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O trabalho que será apresentado é parte integrante de pesquisa, ora em curso, integrante de 

Projeto de Pesquisa, da linha de ensino de Geografia do curso de Graduação em Geografia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa pesquisa, buscamos identificar as 

dificuldades no ensino de temas da Cartografia dentro da Geografia, a partir da análise de 

duas variáveis: as ações dos professores e as percepções dos discentes nas aulas de 

Geografia, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio. O decurso da pesquisa 

está focado em uma análise qualitativa, pois o objetivo, além da identificação das 

dificuldades é também o de apontar sugestões, ainda que provisórias, para uma ação 

pedagógica capaz de sanar as deficiências no ensino de Cartografia em Geografia. Nesse 

trabalho, apresentamos análises dos percursos realizados até o momento: as entrevistas 

realizadas com docentes e discentes de escolas públicas de Porto Alegre e região 

metropolitana, aplicadas entre novembro e dezembro de  de dois mil e onze,  e entre maio a 

julho de dois mil e doze. Objetivou-se detectar dos entrevistados suas ideias, práticas e 

percepções a respeito do ensino de temas da Cartografia nas aulas de Geografia e a 

reflexão acerca dos conceitos geográficos. Agora a pesquisa está em fase de finalização, 

momento em que serão aplicadas novas oficinas e realizadas as análises globais. Essa 

caminhada da pesquisa, pretende-se amparada no paradigma da complexidade, na medida 

em que pressupomos haver muitas inquietações no tangente a essa relação, Cartografia e 

Geografia, e que não temos a intenção de estabelecer nenhuma diretriz para poder 

respondê-las peremptoriamente, ao mesmo tempo em que não desejamos deixá-las sem 

respostas, ainda que provisórias.  
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