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A proposição deste ensaio é suscitar a reflexão sobre a dimensão humana nas relações espaciais simbólicas impressas pelos valores, sentimentos e ações, assim como as representações e simbolismos que figuram nesse
espaço. Nessa perspectiva, a Representação se apresenta como uma forma
de compreender a “teia da Vida” em suas múltiplas relações entre o real e os
atores sociais, considerando o educando como agente social que interage
na organização espacial.
Buscar a compreensão da realidade em suas múltiplas dimensões incide nas condições e formas de um “fazer geográfico” que se manifesta em
signos e linguagens muitas vezes desconsideradas e despercebidas pelos
geógrafos.
Essa abordagem pode ser referendada pela geografia cultural-humanista cujo foco se exprime no uso e vivência dos espaços na percepção
dos indivíduos. Pode ser considerada ainda como pertinente à Geografia
das Representações, conforme as idéias de Bailly (1995), cujo objetivo é a integração das representações espaciais construídas pelos indivíduos e das
sociedades na análise e na compreensão das práticas espaciais, permitindo
evocar mentalmente os objetos espaciais, mesmo que esses não estejam
diretamente perceptíveis ou sejam produtos da imaginação.
Essa geografia se localiza na interface da percepção humana, indo ao
encontro inter ou transdisciplinar da psicologia, lingüística, antropologia,
sociologia e outras ciências, visando a um “mapeamento” dos fenômenos.
Entendendo por mapear o que pode ser concebido como
tomar a medida do mundo, porém mais do que meramente
tomá-la, figurando a medida tomada em tal maneira que possa
ser comunicada entre pessoas, lugares ou tempos. A medição
do mapeamento não é restrita ao matemático, ela igualmente
pode ser espiritual, política ou moral. Pelo mesmo sinal, o registro
do mapeamento não é confinado ao que é para arquivar, mas
também inclui o que é lembrado, imaginado, contemplado.
O mundo figurado através do mapeamento assim pode ser
material ou imaterial, existente ou desejado, inteiro ou em partes,
experimentado, lembrado ou projetado em várias maneiras
(COSGROVE, 2000, p. 57).
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Sob essa premissa, objetiva-se abordar as representações socioculturais como formas e fontes de comunicação que servem como meios para
a apreensão da realidade referendada pelos mapas mentais. O mundo
cultural é considerado não apenas como uma soma de objetos, mas como
uma forma de linguagem explicitada no sistema de relações sociais no qual
estão inseridos valores, atitudes e vivências, e essas imagens passam a ser
entendidas como mapas mentais.
A linguagem aparece como uma semantização que os sujeitos fazem de
seu espaço vivido ou uma modalidade privilegiada de representação. Essa linguagem é referendada por signos que são construções sociais.
É nessa perspectiva que entendemos os mapas mentais: uma forma de linguagem que reflete o espaço vivido representado em todas as suas nuances,
cujos signos são construções sociais (KOZEL, 2007, p. 115).
Assim, optamos por um referencial teórico-metodológico ancorado na
sociolingüística sobre o espaço e sua percepção/representação em sua interface com o “fazer pedagógico”.

Mapas Mentais como “Enunciados”
Os significados das diferentes representações ou linguagens são construídos a partir dos sentidos, que, em sua construção semiótica, se transformam em enunciados. Podemos considerar como tal, portanto, imagens
construídas a partir das sensações e percepções, assim como signos verbais
ou não-verbais também se constroem dentro desse processo.
Para Bakhtin (1986), não existe um enunciado absolutamente próprio,
ele se encontra na intermediação entre os sujeitos: destinador e destinatário, porque o enunciado é essencialmente dialógico. O vivido só se semiotiza quando é expresso, em caso contrário não será uma experiência humana,
mas uma mera resposta fisiológica a um estímulo do meio, que não se diferenciaria do animal. Portanto, expressar, externar um enunciado é um produto das inter-relações sociais.
O enunciado, a convivência, a vida, toda expressão humana resulta do
dialogismo. Assim, as fronteiras entre os enunciados, como unidades dialó-
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gicas, estão abertas e em contínua construção quando em contato com o
exterior e com o outro.
O ser humano, sua consciência e cultura são únicos em sua identidade,
todavia, são produtos incorporados de outras consciências, outras culturas,
mediadas pela comunicação que se instala no centro das relações. É dessa
forma, portanto, que os discursos ao serem incorporados se constituem em
signos que se transformam em enunciados ou representações nas diferentes formas de linguagem.
É, ainda, mediante a capacidade de combinar signos que se desenvolve
a capacidade semiótica, pois os sistemas de signos são, sobretudo, conjuntos heterogêneos.
Na perspectiva bakhtiniana, tanto o método como o objeto das ciências humanas são dialógicos, produtos do diálogo entre interlocutores e
diálogo entre discursos. Para ele “ser significa comunicar-se... pois a vida é
dialógica por natureza”.
O dialogismo diz respeito às relações estabelecidas entre eu e o outro
nos processos discursivos instaurados historicamente entre os sujeitos, que
refletem e incorporam esses discursos, destacando-os não apenas como
fala individual, mas como elo de significações, entrelaçando e perpassando
os discursos incorporados pelo outro pela interação. Não é apenas mais um
conceito entre tantos, mas um instrumento imprescindível para o estudo e
compreensão do real. Faraco (1996, p. 86) afirma que dialogismo é como
um olhar compreensivo e abrangente do ser, do homem e
de seu fazer cultural. Um olhar que não está mirando apenas
aspectos desse real, mas pretende captá-lo numa perspectiva
de globalidade; que pensa a cultura com um vasto e complexo
universo semiótico de interações axiológicamente orientadas;
e entende o homem como um ser de linguagem... cuja
consciência ativa e responsiva... constrói-se e desenvolve-se
alimentando-se dos signos sociais, em meio às inúmeras relações
sociointeracionais, e opera internamente com a própria lógica da
interação socio-semiótica, donde emerge seus gestos singulares.

O sujeito como ser social interage com outro ser social em forma de enunciados e estabelece diálogo entre discursos, que vem a se constituir numa an-
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tropologia filosófica ou dialogismo. Porém, no conceito de dialogismo, o sujeito
se torna histórico e social por incorporar diferentes vozes ou discursos dos outros, e estes tecidos de muitas vozes se entrecruzam, se completam, polemizam
entre si, com o interior e com o exterior.
Penetrar nessa intrincada rede de relações pressupõe construção e
ação de uma consciência e isso requer diferentes linguagens.
Essa abordagem pode contribuir para que as dicotomias entre homem
e signo possam ser rompidas, permitindo refletir além das estruturas formais dos códigos sacralizados em modelos que tudo prevêem e definem,
na relação entre significado e significante, abrindo uma possibilidade inovadora de perceber o signo como construção dialógica e social, propiciando
ver o significante como algo aberto, constantemente criado e recriado pelas
ações e interações humanas.
Todas as atividades humanas, por mais diversificadas que sejam, estarão sempre vinculadas a um tipo de linguagem. Quando se utiliza uma
determinada forma de linguagem, constroem-se enunciados, próprios e
únicos, emanados de seus integrantes.
Os mapas mentais nesse aspecto podem ser considerados como aportes
preciosos para o “fazer pedagógico”, sobretudo por oferecerem aos estudantes a interlocução como atores sociais e produtores do espaço geográfico.
Dentro dessa perspectiva, apresentamos a seguir uma experiência vivida.

O “Fazer Pedagógico” – Uma Experiência
Vivida
Como integrante do Núcleo de Estudos em Espaço e Representação
(NEER) e da linha de pesquisa “Território, Cultura e Representação”, desenvolvemos a docência na graduação das disciplinas: Estudos de Percepção
em Geografia e Geografia Social Cultural. Nesse aspecto nos propusemos
a apresentar aos estudantes do curso de geografia um aporte que propiciasse uma leitura mais humanizada do espaço geográfico vivenciado por
emoções e novos significados.
Em Estudos de Percepção em Geografia objetivamos a construção das
bases teóricas e conceituais da percepção, assim como a pesquisa empí-
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rica centrada na observação das imagens espaciais relacionadas à gestão
do meio ambiente, planejamento urbano e principalmente a sua aplicação
pedagógica.
Na disciplina Geografia Social Cultural a proposta é analisar os fundamentos filosóficos e teóricos em que estão alicerçadas as abordagens social
e cultural, bem como desenvolver empiricamente pesquisas que envolvam
manifestações culturais, simbolismos, identidade, territorialidades etc. E por
meio da música e obras literárias evidenciar os aspectos socioculturais dessa matéria.
Visando apresentar uma proposta relacionada à Representação e ao
Ensino, destacamos uma experiência vivida na docência da disciplina de
Estudos de Percepção no Curso de Geografia da Universidade Federal do
Paraná (UFPR).
O estudo teórico/empírico denominado Centro de Curitiba – que espaço é esse? foi desenvolvido com o intuito de aguçar a percepção relacionada ao olhar, aos sons e cheiros e suas representações referendadas nos
mapas mentais como enunciados.
Ao caminhar pelas ruas que sensações emergiriam? Que imagens seriam captadas? Que atores sociais seriam reconhecidos? Que relações seriam
esta-belecidas com o ambiente? Que cheiros, sons e impressões seriam captados? Como essas sensações/percepções serão representadas/mapeadas?
O espaço geográfico apreendido foi representado pelos estudantes
por meio de mapas mentais cujos signos refletiram o dialogismo estabelecido. Apesar de o grupo ter percorrido o mesmo trajeto, diferentes leituras ficaram evidentes, tendo em vista valores, trajetórias e visões de mundo
também diferenciadas.
Essa atividade tem características formativas, pois a partir do momento
em que os seres humanos se sentirem parte integrante da natureza, tendo
em vista uma percepção mais aguçada, os problemas ambientais poderão
ser amenizados. Por meio dos processos perceptivos e a partir dos interesses e necessidades é que estruturamos e organizamos a interface entre a
realidade e o mundo, selecionando-as, armazenando-as e conferindo-lhes
significados (KOZEL, 2001).
De acordo com Tuan (1974), os órgãos sensoriais permitiriam aos seres
humanos sentimentos mais intensos pelo espaço geográfico e nesse caso
maior respeito ao ambiente onde se vive.
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Observam-se, nas transcrições abaixo, os diferentes significados apreendidos pelos alunos envolvidos, refletindo seus sentidos (visão, olfato e
audição).
As primeiras impressões, documentadas pelos estudantes Adinan, Cíntia e João Miguel foram algo poético e pertinente:
“Com o fim da tarde, o que se vê no centro de Curitiba é uma grande agitação provocada especialmente por pessoas apressadas que procuram urgentemente o caminho de suas casas, carros, ônibus apressados e alunos
de geografia sem pressa alguma observando atentamente todo aquele
movimento. Há vendedores de vale transporte, de pipoca e doces e até mulheres vendendo o próprio corpo. São agentes sociais. Todos. Brevemente,
o silêncio substitui toda aquela agitação. Há um cheiro de cidade, de algo
urbano, que mistura dióxido de carbono, com o perfume das raras flores
na praça Santos Andrade de onde partimos”.
Os contrastes são enfatizados tendo o verde urbano e a praça como
foco:
“... um pouco de cor e natureza em meio à paisagem cinza do centro. Sons
de aves, folhas e água contrastando com o percebido na maior parte do
trajeto. As praças e parques foram criados para aproximar a natureza do
homem, entretanto a dinâmica da cidade faz com que esses lugares nos
pareçam inseguros... são lugares ‘pra gente ver o que sobrou do céu’ em
meio às grandes construções”(Daniel e Juliana).
Diferentes odores foram percebidos e, de modo geral, foram ressaltadas percepções agradáveis e desagradáveis:
“... o cheiro forte de urina contrasta com o cheiro de cachorro-quente que
sentimos na praça...” (Patrícia e Renan).
“... o olfato e o sentido menos apurado dos três... em nosso cotidiano cheiramos pouco, ouvimos os sons menos importantes e vemos tudo de forma
superficial... temos que ficar mais atentos” (Janaina, Luiz Alberto e Pablo).
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Os sons percebidos pela maioria dos estudantes se referem:
“... às vozes das pessoas, aos celulares, ao som das fontes, aos pássaros,
ao trânsito, tudo faz parte do lugar” (Álvaro e Angelina) ou ainda... “ à
conversa dos transeuntes, ao som da água caindo no chafariz, aos ruídos de carros e ônibus, que constituem uma espécie de ‘cortina sonora de
fundo’...”(Adavilson, Fernando César e Fernando Coelho).
Para Janaina, Luiz Alberto e Pablo, o som da cidade se compara a uma
orquestra como elemento metafórico:
“ a orquestra, composta por diversos instrumentos tem em cada um seu
som singular, contudo tocam juntos... isso dá ritmo, impulso, movimento,
humor...”
Outros ressaltam as diferentes facetas dos lugares, sobretudo quando
transitam à noite num trecho do centro histórico da cidade (rua São Francisco e Riachuelo), atualmente bastante degradados:
“....uma experiência nova e enriquecedora, que nos fez perceber que um
mesmo lugar pode ter distintas paisagens e despertar ou exacerbar distintos sentidos... tudo é abundantemente estranho, fétido e escuro entre
as ruas Treze de Maio e São Francisco. A velha cidade, a arquitetura histórica e depredada pelo tempo é um misto de beleza e depressão”(Cristiano
e Ronaldo).
Todavia, o Largo da Ordem, que também corresponde à parte histórica
da cidade é percebido como um lugar agradável, bem iluminado e alegre:
“a arquitetura antiga e preservada com boa iluminação... percebe-se um
cheiro agradável de comida... um clima aconchegante... comércio cultural
e as músicas nos bares se confundem com o ruído de pessoas conversando” (Érica e Jose Adenilson).

Representação e ensino

Espaços Culturais_FINAL.indd 79

|

79

6/1/2009 15:12:47

O contraste urbano é evidenciado por Clóvis e Márcio, soando inclusive
como advertência:
“o contraste urbano na arquitetura moderna com lojas de alto padrão
provoca um choque visual com a região do entorno do Mueller. O arame
farpado na loja ao lado do Shopping, mostra-nos algo semelhante às periferias... As câmaras de segurança na Osório e a própria área da praça
passam uma sensação de oásis cercado por um ‘deserto de edifícios de
concreto’. Sentimos a necessidade de maior iluminação pública em alguns
pontos do trajeto e valorização de monumentos e painéis artísticos”.
Foi apontado não só o contraste arquitetônico, mas também entre os
agentes sociais:
“o Teatro Guaira abriga pessoas de diferentes estilos, ansiosas na fila para
adquirir o ingresso para o espetáculo... o refinamento que ali se encontra
em nada lembra o visual da moradia improvisada dos mendigos na praça, dos letreiros antigos, feios e mal conservados do comércio que cerca a
praça”(Julio, César e Fabio).
Para outros, a diferença entre os lugares é motivada pelo tipo de ocupação, horário e especulação imobiliária, pois:
“os elementos visualizados constituem a presença de uma Curitiba pronta
para descansar, pois os agentes sociais observados são os trabalhadores
da limpeza, os carrinheiros que coletam a mercadoria, as mulheres da vida
e os freqüentadores dos botecos” (Ivone e Margareth).
Davi Maicon e Tatiana ressaltam ainda que, além dos agentes sociais
já citados, “a grande maioria de pessoas que por ali circulavam saiam de seus
locais de trabalho ou estavam se dirigindo à faculdade”.
A falta de segurança em caminhar à noite pelo centro de Curitiba também é um dos destaques: “...percebemos que na noite curitibana existem vá-
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rios espaços vazios e outros cheios de contrastes sociais, não permitindo que
os atores se sintam em segurança para transitar tranqüilamente pelas ruas de
nossa cidade” (Ana Tereza e Fabiano). O que é complementado por Márcia
e Yandra: “áreas centrais com maior luminosidade e segurança contrastando
com as áreas mais escuras e degradadas da rua Riachuelo”.
A observação relacionada ao despertar para a qualidade de vida na opinião de Fernando, Letícia e Patrícia evidenciou que “a observação do meio é
de suma importância... pois adquirir consciência dos problemas e qualidade do
lugar em que vivemos, nos torna capazes de criticas conscientes para melhorar
a qualidade de vida”.
De acordo com as reflexões apresentadas pelo grupo, os objetivos propostos foram alcançados:
“ vimos Curitiba não somente com os olhos físicos, mas também com os
olhos da alma... uma Curitiba onde os homens agem e reagem” (Ruth e
Vânia).
As imagens oriundas das sensações e percepções dos estudantes foram representadas a partir de signos sociais estabelecidos, se caracterizando em enunciados verbais e não-verbais, ou mapas mentais. É importante
destacar que por mais diversificadas que sejam as atividades humanas, elas
estarão sempre vinculadas a um tipo de linguagem, o que ficou explícito
nas percepções/representações.
Dentre os mapeamentos desenvolvidos pelos grupos destacamos
quatro exemplos tendo em vista a originalidade e a diversidade apresentadas.
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Figura 1
Cores e formas foram os signos escolhidos para representar percepções vividas no trajeto.
O círculo foi escolhido para referendar as inter-relações dialógicas estabelecidas.

“Percebemos a importância de olhar nossa cidade com outros olhos, um olhar geográfico,
buscando entender as relações dos objetos e atores sociais que a constituem, e não meramente passivos como comumente fazemos, pois aos poucos a cidade torna-se mais complexa tanto culturalmente como estruturalmente” (Rogério e Luciano, 2007).
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Figura 2
Epicentros culturais urbanos representados por espirais evidenciam a dinâmica apreendida
na espacialidade.

“Miscigenação e trânsito de pessoas
Espaço de vivência
Aparatos urbanos esteticamente aprazíveis,
Espaços de entretenimento e consumo
Presença do automóvel
Espaços de transição e passagem
Difusão dialética da informação
Difusão linear da informação
Epicentros culturais urbanos”
(André Tomazi, 2006).
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Figura 3
Ícones em gradação e intensidade são espacializados em área retangular obedecendo a um
padrão linear.

“Odores, barulho, sensação de segurança, iluminação, limpeza, trânsito, sensação térmica,
movimento de pessoas... refletem o trajeto”(Wilson e Fábio, 2007).
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Figura 4
A representação tem como base o traçado da planta da cidade onde os referenciais são
marcantes, sobretudo para os ícones relacionados à percepção sonora e localização.

“...ruídos de automóveis com suas freadas...ônibus e buzinas mesclavam-se numa sinfonia
desconcertante... adentrando um jardim, cessaram-se os sons das conversas e espantosamente foi possível ouvir... sons de grilos... Músicas eletrônicas soavam de algumas janelas...”
(Adavilson, Fernando César, Fernando Coelho, 2006).
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As representações nas páginas anteriores refletem uma “Cartografia
Cultural”, elaborada a partir de signos sociais, estabelecendo ligações com
a percepção/cognição ambiental e, nessa proposta, se respaldando no conceito de dialogismo.
Os mapas mentais como enunciados, produtos de relações dialógicas
estabelecidas entre EU e o OUTRO, proporcionam uma análise mais ampla
do indivíduo no contexto social e cultural em que está inserido.

Reflexões Finais
Por tudo que foi apresentado e exposto, pode-se depreender que aguçar o “olhar geográfico” pode ser de capital importância tanto no “fazer pedagógico” como para a formação de cidadãos mais comprometidos.
Pretende-se que tal proposta possa inserir, no âmago dos estudantes,
uma capacidade maior de percepção do meio em que vivem, dos comprometimentos, das nuances, dos atores sociais envolvidos; que possa
igualmente contribuir ou apontar possibilidades reais de reconstrução de
recursos, de impedimento de degradação, de poluição e outras tantas ações
em benefício deste planeta. Ao apropriar-se de capacidades adquiridas no
contexto de sua formação, que eles possam interferir na defesa do “ethos” e
do “ecos” como atores sociais.
Apreender os significantes, semiotizar as ações e atitudes observadas
pode significar uma atitude (como pessoa) ou um movimento (como grupo), na defesa dos bens preciosos de nossa degradada Terra.
As representações são imprescindíveis no “fazer pedagógico”, pois permitem ressignificar as ações e relações entre os seres humanos e o espaço
geográfico.
É nessa perspectiva que entendemos os mapas mentais: uma forma de
linguagem que reflete o espaço vivido representado em todas as suas nuances, cujos signos são construções sociais e os estudantes os agentes que
as referendam.
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