
MACROMAPAS
mapeamento cognitivo
& assessoria pedagógica



Apresentação

O Projeto Macromapas parte de uma 

iniciativa dos pesquisadores do Laboratório 

de Estudos Geoeducacionais e Espaços 

Simbólicos (LEGES) vinculado ao 

Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 

O objetivo central do projeto é analisar a 

potencialidade do mapeamento cognitivo 

nas suas aplicações científico-acadêmicas e 

didático-pedagógicas, buscando demonstrar 

teórico-metodologicamente a utilização 

destes mapas na Geografia e demais áreas 

do conhecimento, com abertura à 

transdisciplinaridade. 

Este portfólio lhe convida a conhecer a 

trajetória de ações e trabalho contínuo 

realizado pelo projeto que está em 

constante transformação.  



Histórico
O ano de 2018 marca o início do Projeto que teve como 

atividade inaugural o minicurso "Introdução ao Mapeamento 

Cognitivo em Geografia" oferecido aos discente de 

graduação e pós-graduação da UFC.

Ao longo de 2019, a Macromapas ofereceu diversas 

formações à docentes, estudantes e pesquisadores. Ainda 

neste mesmo ano, os integrantes do projeto publicaram 

artigos sobre os trabalhos e pesquisas desenvolvidas em 

Mapeamento Cognitivo. 

No ano de 2020, a Macromapas continuou suas atividades de 

forma virtual mantendo os diálogos formativos com 

instituições de ensino e programas universitários. É uma 

premissa importante em nossa iniciativa o acompanhamento 

constante de projetos individuais ou coletivos daqueles que 

participam de nossos cursos.



Estrutura Organizacional
A Macromapas se organiza de modo 

horizontal no que se refere a sua nucleação e 

projetos secundários. O que chamamos de 

“projeto matriz” é responsável pelo tom 

teórico-metodológico de nossa atuação. Ao 

mesmo tempo nossas parcerias com projetos 

de graduação são fundamentais para a 

aplicabilidade do Mapeamento cognitivo no 

ensino, pesquisa e extensão. 



Áreas de Atuação
Podemos entender a atuação da 

Macromapas a partir de um desenho 

que comumente visualizamos ou 

fazemos:  o “boneco palito”

Em nosso corpo, o LEGES 

representa o nosso campo de 

ideias e fonte de renovação e 

construção metodológica mais 

ampla.

vertebral, nosso principal 

eixo de sustentação, é 

representado pelo 

Mapeamento Cognitivo. 

Nossa coluna

Nosso caminhar se destina ao campo pedagógico e ao 

campo científico. E como todo caminhar, é necessário 

movimentar-se com os dois pés de apoio, de maneira 

complementar.

Já nossas mãos, buscam ofertar assessoria e formações. São 

as atividades desenvolvidas por nosso grupo para 

potencializar o âmbito comunicacional tanto no campo 

pedagógico quanto no científico.



Resultados
Trabalhos Apresentados

Desde 2018 a Macromapas tem se destacado por meio dos seus 

integrantes na apresentação de diversos trabalhos acadêmicos 

em encontros acadêmicos e congressos como o CONEDU 2019 e 

Encontros Universitários da UFC 2019.

Cursos e Oficinas

Criada com o objetivo de aprimorar as práticas de ensino e 

pesquisa por meio da cartografia cognitiva, a Macromapas tem 

proporcionado a comunidade acadêmica capacitações por meio 

de cursos e oficinas ofertados aos discentes de cursos pré 

universitários, graduação e pós graduação de diferentes unidades 

de ensino.

Mapas Produtos para TCCs, Dissertações

Por meio de sua equipe na produção/elaboração de mapas 

cognitivos atendendo as demandas da comunidade acadêmica, 

colaborando para produções de TCCs, dissertações e teses dos 

discentes.

Pesquisa

Por meio do LEGES (Laboratório de Estudos Geoeducacionais e 

Espaços Simbólicos) sob a Coordenação do Prof. Dr.  Christian 

Dennys, em busca do fortalecimento do vínculo, foi realizada a 

submissão dos projetos de extensão, fortalecendo assim a 

cooperação Macromapas e comunidade acadêmica.


