante cego, pois 

não possuem as mesmas habilidades táteis e, também, não possuem os outros quatro 

sentidos aguçados como ocorre com pessoas que não enxergam. 

Passamos agora a relatar detalhadamente os momentos da nossa experiência: 

No primeiro momento, foi utilizado uma atividade impressa de diagnóstico a fim 

de que cada estudante individualmente identificasse os continentes e o Brasil, num mapa 

fotocopiado em papel A4, contendo somente o contorno das áreas em questão. Depois 

esse material foi recolhido pela professora.  

O segundo momento se caracterizou pela confecção dos mapas táteis realizados 

pela professora para assegurar a precisão do traçado da tinta e também a construção das 

viseiras, feitas de tecido e formato anatômico para maior conforto dos estudantes, 

utilizadas para que cada estudante pudesse ter a sua percepção visual isolada e estimulasse 

sua percepção tátil, durante a prática com os mapas.  

No terceiro momento foram aplicados os mapas táteis, organizados um contorno 

de cada continente em cada folha plástica, sendo os seis continentes e mais o Brasil, 

contabilizando sete mapas para cada estudante. Cada grupo, contendo os sete mapas, foi 

acondicionado em uma pasta plástica de trilho que guardava os mapas dentro dos seus 

respectivos plásticos, mais a viseira. Cada estudante com o porte de seu “mini atlas tátil” 

recebeu a mediação da professora para que produzissem a imagem mental de cada 

contorno em destaque. Cada mapa contou com uma mediação específica, sendo que a 

mediação se destinou ao grupo todo, inclusive ao estudante cego, mas todos os mapas 

tiveram a interação com a professora e todos os estudantes puderam construir um 

referencial visual mental para cada contorno específico. 

No quarto momento, cada estudante levou esse material pra casa, para estudar e 

na aula seguinte foi feita a mediação individual com a professora para conferência da 

identificação de cada um dos mapas.  

No quinto foi aplicada a mesma atividade diagnóstica para identificação dos 

mapas, relatada na primeira etapa dessa metodologia.  

No sexto e último momento os estudantes que quiseram compartilharam 

oralmente o que se sentiram com essa atividade em um círculo dentro de sala de aula. 

Os dados foram tratados de forma qualitativa a partir da constatação da professora 

que pode avaliar cada estudante e também pelo relato deles ao final da atividade.  
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Esse trabalho se estruturou no seguinte cronograma:  

 

Figura 2 – Cronograma do trabalho realizado. 

 Abril        Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

1º momento x       

2º momento x x      

3º momento  x      

4º momento  x      

5º momento   x     

6º momento   x     

Definição 

do 

problema 

   x   
 

Tratamento 

dos dados 
   x   

 

Elaboração 

textual 
    x x 

 

Revisão 

textual 
     x x 

Fonte: Izabella Delduque Florêncio, 2018. 

 

As atividades diagnósticas aplicadas em primeiro momento serviam para orientar 

o trabalho do professor, possibilitando identificar os estudantes que necessitariam de 

maior mediação dos mapas e os que poderiam agir como mediadores de seus próprios 

colegas. Pediu-se então que cada estudante, numa folha de caderno comum, desenhasse 

o contorno dos continentes conforme havia registrado em sua memória ao longo dos 

diversos anos cursados na escola e os identificassem, nomeando cada continente dentre 

de seu respectivo território.  

Esses desenhos poderiam ser croquis sem compromisso estético, mas deveriam 

ser garantidas noções de proporcionalidade, localização e orientação espacial dentro da 

projeção cartográfica amplamente conhecida, cuja frequentemente é utilizada nas páginas 

dos livros didáticos.  

Nesse momento, os estudantes já demonstraram insegurança, pois relataram que 

é um desenho muito complexo e não é possível de ser reproduzido por qualquer um 



35 
 

 

estudante, entendendo que somente aqueles que têm habilidades reconhecidas para 

desenhos. Nesse primeiro momento, foi desafiador encorajar os estudantes para que 

executassem a tarefa, se permitissem aventurar num desenho mais amorfo e menos 

regrado. Foi intensa a necessidade de mediação de sentimento de competência e aceitação 

de sua individualidade. A necessidade de exatidão e perfeccionismo no uso dos mapas se 

fez materializar nesta tarefa, quase impedindo os estudantes a se expressarem. Depois do 

desenho realizado, a nomeação dos continentes foi outro desafio. Muitos estudantes 

apresentavam conhecimento do nome da maior parte dos continentes, mas uma minoria 

não fazia nenhuma ideia de que nome poderia utilizar, demonstrando absoluto 

desconhecimento desse assunto. Alguns buscavam suporte nos colegas, solicitando ajuda, 

mas a professora os medeou sobre a necessidade de individuação nessa tarefa, já que não 

serviria para avaliá-lo com notas, como todos temiam.  

Esse momento também necessitou de muito investimento da professora, para que 

os estudantes compreendessem que para esta atividade não seria convertida em nota, mas 

em sondagem para posterior prática de aprendizagem real desse conhecimento. Alguns 

estudantes se mostraram duvidosos com essa prática, caracterizando-a como inédita em 

sua vida estudantil. A professora trouxe uma nova concepção educacional: aprender para 

aprender e saber para viver. Esse ideal educacional foi recebido pelos estudantes com 

estranheza, já que os dias vividos na escola servem à avaliação e aprovação bimestral. A 

professora teve de não só de encorajá-los como também explicar-lhes sobre a necessidade 

do desenvolvimento de habilidades cognitivas para compreensão de informações que 

recebem durantes as aulas das disciplinas escolares, configurando tais habilidades 

pressupostos para toda e qualquer construção de conhecimento e/ou êxito nas avaliações 

escolares, que tanto os preocupa. 

Após essa etapa dos esboços diagnósticos concluída, a professora distribuiu as 

pastas com os mapas táteis e os estudantes puderam manuseá-la individualmente. A 

seguir, a professora foi mediando cada mapa coletivamente, a fim de que pudessem 

entender como poderiam construir suas referências conceituais e por fim criarem suas 

próprias representações mentais daqueles mapas que trabalhavam.  

Esse momento apresentou-se bastante tenso por parte dos estudantes, que além de 

nunca terem experimentado tal prática, ainda passavam pela dificuldade estética da 

viseira e os olhares dos companheiros de classe. Divididos em duplas, cada estudante 
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recebeu um (1) pasta, com a qual deveriam trabalhar. Um integrante usava a viseira e ou 

outro controlava e regulava a manipulação do mapa, depois revezavam. 

Ao findar o tempo previsto pra aula (100 minutos), foi orientado pela professora 

que os estudantes levassem as pastas para casa e treinassem a identificação de cada um 

dos mapas, e que na aula da semana seguinte, avaliaria individualmente com a pasta 

contendo os mapas táteis.  

Na semana seguinte, então a professora foi avaliando individualmente cada 

estudante e acordou com os estudantes que cada um teria três tentativas para identificar 

corretamente cada mapa com os olhos vendados. Assim, alguns estudantes acertaram 

todas as identificações, e poucos apresentaram mais dificuldade, e necessitaram de mais 

uma semana para que pudesse treinar efetivamente essa leitura em casa e depois 

reavaliados pela professora individual em sala de aula, conforme os outros estudantes. 

Na quarta semana, a professora então solicitou aos estudantes uma nova atividade 

diagnóstica, a mesma que foi realizada na primeira semana. Eles já não resistiram mais, 

prontamente realizaram-na e demonstraram contentamento ao externar seus 

conhecimentos construídos durante aquele mês de aula.  
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Figura 3 – Processo de identificação dos mapas com os olhos vendados I.
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Figura 4 – Processo de identificação dos mapas com os olhos vendados II. 

 

 

Figura 5– Processo de identificação dos mapas com os olhos vendados III. 

 

 

Ela também pediu que os alunos espontaneamente fizessem um relato da prática, 

evidenciando a emoções/sentimentos cada um apresentou durante a realização da tarefa e 
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se julgava eficiente ou não está prática docente. Alguns depoimentos estão apresentados 

a seguir: 

“Percebi que foi importante pois agora eu consigo montar com mais exatidão os 

mapas dos continentes mentalmente. Eu conheci também a Oceania que antes eu não 

sabia que existia. Ajudou bastante e foi mais fácil de aprender.” (JL) 

“Fiquei ansioso e nervoso pelos mapas táteis parecer muito difícil, mas se 

praticarmos um pouco se torna fácil. Sem nossa visão se torna tudo mais difícil, tudo que 

conseguimos fazer antes, só é possível fazer através de outros meios, como os mapas 

táteis que utilizamos as mãos e necessita praticar, por isso os mapas táteis foram 

importantes para mim, porque fez eu aprender todos os continentes.” (GSA) 

“Senti um pouco de nervoso, foi uma coisa diferente estudar os mapas de olho 

fechado só colocando a mão neles, agora sei como é difícil ensinar as pessoas que são 

cegas que tem só audição, olfato e paladar. Muito mais fácil aprender de olhos fechados, 

tem gente não saber os nomes dos mapas.” (FLJ) 

 “A experiência dos mapas táteis foi diferenciada, pois estou acostumado a 

somente ver as imagens e não tocá-las e sentir o relevo das imagens, não gostei tanto pois 

foi algo estranho já que estou acostumado a memorizar as figuras olhando-as. 

“Na minha opinião foi eficiente pois eu não sabia que o Japão estava bem ao lado 

do continente asiático, eu pensava que ele ficava mais abaixo, e que a Oceania tem duas 

ilhas grandes e várias pequenas eu achava que era somente a Austrália. Essa experiência 

foi diferente e legal, na minha opinião é mais eficiente para “decorar” como é o mapa do 

que só olhando.” (ISG) 

 “Bom, antes eu demorava mais para identificar os mapas e gravar os nomes, mas 

com essa técnica, aprendi muito. Consegui entender muito mais do que se observando o 

mapa”. 

Nunca tinha visto ou ouvi falar sobre essa técnica de ensinar os alunos com olhos 

vendados e tato. 

“Espero que mais professores adaptem para suas matérias e as adotem.” (GP) 

“De início eu achei que tinha que tirar a visão, mas depois quando eu comecei a 

conseguir sem a visão acertar os mapas foi incrível. Eu sempre tive aula de Geografia, 

mas confesso que nunca imaginei aprender isso, por mais que eu tentasse aprender, eu 

não conseguia, e com esses mapas foi tão rápido e fácil. Eu achei muito legal e 

interessante.” (BG) 



40 
 

 

 “É uma sensação de alegria, por que eu tinha feito esse trabalho quando eu era 

criança, e fazendo esse trabalho de novo eu vejo uma importância, porque colocando a 

venda no rosto, praticamente você (você) fica cego, e no toco (toque) os mapas da (dá) 

um pouco de medo por não saber o que ta (tá) tocando ou fazendo mais (mas) ao ir 

treinando parece que você (você) volta a ver, foi bom te essa experiência.” (E) 

 “Quando fui fazer essa atividade eu fiquei com um pouco de medo, por não ver 

nada, foi meio desconfortável, porque eu não sabia o que estava fazendo, mas aos poucos 

foi ficando confortável.” (TSA) 

No primeiro dia foi bem difícil, mais aí com um pouco de treino foi ficando mais 

fácil. Essa atividade ajudou bastante porque eu não sabia quase nada, e agora eu já sei.” 

(BCF) 

 “Esta experiência foi ótima ao vendar os olhos me senti obrigado a me adaptar 

ter um pouco mais de concentração e aprender rápido o que não foi muito difícil, pois é 

fácil aprender. Foi muito bom usar outros sentidos o lado ruim é que acabou rápido.” (JP) 

 “Complicado fazer algo sem utilizar um de seus sentidos, porém foi bom.  Sim, 

fez diferença pelo menos pra mim.” (AP) 

 “Bom foi muito bom essa experiência com os mapas acho sim que é uma técnica 

muito útil para se trabalhar tudo bem que no começo é um pouco estranho pois estamos 

ou particularmente eu estou acostumada a ver algo para memorizar ou pelo menos para 

ter noção de algumas e no começo eu realmente acho que não conseguiria e acabei 

colocando alguns bloqueios mais realmente adorei. Aprendi muito e bom apuramos 

bastante o tato e a memória para que isso desse certo memorizamos pontos de referência 

(referência) que a professora deu para facilitar o conhecimento de cada mapa e eu aprendi 

bastante com isso.” (FR) 

 “EU me senti diferente, no começo foi estranho e desconfortável, como se faltasse 

algo em mim. Não foi tão difícil me acostumar, logo meu corpo e minha mente se 

encaixaram aquilo.” (MSO) 

“Essa para mim foi a forma mais fácil de estudar e compreender os mapas, eu 

consegui facilmente distinguir um do outro. Foi um trabalho importante”. (JS) 

“Foi uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo boa, foi legal, pra mim fez a 

diferença, mesmo com dificuldade, eu aprendi.” (FSS) 
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Conforme os discursos acima relatados, pode-se observar que estes estudantes 

consideraram rápido e fundamental essa metodologia de trabalho para que aprendessem 

de fato o conteúdo cartográfico proposto.  

Durante a prática com os mapas táteis, foi possível observar os estudantes 

duvidosos sobre os êxitos com tal atividade. Muitos, em princípio, se recusaram a 

executar a atividade, inclusive em relação ao uso da viseira, alegando ser desnecessária 

tal prática.  

Além do que, os estudantes se sentem constrangidos quando colocados em 

situações em que são postos a prova de seus conhecimentos e habilidades novas. 

Mostraram-se nervosos com a prática, uma vez que ficariam em situações vulneráveis em 

relação ao outro colega no que se refere a manipulação da pasta com os mapas e possíveis 

brincadeiras que levassem ao “erro” na identificação, como virar a pasta de ponta cabeça, 

mostrar uma página para manipulação e na hora da conferência mostrar outra página 

tornando a resposta errada.  

           Observou-se que os alunos realizam conexões dos conhecimentos adquiridos na 

família, então é necessário compreender e estabelecer suas relações com os conteúdos 

curriculares, entendendo-se de fato a importância dos conhecimentos que traz consigo, 

que o ato de educar deve ter significado, deve ser afetivo, respeitoso. Portanto de acordo 

com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasil (1998, p. 23-24): 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar 

com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o 

acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 

cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das 

capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, 

afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a 

formação de crianças felizes e saudáveis. 

 

A utilização de estímulos psicomotores para o ensino da cartografia escolar nas 

turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio em escolas públicas estaduais dos 

municípios de Bom Jardim e Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, sob o olhar dos autores 

pesquisados, foi favorável, já que  levou ao entendimento de que há necessidade de se 

desenvolver uma prática pedagógica voltada para a utilização de métodos que favoreçam 

a relação dos conteúdos com os interesses dos alunos, com a intenção da superação, 

através da apropriação de todos os recursos sensitivos traduzindo-se em possibilidades 

diversas de experiência e experimentação. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
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de Geografia de 1998, há algumas sugestões de como agregar a Cartografia, com práticas 

nos anos iniciais, onde se coloca que:  

 

Desenhar é uma maneira de se expressar característica desse segmento da 

escolaridade e um procedimento de registro utilizado pela própria Geografia. 

Além disso, é uma forma interessante de propor que os alunos comecem a 

utilizar mais objetivamente as noções de proporção, distância e direção, 

fundamentais para a compreensão e uso da linguagem cartográfica. (BRASIL, 

1998, p. 88) 

 

Assim, ao propor a aprendizagem pela vivência, leve a  práticas pedagógicas que 

não se reduzam exclusivamente ao ensino de regras e técnicas predeterminadas através 

de metodologias diretivas, onde observamos que o aluno é tratado como um mero 

repetidor de habilidades consideradas importantes, mas deve oportunizar a criação  do 

sentido de complexidade, principalmente  do corpo, se dedicando ao corpo como um todo, 

podendo assim desenvolver a prática da corporeidade , espiritualidade, afetividade e a 

sensibilidade, com movimentos diversos, influenciando na ação do professor as questões 

sociais, emocionais, afetivas e cognitivas. Sabe-se que na busca por uma prática que 

englobe estas questões, a abordagem pedagógica da Psicomotricidade segundo Ferreira 

(2004, p. 27), evidencia que: 

 

(...) uma criança que tenha seu Esquema Corporal bem desenvolvido será 

capaz de desenhar o ser humano em função do conhecimento que possui de si 

mesma, do que sabe e do que sente e não somente do que vê. Ficando mais 

uma vez em evidência a importância do desenvolvimento de alguns aspectos 

que não só o motor, ressaltando também que não basta testar as bases da 

motricidade, mas é necessário também verificar o papel da afetividade, da 

vivência e das experiências passadas.  

 

Desse modo, entende-se que o desenvolvimento da habilidade motora está ligado 

ao desenvolvimento psicológico, propondo desenvolver uma habilidade que possibilite a 

criança realizar determinadas tarefas, pois a capacidade humana de localizar-se e criar 

registros desta localização, nos leva a pensar e a repensar sobre diversas questões relativas 

ao domínio do espaço e o entendimento de localização.  

Almeida (2007, p.47), ressalta que: “As representações espaciais formam-se 

através da organização das ações, realizadas com os objetos no espaço, inicialmente pelas 

ações motoras e, mais tarde, pelas ações que se convertem em sistemas operacionais”.  

Então, a utilização de ferramentas psicomotoras de estimulação tátil na construção 

de imagens mentais sobre os continentes da Terra, por exemplo, utilizando-se mapas 

táteis como ferramenta de intervenção, foram na verdade muito eficazes, já que pudemos 
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entender que o  pensamento não pode ser separado do sentimento, do movimento, da 

interação, pois não existe uma ação puramente motora, puramente intelectual,  já que 

somos carregados de valores. Desta forma, é importante salientar que é necessário 

respeitar o desenvolvimento individual, os fatores biológicos e psicológicos e não esperar 

o mesmo desenvolvimento e o mesmo comportamento de todos os alunos. Importante 

ressaltar a riqueza do trabalho docente sobre cartografia com práticas que favoreçam a 

apresentação de materiais tridimensionais para depois levar os alunos a abstrair esses 

mesmos assuntos em materiais bidimensionais.  

Desse modo, o professor pode e deve mediar ações em cada processo da 

aprendizagem, visando ao desenvolvimento do aluno, a diversificação da 

contextualização das atividades, juntamente com sua complexidade, sujeitas ao ritmo de 

aprendizagem e à interação aluno-aluno, aluno-professor, em cada situação escolar, deve 

orientar-se na organização de movimentos construídos pelos sujeitos, buscando satisfação 

de recursos biológicos e psicológicos de cada um, e das condições do meio ambiente em 

que vive.  

Piaget (1973) desenvolveu uma compreensão crescente das interações complexas 

que ocorrem entre a criança e o seu meio. Sendo assim, dessa interação pode resultar as 

estruturas do pensamento, cada qual mais rica e ainda mais complexa, quantitativamente, 

diversa de antecedentes. Sobre os períodos de desenvolvimento, o autor afirma que: 

 

Para que haja estágios, primeiramente que a ordem de sucessão das aquisições, 

seja constante. Não a cronologia, mas a ordem de sucessão. Podemos 

caracterizar os estágios em uma população dada por cronologia, mas essa 

cronologia é extremamente variável; ela depende da experiência anterior dos 

indivíduos, e não somente da maturação, e depende principalmente do meio 

social, que pode acelerar ou retardar o aparecimento de um estágio ou mesmo 

impedir a sua manifestação. (PIAGET, 1973, p.30) 

 

             Assim, podemos entender que o conhecimento ocorre na interação do sujeito com 

o ambiente, mediante a ação, isto é, a compreensão do mundo se dá através da interação 

do sujeito com o meio, buscando-se conhecer as estruturas do pensamento a partir dos 

mecanismos internos que as produzem. De acordo com Silva (2006, p. 42): 
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Este conceito nos leva a considerar o organismo funcionando como uma rede 

de interações formada por fatores biogenéticos, culturais e emocionais. Esta 

rede sugere que se veja o organismo como um sistema acessível à mudança, 

cujo rendimento não é pré-determinado, mas considerável variável. Nesta 

perspectiva, a inteligência é entendida como processo de auto-regulação 

dinâmica, capaz de responder às intervenções externas. A Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural constitui-se na capacidade potencial do ser humano de 

transformar e transformar-se, re-significar conhecimentos, conceitos, 

habilidades, procedimentos, atitudes e competências. Feuerstein refere-se, 

assim, à capacidade que o organismo possui, como um sistema aberto, de ter 

sua estrutura de funcionamento cognitivo transformada para poder adaptar-se 

às mais diferentes situações que se apresentam no seu dia-a-dia. (...) Para isso, 

faz-se necessário que a pessoa vivencie e se aproprie de um leque cada vez 

mais amplo de experiências de aprendizagem mediada.  

 

Logo, pode-se perceber que os conhecimentos já consolidados pelos estudantes 

antes da intervenção metodológica da prática psicomotora eram vagos e se constituíam 

em ideias sobre o tema, mas nada preciso e depois de prática pedagógica da ação, da 

experiência e do uso da criatividade, construíram uma consciência maior da capacidade 

de si mesmos, de sua realidade espacial e afetiva, ao  demonstrarem o que sentiram e o 

que pensaram a respeito da experiência de poder manusear, tatear os mapas, além de seu 

posicionamento no espaço e interiorização das interrelações deste com os aspectos 

temporais e culturais por diversas vezes. De acordo com Vesentini (2013, p. 49): 

 

Espaço geográfico é a superfície terrestre na qual os seres humanos vivem e 

produzem constantes modificações. É antes de tudo, o resultado da ação 

humana sobre a natureza. Consequentemente, sociedade humana e natureza 

são os elementos fundamentais para a construção e a transformação do espaço 

geográfico. 

 

Entretanto, os alunos necessitaram da atuação e mediação do adulto nesse 

processo para estimular novos saberes, partindo do que eles já sabiam, desafiando-os se 

libertarem de suas amarras sociais, podendo interrelacionar sentimentos, emoções e 

intuições, sendo capazes de libertar sua criatividade, espontaneidade e imaginação. Callai 

(2011, p. 128-139), aponta que:  

 

O processo de construção do conhecimento que acontece na interação dos 

sujeitos com o meio social, mediado pelos conceitos (sistema simbólico), é um 

processo de mudança de qualidade na compreensão das coisas, do mundo. Não 

é um processo linear, nem de treinos, mas de construção para os alunos de 

conhecimento novos, na busca do entendimento das suas próprias vivências, 

considerando os saberes que trazem consigo e desvendando as explicações 

sobre o lugar. 

 

A atividade demonstrou o espaço valorizado e mais bem compreendido, ao 

propiciar experiências, vivências, integração, investigação pessoal e grupal, fomentando 

novos ideais e comportamentos, demonstrando que os resultados na aprendizagem através 
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da atividade realizada, foram mais significativos para todos. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 53): 

 

Cabe ao educador, por meio da intervenção pedagógica, promover a realização 

de aprendizagem com o maior grau de significado possível, uma vez que esta 

nunca é absoluta, sempre sendo possível se estabelecer relação entre o que se 

aprende e a realidade, conhecer as possibilidades de observação, reflexão e 

informação 

 

Assim, os estímulos que mais contribuíram para a modificabilidade do 

conhecimento cartográfico e a relação entre a prática tátil, estavam ligados a necessidade 

de extrapolar o visual ou imaginário e meramente convencional, o que pode-se observar 

através da arte, por exemplo: ao utilizar linguagens diversificadas, cada arte utiliza o seu 

meio de expressão, a escultura através de volumes e vazios, a música sons estruturados, 

a dança o movimento harmonioso dos corpos, a literatura com palavras e a pintura, com 

imagens, pois todas elas estão unidas por um fio invisível, complementando-se umas com 

as outras, perpassando nossos sentidos. Já que ao recriar mentalmente um mapa, 

acabamos por imaginar uma lista de imagens diferenciadas e conforme Filizola (2009, p. 

28-29): 

(…) podem integrar a lista, os conceitos de localização, distribuição, 

repartição, diferenciação, escala, relações espaciais, estrutura, rede, 

organização/ estruturação /ordenamento /funcionamento espaciais, sistemas 

espaciais, mudança-permanência. Porém, na busca pelo entendimento do 

processo de produção do espaço, a Geografia tem de encontrar referenciais 

teóricos em outras ciências.  

 

Despertando a sensibilidade para com a novidade de metodologia levando-os a 

construções e interações diferenciadas, pois alguns se prenderam às informações reais de 

distância, espaço, e outros, a sentimentos de medo, insegurança e novidade em sentir-se 

experimentando “o mapa”, e não só olhando para ele, como algo distante, irreal.  

Entendo-se assim, que a TransPsicomotricidade visível através das atividades com 

mapas táteis, colabora com este movimento, pois ela enriquece todo processo voltado 

para o desenvolvimento do ser humano como um todo. Costa e Lovisaro (2013, p. 34), 

afirmam que:  
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Na Educação, a prática transpsicomotora atua em creches, escolas e empresas, 

favorecendo a evolução plena, a partir da problematização das escalas de 

desenvolvimento predefinidas, na valorização das diferenças rítmicas e 

identitárias, facilitando as aprendizagens, auxiliando na maturação do 

pensamento, por meio da liberdade de ação, e prevenindo distorções de 

personalidade, além de contribuir na compreensão transdisciplinar do contexto 

ecológico-econômico-relacional, em que se encontram inseridos os sujeitos 

dos processos pedagógicos. 

 

Desse modo, pode-se observar que as atividades transpsicomotoras realizadas, a 

partir de suas práticas, permitiram aos alunos experimentarem situações em que se 

organizam e desorganizam, influenciando e atribuindo significações ao meio em que 

estão inseridos se estruturando enquanto sujeito. Segundo Morin (2000), o partilhar em 

grupo possibilita o entrelaçamento dos saberes que cada um traz. 

A atividade foi socialmente partilhada, como prática ativa e não como simples 

informação e observou-se a valorização do aparecimento da investigação organizada em 

torno da produção e sistematização de conhecimentos, onde o mediador se tornou, cada 

vez mais, um incentivador, redimensionando sua prática nessa instigante aventura de 

conhecer levando a abertura de possibilidades à instigantes e diversificadas experiências 

e aprendizagens. Conforme apontam Rego et al., (2007, p. 62), que:  

A mediação precisa ser compreendida como um processo que acompanhava o 

grau de modificabilidade das condições cognitivas, as quais indicam a 

constante transformação qualitativa implícita no desenvolvimento dos alunos. 

Entendida como processual, a avaliação passou a servir como diagnóstico das 

possibilidades de cada indivíduo em explorar a zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) de Vygotsky. 

 

Podendo-se perceber ainda, que ao reelaborarem a realidade, a interpretar, a 

interagir com o contexto histórico e cultural, cada um com sua visão de mundo, os alunos 

criaram possibilidades significativas de construção interpondo a experiência, estímulo a 

imaginação, a cognição, envolvendo o sujeito na reconstrução, reelaboração e 

redescoberta de saberes. Segundo Fonseca (2008, p. 9-10):  

Uma educação cognitiva visa de forma harmoniosa o desenvolvimento 

cognitivo e emocional dos indivíduos, tem como finalidade principal 

proporcionar e fornecer ferramentas psicológicas que permitam maximizar a 

capacidade de aprender a aprender, de aprender a pensar e refletir, de aprender 

a transferir e generalizar conhecimentos e de aprender a estudar e comunicar, 

muito mais do que a memorizar e reproduzir informação. 

 



47 
 

 

Por fim, essa experiência não só enriqueceu o a vivência dos que não possuem 

deficiência visual, porque tiveram a oportunidade de experimentar sentidos que são 

aguçados quando se perde um, mas, também, e, principalmente, para o ex-aluno FFK que, 

transportou para os seus amigos de classe como ele percebia o mundo – o que, para ele, 

se deixou e fez entender.  Esse mesmo aluno (FFK), concedeu um breve depoimento sobre 

a experiência vivenciada com os seus amigos que não possuem deficiência visual. 

Professora: “Como você percebeu todo mundo de olhos fechados executando 

a mesma tarefa sua?” 

FFK: “até eu conhecer esses trabalhos eu só tinha um pouco de noção mental 

pois os amigos me falaram mais ou menos o que era depois que me apareceu 

esse trabalho eu pude ter noção de todas regiões e estados continentes 

hemisférios, pois eu percebi pelas linhas do mapa a visão que os meus colegas 

tinham em ver eu tinha em passar a mão.” 

Professora: “E como se sentiu em ter seus amigos fazendo o mesmo trabalho 

que você, da mesma forma, sem a visão e com os mapas iguais? Você 

ensinando eles a lerem os mapas com os dedos?” 

FFK: “me senti muito bem, pois eles fazendo o trabalho com o mesmo tipo de 

dificuldade que eu tinha, eles puderam perceber a minha dificuldade e como 

eu via o mundo e as coisas ao redor. E para eles também foi muito bom, pois 

depois desse trabalho eles me perguntavam muito mais. A curiosidade deles 

aumentou muito até no meio da convivência eles puderam perceber muito mais 

coisas que eles nem davam conta.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Depoimento concedido pelo aluno FFK à responsável por esta pesquisa. Os anexos M e N (páginas 65 e 

66) se referem à atividade avaliativa desse ex-aluno. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada pesquisador busca seus próprios caminhos, mesmo que, às vezes, os 

métodos e as técnicas utilizadas sejam considerados "artesanais", podendo 

levá-lo a descobertas de novos e inesperados atalhos. 

As "aproximações " à descoberta devem ser acolhidas por uma vigilância 

aberta e não por recusas prematuras. Uma atitude que se sustente na mais ampla 

tolerância capaz de apioar-se em uma genuína cooperação no que refere ao 

empreendimento investigativo. (COSTA; LOVISARO 2013, p.270) 

 

O ensino da Geografia utiliza muitos recursos didáticos, sendo a cartografia um 

dos mais destacados para análise e compreensão dos fatos e fenômenos que estão 

imbricados em seus conteúdos previstos para o ensino em qualquer segmento 

educacional. Dessa forma, faz-se necessário que os estudantes estabeleçam relações 

projetivas das locais estudados com o assunto tratado, para que se justifique o contexto 

em que cada análise ocorra. 

Para isso, os estudantes necessitam construir suas representações mentais de tais 

espaços representados pelos mapas e correlacione-as aos seus respectivos conteúdos, 

porque, se fizermos um breve paralelo, para a construção sólida do conhecimento, é 

importante que se coloque em prática atividades geradoras de criatividade, de 

verbalização do desenvolvimento inteligível. Le Sann (2011, p.47) explica que: 

 

A aquisição da linguagem por meio da verbalização, constitui uma fase 

essencial na formação básica de uma criança. A ampliação, precisão e 

enriquecimento do vocabulário provocam os mesmos efeitos nas imagens 

mentais registradas na mente do aluno, ou seja, melhoram a qualidade do 

pensamento e a lógica do raciocínio. Essa fase é essencial para preparar a 

alfabetização. Esse fato deve ser lembrado na preparação de modos de 

avaliação. Portanto, é inocente avaliar a aquisição desses conhecimentos por 

meio de exercícios feitos numa folha de papel. 

 

Este trabalho constatou a emergente utilização da sensorialidade corporal na 

construção de tais representações mentais de mapas. Isso é um fato novo e necessita de 

aprofundar sua pesquisa nos estudos sobre a psicomotricidade como ciência que estuda o 

corpo e seus movimentos no que tange a subutilização que há tempo se faz presente na 

educação escolar, dos sentidos e percepções táteis aos estudantes. Os conteúdos são 

tratados com níveis de abstração elevados para as faixas etárias dos estudantes, 

acarretando um déficit cognitivo no que se refere às construções e projeções de imagens 

mentais cartográficas. 
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A partir dessa experiência, observa-se sobre a estreita relação entre a 

psicomotricidade e o ensino de cartografia escolar, não somente no aspecto de lateralidade 

e orientação espacial, como fica explícita a relação. Mas e além dessa relação cartesiana, 

a utilização das estruturas psicomotoras se mostraram essenciais de serem exploradas 

para desenvolvimento de habilidades imprescindíveis ao aprendizado e consolidação do 

conteúdo para que esteja acessível em outros conteúdos.  

          A estimulação tátil proposta neste trabalho foi inovadora para os estudantes, já que 

muitos nunca haviam vivenciado essa prática, sentiram-se desafiados, alguns até se 

recusaram por considerarem impossível de ser implementada e consolidada em seu 

arcabouço cognitivo, outros ainda se irritaram com a experiência considerando 

inadequada haja vista que eram videntes. Foi necessário grande investimento de mediação 

de significado para os estudantes, inclusive com mediação sobre o contorno dos 

continentes, ensinando-os como criarem seus próprios pontos de referência dentro da 

imagem, necessidade de atenção concentrada à coleta de informações, que deveriam sem 

somente pela via da percepção tátil. Verificar os conhecimentos já consolidados pelos 

estudantes antes da intervenção metodológica da prática psicomotora e também depois de 

tal prática pedagógica. 

Com toda essa prática, foram obtidos resultados surpreendentes, inclusive para os 

próprios estudantes, demonstrando vantagens além de processos cognitivos para 

apreensão do conteúdo cartográfico, mas para a vida deles configurando-se uma pequena 

prática psicomotora e ajudou a entender que os estímulos que mais contribuíram para a 

modificabilidade do conhecimento cartográfico foi de fato a prática tátil, pois os alunos 

demonstraram sensibilidade para com a novidade desta metodologia. 

Portanto, este trabalho possibilitou considerar a necessidade de trabalhar as 

estruturas psicomotoras dos estudantes de forma mais diretiva para o desenvolvimento de 

habilidade que são caras as disciplinas escolares. Para além desse objetivo, que é 

consideravelmente superficial, aprofundar o estudo entre a relação entre a 

psicomotricidade e a cartografia escolar faz-se primordial para o desenvolvimento de 

metodologias de ensino que se tornem mais eficazes no processo de escolarização das 

pessoas, levando-as a estruturarem de maneira mais organizada suas funções, percebendo 

a evolução de seu amadurecimento psicomotor, principalmente através da utilização de 

ferramentas psicomotoras de estimulação tátil na construção de imagens mentais sobre os 

continentes da Terra, utilizando os mapas táteis como ferramenta de intervenção. 
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Propõe-se prosseguimento a essa pesquisa com intenção para que análise seja mais 

abrangente e possa contribuir de maneira eficaz no aprimoramento da aprendizagem 

geográfica e facilitar a leitura do mundo. Além disso, esta investigação constatou os 

benefícios presentes na utilização de mapas táteis para estudantes cegos e videntes. Essa 

prática oportunizou aos estudantes o desenvolvimento de habilidades sensoriais que não 

haviam sido amplamente estimuladas, assim como a formação humana integral dos 

estudantes que experimentaram uma vivência de estudante cego, favorecendo a 

humanização da inclusão entre os pares escolares. 
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ANEXO D – MAPAS TÁTEIS FEITOS PARA OS ALUNOS VIDENTES 
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ANEXO E – MAPA TÁTIL I 
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ANEXO F – MAPA TÁTIL II 
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ANEXO G – MAPA TÁTIL III 
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ANEXO I – MAPA TÁTIL V 
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ANEXO J – MAPA TÁTIL VI 
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ANEXO L – MAPA TÁTIL VII 
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ANEXO M – RELATÓRIO CARTOGRÁFICO PELA ESCRITA BRAILE 
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ANEXO N – ATIVIDADE CARTOGRÁFICA AVALIATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


