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 Primeiro ano, vamos começar a trabalhar o tema cartografia. Para introduzir o assunto, 

vamos, nessa atividade, assistir o documentário “Todo mapa tem um discurso”, disponível no 

link:  https://vimeo.com/93081871 

O documentário mostra que ainda existem áreas na cidade do Rio de Janeiro que são 

representadas como “vazios cartográficos”. São as favelas, que não são representadas nem nos 

mapas oficiais do Instituto Pereira Passos, nem nos mapas digitais do Google. 

 

“Existe uma população que é invisível, porque nem num documento que 

deveria reconhecer toda a cidade, os moradores da favela fazem parte 

disso. A importância para a gente é… primeiro tem esse lado político, né?”  

 

Eliana Sousa, presidente da Redes de Desenvolvimento da Maré 

 

Segundo Thaís Inácio, diretora do documentário, “a cartografia oficial é produzida e 

validada principalmente em função e a partir de interesses comerciais”. Por esta razão, o projeto 

Wikimapa, pioneiro no Brasil, utilizou diferentes tecnologias e métodos de trabalho para “inserir 

a favela no mapa, em vez de criar o mapa da favela”. O filme desmistifica a ideia de que o mapa 

é apenas uma ferramenta de localização, mostra que um mapa possui muito mais que uma 

cartografia geográfica, mas uma história social e política, possui um discurso.  

 

Vamos refletir e responder algumas questões: 

 

1 – Disserte sobre os conceitos geográficos que trabalhamos na PRIMEIRA atividade – lugar, 

território, paisagem, região e espaço geográfico – relacionando com o documentário. Insira no seu 

texto, a partir dos conflitos apresentados no filme e no episódio “O Correio” da série “Cidade dos 

Homens”, sua opinião sobre a importância dos mapas, para além da localização em si. 

 

2 – (ENEM, 2014) O mundo dos fatos geográficos inclui não somente o clima, as propriedades 

agrícolas, os povoamentos e as nações-estados, mas também os sentimentos, os conceitos e as 

teorias geográficas.    

(TUAN, Y. Geografia Humanística. A. Perspectivas da Geografia. São Paulo: DIFEL, 1985)   

  

O texto apresenta uma perspective de análise das mudanças espaciais a partir de outros fatores que 

não apenas os físicos e sociais, onde: 

https://vimeo.com/93081871


a) a análise do espaço geográfico compreende os aspectos físicos, sociais e simbólicos que incidem 

sobre a produção das paisagens humanas.   

b) os aspectos físicos da paisagem, como o clima, revelam a dinâmica dos fatos geográficos 

compreendidos por uma pluralidade conceitual.   

c) a dimensão simbólica do espaço, apreendida pelos sentimentos, constitui uma nova percepção 

espacial no instante em que revelam as propriedades das paisagens.   

d) para se apreender o espaço geográfico em sua totalidade, a necessário identificar os aspectos 

físicos da paisagem expressos no clima, povoamento e use do solo.   

e) o mundo dos fatos geográficos constitui-se de elementos simbólicos apreendidos pelas teorias 

e conceitos geográficos que revelam a complexidade da dimensão espacial. 

  

3 – (ENEM, 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenho do artista uruguaio Joaquín Torres-García trabalha com uma representação 

diferente da usual da América Latina. Em artigo publicado em 1941, em que apresenta a imagem 

e trata do assunto, Joaquín afirma: “Quem e com que interesse dita o que é o norte e o sul? Defendo 

a chamada Escola do Sul por que na realidade, nosso norte é o Sul. Não deve haver norte, senão 

em oposição ao nosso sul. Por isso colocamos o mapa ao revés, desde já, e então teremos a justa 

ideia de nossa posição, e não como querem no resto do mundo. A ponta da América assinala 

insistentemente o sul, nosso norte”.  

 

TORRES-GARCÍA, J. Universalismo constructivo. Buenos Aires: Poseidón, 1941. (com adaptações).  

 



O referido autor, no texto e imagem acima,   

  

a) privilegiou a visão dos colonizadores da América.   

b) questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo.   

c) resgatou a imagem da América como centro do mundo.   

d) defendeu a Doutrina Monroe expressa no lema “América para os americanos”.   

e) propôs que o sul fosse chamado de norte e vice-versa. 

 

4 – (UNICAMP-2009) A ilustração abaixo representa a constelação de satélites do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) que orbitam em volta da Terra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Luis Antonio Bittar Venturi et al., Praticando Geografia — técnicas de campo e laboratório. 

São Paulo: Editora Oficina de Textos, 2005, p. 25  

 

a) Qual a finalidade do GPS? Como esses satélites em órbita transmitem os dados para os 

aparelhos receptores localizados na superfície terrestre?  

 

b) O que são latitude e longitude? 

 

 

 

Agora, assistam o documentário A Grande história dos mapas, disponível no endereço - 

https://www.youtube.com/watch?v=MTrKLLygNk0, que será utilizado na próxima atividade. 

 

 

 

Dúvidas e questionamentos escrevam para mariana_abdalad@yahoo.com.br 
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