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MAPAS MENTAIS NA FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO

Msc. Thales Fernandes da Silva Oliveira
Mestrado em Geografi a UFC

thalesgeosilva@ig.com.br

O modo como o espaço é percebido, vivido e concebido pelo indivíduo através de sua experiência conduzindo-o a 
uma representação e interpretação do espaço, identifi cado como mapas mentais. Na pesquisa, realizada com alunos de 
duas escolas de ensino médio da rede pública estadual, nos municípios de Fortaleza e Madalena – Ce, foi identifi cado 
como essas representações revelam a importância da compreensão do espaço, além de fazer uma comparação entre as 
duas realidades, na tentativa de identifi car que relações eles estabelecem entre os meios urbano e rural, mediante os 
mapas mentais. Na execução da pesquisa, foram trabalhados questionários socioeconômicos, onde foram balizados 
alguns aspectos como tipo de deslocamento entre o local de residência, a escola e os locais de vivência dos alunos e 
a identifi cação dos ambientes que costumam freqüentar. Para a aplicação dos mapas mentais, como atividade subse-
qüente aos questionários, utilizou-se como referências científi cas os trabalhos de Nogueira (1994, 2001), Ramírez & 
Soto (2008) e Kozel (2005, 2008, 2009), que já realizaram pesquisas no sentido de consolidar a utilização de mapas 
mentais como instrumento de prática pedagógica, em especial na disciplina de Geografi a, nos níveis fundamental, 
médio e superior. A partir das informações presentes nos questionários e da confecção dos mapas mentais, foi perce-
bida a forma como os alunos compreendem a sua realidade e a realidade do outro, e como percebem seu espaço de 
vivência. Nosso estudo coletou, ainda, aspectos relevantes tanto nos questionários, quanto nos mapas mentais, como 
a hierarquização dos elementos representados e lembrados em detrimento de outros, como no caso da escola; ou ainda 
no sentimento de identidade. Na pesquisa há o indício do uso dos mapas mentais como prática pedagógica válida na 
consolidação do conhecimento geográfi co, sobretudo em conceitos como espaço, território e lugar, complementando 
o olhar empírico, experimentado com uma abordagem científi ca na compreensão da realidade que cerca o indivíduo, 
e seu papel na formação do espaço como sujeito de uma coletividade.

Palavras-chave: Mapas mentais, representações espaciais, ensino de geografi a, práticas pedagógicas.

The manner how is the space perceived, lived and taken by the individual throughout his experience leads him into 
a representation of the space, what builds up his mental maps. Based on the mental maps, this research took place in 
two public high schools located in the cities of Fortaleza and Madalena–Ce. We pointed out the importance of these 
representations to comprehend the space as well we compared the urban and countryside realities to identify the sort 
of relationship between them. To collect data, we work with socioeconomic questionnaires in which some aspects 
were taken as the main frame: the trajectory described from home to school, the places where the students live and 
the identifi cation of places where they used to go to. After fi lling out the formularies, the mental maps were applied, 
taking as scientifi c support the studies of Nogueira (1994, 2001), Ramírez & Soto (2008) and Kozel (2005, 2008, 
2009); authors who have demonstrated the consolidation of mental maps as an active pedagogical tool, mainly in the 
discipline of Geography in the elementary, high and graduation levels. Based on the mental maps and the data col-
lected from the questionnaires, we realized the manner how the students understand their realities and their partner’s 
one and we also debated how the students construct their space of experiences. In our study, we collected in the 
questionnaires and maps some aspects of hierarchy of the represented elements such as the school element and also 
we investigated the feeling of identity that this hierarchy brings about. In the research, we found elements to affi rm 
the validity of taking mental maps as an appropriated pedagogic tool to geographic fi eld, mainly if those tools were 
used with the defi nitions of space, territory and place; what complements the empirical view, sustained by a scientifi c 
vision of reality comprehension which is around us, and also we enlightened the construction of a space in which the 
subject is part of a collectivity. 
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