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RESUMO. É fato conhecido que a educação, em geral, no ensino médio e fundamental 
têm passado por uma crise devido a falta de interesse da maioria dos alunos  e falta de 
recursos  e/ou falta de capacidade de professores para utilizar-se de novas  metodologias 
em suas aulas. No ensino de Geografia isso não é diferente e a necessidade de se 
reinventar ou aprimorar a forma de ensino, principalmente  na Geografia Física por seu 
conteúdo menos atrativo para a faixa etária dos alunos comparada ao ensino de Geografia 
Humana, faz-se necessária. Partindo dessa premissa, na elaboração de um Projeto de 
Intervenção Pedagógica do estágio supervisionado do curso de licenciatura em Geografia da 
Universidade Federal de Goiás, foi proposta a elaboração de um provedor de mapas 
temáticos totalmente customizáveis pelo usuário, que pode ser tanto o aluno quanto o 
professor, para ser usado como recurso didático nas aulas de Geografia obtendo assim 
um leque de análises e possibilidades de interações que seriam um pouco mais duras e 
menos atraentes se apresentadas apenas no livro didático, quadro e giz. Para a elaboração 
dessa aplicação foi utilizada a plataforma para elaboração de SIG on-line ALOV Map 
construída na linguagem JAVA pela University of Sidney. A base de dados, vetor e raster, 
foram adquiridas de diferentes base de dados on-line. O objetivo desse projeto de 
intervenção é desenvolver e aplicar um material didático para o ensino de geografia que 
utilizará de recursos do Geomapea servido de mapas interativos e informações quantitativas 
para ensinar os mais variados conteúdos cabíveis no ensino de Geografia, como relevo, 
clima, vegetação, densidade demográfica, regiões administrativas, trabalhar os elementos 
gráficos da cartografia, tais como rosa-dos-ventos, escala, legenda e coordenadas 
geográficas e discutir a importância do uso das novas tecnologias no ensino de Geografia. 
Palavras chave: tecnologias no ensino, SIG, cartografia 
 
ABSTRACT. It is known fact that education in general in elementary and high school have 
experienced a crisis due to lack of interest of most students and lack of resources and / or 
lack of ability of teachers to make use of new methodologies in their classes. In the 
teaching of Geography is no different and the need to reinvent and improve the way of 
teaching, mainly in Physical Geography for their content less attractive to the age group 
of students compared to teaching Human Geography, is necessary. From this premise, the 
elaboration of an Intervention Project Pedagogical supervised the degree course in 
Geography, Federal University of Goiás, has proposed  the development of a provider of 
thematic maps fully customizable by the user, which can be both the student and the 
professor, to be used as a teaching resource in the classroom Geography thereby obtaining 
a range of analyzes and possibilities of interactions that would  be a bit tougher and less 
attractive if only presented in the textbook, blackboard and chalk. For the development of this 
application was used platform for developing GIS Online Map ALOV built in JAVA language 
from the University of Sydney. The database, vector and raster, were acquired from different 
database online. The goal of this project is to develop and implement intervention didactic 
material for teaching geography that uses resource Geomapea served as interactive maps 
and quantitative information to teach the most varied content applicable  in teaching 
Geography as topography, climate, vegetation, population density, administrative regions, the 
graphics work of cartography, such as the compass  rose, scale, legend and geographic 
coordinates and discuss the importance of using new technologies in teaching Geography. 
Keywords: technologies in education, GIS, cartography. 
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INTRODUÇÃO 

 

A localização espacial é um conceito multidisciplinar que está implícito nas 

questões mais variadas da educação básica. Por esse viés, o estudo aplicado 

através de mapas temáticos, como, por exemplo, de distribuição da fauna, 

localização de determinados municípios ou mapas históricos, adaptados a uma 

linguagem acessível a alunos do ensino básico tem uma enorme relevância dentro 

de uma proposta de aprendizado que vá de encontro a suprir as necessidades 

existentes. Contudo, tais materiais já estão disponíveis nos livros didáticos e, não 

suficientemente, tem sanado os problemas na aprendizagem geográfica. O conflito 

interno que assola o processo de ensino e aprendizado está no paradoxo material e 

metodologia, material obsoleto e metodologia insossa. 

De acordo com MEC (2001), os currículos escolares devem desenvolver 

competências de obtenção e utilização de informações por meio do computador, e 

sensibilizar os alunos para a presença de novas tecnologias no cotidiano. A 

popularização da internet e do uso do computador, tal como a implantação de 

salas de informática nas escolas nos últimos dez anos têm contribuído para a 

inserção de alunos do ensino público na rede mundial de computadores e 

estreitando tais laços. Contudo, o seu uso no processo de aprendizagem fica muito 

aquém do esperado por falta de capacitação dos professores e material 

didaticamente atraente para os alunos. 

A rede mundial de computadores já é, há algum tempo, uma realidade 

presente na integração de pessoas e, conseqüentemente, na troca de 

informações. Informações essas que, dentre seus muitos formatos, estabeleceu-se 

dentro dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) um padrão e estão 

disponibilizadas em vetores e raster. A disponibilização gratuita de base de dados 

geográficos em forma de vetor e raster (imagens de satélite) em escalas de grande 

e médio detalhe tem se intensificado cada vez mais nos últimos anos. No que diz 

respeito  ao modo em que são disponibilizados, seu acesso se torna às vezes 

difícil para pessoas com pouca experiência em internet, que não estão habituadas a 

uma linguagem técnica da área ou não tem conhecimento de língua estrangeira. 

Outro fator limitador é a falta de capacidade de manipulação desses dados que 

necessitam de programas específicos. Contudo, existem disponíveis na internet, em 

SIG online, compilações desses dados em forma de mapas. Entretanto, essas 

mesmas aplicações apresentam uma interface obsoleta, pouco atrativa e, 

aparentemente, não direcionada ao uso na educação básica. Essas tecnologias 
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contribuem para que eles sejam capazes de entender as relações entre meio-

ambiente e sociedade, e, com isto, participar do desenvolvimento sustentável 

(MORAES et al, 2009). Esse tipo de recurso didático pode auxiliar no ensino de 

Cartografia. A cartografia é uma matéria de difícil assimilação pelos alunos. 

Podemos considerar esse fato como causa da má formação dos próprios professores 

de Geografia em relação a essa disciplina (CARLOS, 2003). 

Em relação ao estudo através de mapas como recurso didático, é importante 

salientar nesse caso, o importante papel cognitivo desempenhado pela imagem, 

como um mapa por exemplo, no desenvolvimento e na atividade cerebral. As 

imagens são mediadoras de valores culturais e contêm metáforas nascidas da 

necessidade social de construir significados. Reconhecer essas metáforas e seu 

valor em diferentes culturas, assim como estabelecer as possibilidades de produzir 

outras, é uma das finalidades da educação para a compreensão da cultura visual. 

Significa aceitar que os objetos não têm vida, mas sim adquirem sentido pela 

experiência de quem os olha e os possui (HERNANDEZ e VENTURA, 1998). 

Muito se tem trabalhado sobre a importância da Geografia na escola, como 

uma disciplina que possibilita uma visão de mundo mais abrangente, libertadora, 

que contribui para a formação da cidadania, discursando um olhar mais amplo e 

aberto sobre a realidade. Isso se viabilizará, segundo Cavalcanti (2002), “através da 

prática de construção de conhecimentos, habilidades e valores que ampliam a 

capacidade de crianças e jovens compreenderem o mundo em que vivem e atuam, 

numa escola organizada como um espaço aberto e vivo de culturas”. 

A geografia, se tratando  do âmbito social da escola, se tornou uma área 

essencial para que se entendam as relações e as dinâmicas que acontecem no 

meio de convívio de cada aluno, onde se leva em conta opiniões e bagagens 

culturais existentes em cada indivíduo, contribuindo para a formação de atitudes de 

respeito às diferenças socioculturais que caracterizam a sociedade brasileira. 

É importante focarmos um pouco em conhecer o perfil do aluno da geração 

atual que tem um perfil de aprendizagem  e comportamento  diferente das 

gerações antecedentes. O fenômeno da Globalização trouxe à tona uma grande 

mudança comportamental e relacional nas pessoas. Todos os lugares são 

mundiais, mas não há um espaço mundial. São as pessoas que se globalizam 

(SANTOS, 1993). Entretanto, com a popularização mundial da internet, em meados 

de 1995 - 2000, o mundo começava a configurar um novo modelo de troca de 

informações e experiências, o modelo just in time . A sociedade se transfigurou em 

termos relacionais durante, principalmente, a década dos anos 2000, relacionada 
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diretamente a esse fenômeno chamado internet. A chegada da internet pode ser 

comparada com o domínio do fogo, a transformação e uso de metais, a prensa 

de Gutenberg ou a energia elétrica, todas ferramentas e artefatos modernos a sua 

contemporaneidade que mudaram as relações entre homem e homem e entre 

homem e meio de maneira transgressora. A modernidade se caracteriza pela 

afirmação de autonomia contra toda autoridade tradicional ou social (PIPPIN, 1991). 

Contudo, nenhuma dessas outras modernidades, por assim dizer, transformou essas 

relações de forma tão veloz. Com o chamado boom da internet, ainda que de forma 

virtual, com essa nova configuração que se desenhava, a sensação de um mundo 

realmente interligado era o que se podia chamar por globalização, não só 

econômica, mas principalmente cultural. De fato, uma globalização não só de 

pessoas,  mas de lugares, ou da experiência das pessoas com os lugares. 

Sendo assim, os alunos do mundo atual, principalmente os nascidos depois de 

1993, à chamada geração Z, tem uma grande afinidade com informática e, 

geralmente, apresentam temperamento inquieto e impaciente (FREIRE FILHO e 

LEMOS, 2008). 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O cenário apresentado pela educação no Brasil e seus conseqüentes 

métodos de ensino demonstram falta de renovação no que diz respeito ao material 

didático. Isso ocorre por uma, não obstante herança do que era a educação 

nesse país e sua metodologia de ensino pautada na figura do professor tendo 

como instrumento único sua voz, um quadro negro e um livro didático. Contudo, 

faz-se necessário cada vez mais criar materiais que sejam mais atraentes e 

contextualizados ao ambiente do aluno para criar possibilidades para novos 

métodos de ensino. 

 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo desse projeto de intervenção é desenvolver e aplicar um 

material didático para o ensino de geografia que utilizará de recursos do Geomapea 

servido de mapas interativos e informações quantitativas para ensinar os mais 

variados conteúdos cabíveis. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Trabalhar os elementos gráficos da cartografia, tais como rosa-dos-ventos, 

escala, legenda e coordenadas geográficas; 

 Trabalhar os conteúdos da Geografia de Goiás como tipo de vegetação, 

altimetria, bacias hidrográficas, municípios, regiões administrativas, 

população, clima, IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e IDEB (Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica e PIB (Produto Interno Bruto) do 

estado de Goiás; 

 Trabalhar os conteúdos da geografia do Brasil como unidades da federação, 

clima, regiões administrativas, Biomas, Bacias Hidrográficas e população e 

densidade demográfica e PIB dos estados e; 

 Favorecer o entendimento da relação existente entre a realidade local e o 

contexto nacional; 

 Discutir a importância do uso das novas tecnologias no ensino de Geografia. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O ENSINO DE GEOGRAFIA E SUAS DIFERENTES ESCALAS 

 

A Geografia é uma ciência de conteúdo bastante extenso. Por esse motivo a 

Geografia como disciplina têm como um de seus desafios a condensação desse 

conteúdo de forma que o aluno não seja lesado em sua formação no que diz 

respeito ao conhecimento do espaço geográfico. Utilizando desse argumento o tema 

escolhido para a implementação desse projeto foi o conhecimento regional, no caso 

sendo direcionado para alunos da região metropolitana de Goiânia (RMG) o objetivo, 

no que diz respeito ao conteúdo, é apresentar aos estudantes quais são e quantos 

são os municípios, as dinâmicas populacionais, a hidrografia (principais rios), 

altimetria, uso e ocupação do solo da RMG (Figura 1a). Contudo, antes o aluno terá 

esse conteúdo, de escala local, contextualizado espacialmente em relação ao 

Estado de Goiás, escala regional (Figura 1b) e o Estado de Goiás em relação ao 

Brasil, escala nacional (Figura 1c). No estado de Goiás será trabalhado com os 

alunos as mesorregiões, as microrregiões, as bacias hidrográficas, os biomas e o 

clima do estado. No caso do Brasil, os alunos irão ter conhecimento dos 

estados que fazem fronteira com Goiás, o clima do país, os biomas e as capitais. 

Paralelo a esse conteúdo será inserido os conceitos básicos de cartografia como 
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escala, pontos cardeais e legenda. Tudo será trabalhado na forma interativa de 

mapas que serão gerados juntamente aos alunos por intermédio do programa 

Geomapea exclusivamente desenvolvido para esse projeto. 

 
(a)                                             (b)                                       (c) 

Figura 1. Diferentes escalas dos conteúdos do projeto 
 

ALOV MAP, UM SERVIDOR DE MAPAS GRATUITO 
 

Para se construir uma aplicação servidora de mapas é necessário escolher 

um programa que seja compatível com o que o projeto necessita no que diz 

respeito a demanda de dados que serão apresentados, sua interface e plataforma  

que será utilizada. Miranda (2005) apresenta os servidores de mapas como 

proprietários e livres, onde os proprietários requerem a aquisição de licença para 

usufruir desses programas, o que muitas vezes demanda bastante recursos 

financeiros. Por esse motivo a escolha de um software livre é de extrema valia 

por não necessitar de se desprender de verba para sua aquisição, o que os tonam 

bastante viáveis para projetos de cunho público. Alguns programas servidores de 

mapas que podem ser citados são MapServer, AlovMap, TimeMap, I3geo entre 

outros. Dentre esses, a plataforma escolhida para a elaboração do projeto foi o 

AlovMap por ser escrito em linguagem JAVA, uma linguagem multiplataforma, ou 

seja, que roda em LINUX, Windows, Mac OS, Solaris. Qualquer sistema operacional  

que tenha instalado o plugin JAVA em seu navegador. Aliás, outra vantagem de se 

trabalhar em com Alov Map (ALOV, 2005) é o fato de se poder rodar através de 

um navegador, o que possibilita sua inserção em novos hardwares que tem 

tomado espaço como smartphones e tablets. O Alov Map é distribuído em duas 

versões, a servlet onde um computador funciona como um servidor dos dados e é 

acessado por outros através de uma rede intranet ou internet e a applet onde os 

dados necessários para a aplicação se encontram no mesmo computador em que o 

programa é executado. No caso do Geomapea foi escolhido o tipo applet por o 

projeto não utilizar grande quantidade de dados (Miranda, 2002) e o fato das 

escolas da rede pública nem todas contarem com computares em rede. 
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Escolhida a forma de disponibilização  dos dados foi necessário tratar os 

dados para os formatos aceitos pelo Alov Map. No caso os vetores foram todos 

convertidos para o formato shapefile e os rasters para o formato JPEG. Esses 

dados foram administrados dentro do programa de forma que o produto final (mapas 

temáticos interativos e dinâmicos) fossem conferidos ao usuário por meio de um 

ou no máximo dois cliques. Como pode ser visto na Figura 2, o Alov Map 

funciona visualmente de uma forma muito simples onde o retângulo A representa 

o local referente a posição do painel de controle (Botões e ferramentas para o 

usuário interagir com o mapa), o retângulo B o Quadro de Legendas (Apresenta 

a lista de planos de informação carregados no navegador), o retângulo C a Área 

dos Mapas (Visualização dos planos de informação carregados na aplicação) e o 

retângulo D o Painel de Status (Envia mensagens relacionadas a inicialização do 

Alov Map, bem como planos de informação ativos e breves descrições das 

ferramentas dos elementos do painel de controle). 

 
Figura 2. Distribuição da interface do Alov Map (Fonte: Miranda, 2002). 

 

XHTML E XML, AS LINGUAGENS PARA CONFIGURAR O ALOV MAP 

 

Como maior desafio para a realização desse projeto podemos citar a 

necessidade de aprendizagem das metalinguagens XHTML e XML. Essas 

metalinguagens são necessárias para configurar o programa de acordo com as 
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necessidades do projeto onde as configurações de tamanho da fonte, tamanho da 

página e nome da página foram escritos em XHTML e as configurações referentes 

ao layout, escala inicial dos mapas, interação do applet com os vetores e rasters, 

cores dos mapas foram escritos em XML. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ORIGEM E FORMATO DOS DADOS E QUANTUM GIS 

 

Como recursos disponíveis dentro da aplicação Geomapea estão dados 

disponibilizados gratuitamente pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), pelo 

Instituto de Geografia e Estatística do Brasil (IBGE), pelo Instituto de Pesquisas 

Espaciais (INPE), pela Agência Nacional das Águas (ANA), pela National 
Administration Space of America (NASA) e pelo Sistema de Estátistica  e 

Informação Geográfica do Estado de Goiás (SIEG). No MMA foram adquiridos os 

dados referentes aos biomas e ocupação e uso dos solos brasileiros provenientes do 

PROBIO que estão disponibilizados tanto no formato raster como vetor. Do IBGE 

foram adquiridos os dados de clima e população do Brasil (senso 2000 e 2010) e 

os limites estaduais brasileiros no formato de vetor. Do INPE foram adquiridos as 

imagens do satélite LANDSAT referentes a RMG. Da ANA foram baixados os dados 

referentes a hidrografia e bacias hidrográficas de todo o território nacional no 

formato de vetor. Foram baixados do site da NASA os dados de altimetria 

disponibilizados no formato raster provenientes da missão SRTM. Foi feito um 

mosaico de quatro imagens, quantidade que abrange todo o estado de Goiás, e 

recortados utilizando como máscara o vetor do estado de Goiás. E, finalmente, do 

SIEG foram baixados os vetores dos municípios,  que contem em seus metadados 

as mesorregiões e microrregiões do estado de Goiás e mancha urbana dos 

municípios da RMG. 

Para o tratamento e manipulação desses dados foi utilizado o programa SIG 

Quantum GIS. Esse programa foi escolhido por ser um software livre e por ser 

disponível há diversas plataformas. Outro ponto importante na escolha desse 

software foi por sua vasta coleção de ferramentas para o tratamento de dados tanto 

do tipo raster quanto do tipo vetor. O programa apresenta também uma interface 

gráfica muito amistosa e acessível o que torna o trabalho mais dinâmico e mais 

rápido (Figura 3). 
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Figura 3. Interface gráfica do programa de SIG Quantum GIS. 
 

RESPALDO DIDÁTICO METODOLÓGICO 

 

Como apoio conceitual e desenvolvimento da melhor forma e aplicabilidade 

de ensino por meio de elementos cartográficos esse trabalho foi respaldado pelo 

material didático lançado pelo IBGE no ano de 2010 intitulado “Vamos Contar! 

Censo 2010 nas Escolas” que apresenta uma metodologia completa de como se 

trabalhar com os mapas no ensino básico. Outro material utilizado foram os 

fascículos da série “Aprender com a Cidade” onde foram  explorados 

especificamente os títulos “Cartografia da Região Metropolitana de Goiânia” e 

“Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana de Goiânia”. 

 

GEOMAPEA 
 

O Geomapea  é um programa que visa contribuir com o desenvolvimento 

de novas metodologias de ensino utilizando das tecnologias emergentes dentro da 

tecnologia da informação, informática aplicada e geotecnologias como formas 

alternativas de atrair e desenvolver a capacidade de assimilação do aluno quanto 

ao conteúdo ministrado em aulas de Geografia. Dentro dessa perspectiva o 

Geomapea pode ser configurado para dar qualquer aula onde o espaço, e os 

elementos que o compõe, possa ser representado em forma de mapas. 

O programa foi pensado para ser de fácil acesso para o aluno onde a 

informação desejada seja alcançada com no máximo dois cliques. O programa conta 
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também com botões de zoom in e zoom out para aproximar e afastar do mapa, 

respectivamente, um campo de busca onde se digita o nome de um município, por 

exemplo, e ele é evidenciado no mapa e uma ferramenta de cálculo de distância e 

área. Todos esse botões tiveram seus ícones modificados para que fossem de 

fácil acesso e entendimento. Para facilitar a vida tanto do professor quanto do 

aluno foi confeccionado um manual de instruções para que a deficiência técnica não 

impeça de modo algum o acesso as informações do Geomapea. 

O Geomapea oferece uma interface gráfica de fácil acesso, como já foi 

explicitado no item 5.1. O programa funciona da seguinte maneira. Através das 

chamadas caixas o usuário clica na primeira caixa e escolhe o zoom que deseja 

(Figura 4), no caso do Geomapea são três: Brasil, Goiás e Região Metropolitana  

de Goiânia (RMG). A segunda caixa, ou menu, funciona do mesmo jeito que a 

caixa de zoom, entretanto nela o usuário escolherá o tema do mapa como por 

exemplo: bioma, clima ou bacia hidrográfica. 

 
Figura 4. Demonstração do menu de zoom sendo utilizado. 

 
APLICANDO O ENSINO POR MAPAS INTERATIVOS 

 

Utilizando o Geomapea para navegar por diversos mapas temáticos o 

professor e o aluno poderão construir juntos discussões extremamente pertinentes 

ao conteúdo geográfico como por exemplo o porque de áreas com o maior PIB terem 

uma menor cobertura vegetal remanescente observando os mapas de distribuição 
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do PIB e o de Uso e Cobertura do Solo ou entender porque algumas regiões do 

país sofrem com o déficit de água observando os mapas de Clima e de Bacias  

Hidrográficas. Contudo, as aulas não podem ser pautadas no improviso. Por esse 

motivo durante a implantação do projeto serão aplicadas questões que já foram pré-

estabelecidas (Apêndice 1). 

A hipótese principal desse trabalho é de que os alunos através de um 

material didaticamente atraente possa se interessar e aprender mais e de forma 

inata formulando suas próprias questões tendo no professor o seu o respaldo 

necessário na hora da dúvida. Esse programa busca ser apenas uma ferramenta 

que o professor possa contar para incrementar suas aulas e nunca substituir, como 

se fosse possível, a figura magistral que o professor representa. 

 

COMO TRABALHAR COM O GEOMAPEA 

 

O Geomapea é um material didático. Cabe a cada professor utiliza-lo como 

bem entender para tornar sua aula mais dinâmica e atraente. Entretanto como 

projeto de intervenção esse será utilizado para ensinar os conteúdos conforme 

explicitado no item 4.1 desse documento. Serão utilizadas cinco aulas para que 

esse todo conteúdo e atividades sejam aplicadas. A seqüência em que os 

conteúdos serão administrados será melhor exemplificado no item 6. Os alunos 

serão levados para sala de informática onde sentaram em grupos de três ou 

quatro por computador enquanto os dois estagiários que elaboraram este projetos 

os auxiliaram no ritmo em que os conteúdos forem avançando. 

 

HIPÓTESES, LOCAL DO PROJETO E QUESTÕES ABORDADAS 

 

O Geomapea se baseou em três hipóteses quanto a sua receptividade por 

parte dos alunos: 1) Os alunos por si só conseguiriam encontrar as respostas para 

as questões propostas de maneira intuitiva, ou seja, sem a ajuda direta ou indireta 

do professor; 2) O professor iria explicar as funcionalidades do programa e a partir 

dessa noção de como encontrar as respostas os alunos iriam procurá-las sozinhos 

por meio do programa fazendo a inter-relação entre os mapas. Ou seja, com auxílio 

indireto do professor. O professor seria apenas um interlocutor entre a pergunta e 

a resposta, mas o aluno iria encontrá-la; 3) O professor faria junto aos alunos os 

exercícios. Ele estaria diretamente ligado a forma como os alunos  assimilariam o 

conteúdo. Contudo, essa hipótese não diverge muito da forma como o ensino se 
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apresenta hoje em dia, apenas muda os recursos. 

O projeto foi realizado na Escola Municipal Itamar Martins, com o apoio e 

participação da turma do 7º ano. Essa série foi escolhida por ser a que, segundo 

a LDB, é a que tem como conteúdo o elemento básico da cartografia. Todos os 

alunos, num total de 31 nesse dia, foram levados para a sala de informática. A 

escola conta com 15 aparelhos de computador e que por sorte estavam todos 

funcionando. Foram distribuídos dois alunos por computadores e um aluno ficou 

junto comigo no meu computador pessoal. Assim, a atividade ficou numericamente 

equilibrada. Eu estava não na posição impositora de professor e sim junto aos 

alunos, para trocar experiências e não para impor um conhecimento que em certos 

momentos é arcaico, conforme afirma Cosme (2009). A posição em que me 

encontrei dessa forma descentralizada não foi planeja, mas acredito que esse 

improviso ajudou em tirar o foco de minha pessoa, para que os alunos e sua 

vivência pudessem “descobrir” as respostas. 

Os alunos receberam um questionário com as seguintes questões: 

1. Qual a o estado brasileiro com maior população? E o menor? 

2. Qual a diferença de população entre o estado de maior e o de menor 

população? 

3. Qual a população total do Estado de Goiás? 

4. Encontre o município onde você nasceu e diga qual é a sua população. 

5. Escolha um município e com base nos dados do GeoMapea diga quanto 

aumentou sua população entre de 2000 para 2010. 

6. Quantos municípios formam a região metropolitana de Goiânia e quais 

são eles? 

7. Quais municípios fazem fronteira com o município de Goiânia? 

8. Coloque em ordem de escala decrescente, do maior para o menor, os 

mapas que visualizamos no programa. Lembrando que foram três. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÕES 

 

Primeiro, seguindo a ordem de hipóteses estabelecidas foram entregues as 

folhas de perguntas  aos alunos para que eles pudessem  por conta própria 

encontrar  as respostas baseados na intuitividade do programa e da experiência 

deles com o computador. Contudo, infelizmente essa hipótese se mostrou nula, pois 

os alunos tiveram dificuldades com alguns termos das questões e, principalmente, 

em utilizar o menu do programa que possibilitaria mudar de um mapa para o 
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outro. Já era de se esperar que essa hipótese se comprovasse como nula, uma 

vez que todos os alunos teriam que se mostrar extremamente interessados no 

assunto e na aula. Fiz questão de que aquela atividade não valesse pontos 

justamente para que pudéssemos observar qual seria o interesse dos alunos, uma 

vez que não valendo pontos a atividade seria de cunho unicamente informativo e 

educativo. 

A segunda hipótese se mostrou eficaz e verdadeira não havendo a 

necessidade de eu fazer tudo junto com eles. Mostrei a eles como funcionava o 

programa. Como encontrar os mapas. Como encontrar as informações 

simplesmente colocando o mouse por cima do local de onde queriam obter 

informação ou lendo a legenda onde cada cor significava uma coisa podendo  ser 

consultada  no menu que se abria ao lado cada vez que eles mudavam  de 

mapa ou de temática. 

Sendo assim, com as limitações que o programa teve pela minha 

inexperiência em programar e fazer softwares, os resultados se mostraram bastante 

satisfatórios com 18 alunos, 9 das 15 duplas, aproximadamente 60%, conseguiram 

realizar todos os exercícios, e levando em consideração que a maioria das 

dificuldade dos alunos que não conseguiram fazer sem minha ajuda direta, tiveram 

como maior dificuldade as contar aritméticas que algumas perguntas pediam. 

Abaixo estão listadas as maiores dificuldades das duplas em ordem 

decrescente: 

1. Dificuldade de somar e subtrair os valores pedidos; 

2. Dificuldade em entender os enunciados. A palavra fronteira teve o maior 

índice de dúvidas entre os alunos; 

3. Dificuldade em interpretar os mapas e as legendas. 

 

Podemos concluir que talvez seja o caso de a educação começar a mudar 

os rumos da forma como se ensina. Os alunos de hoje têm condições de 

contribuir diretamente com as aulas, pois são alunos que tem muito mais acesso a 

informação do que há 10 ou 20 anos atrás, e olha que nosso modelo de educação é 

praticamente centenário com quase nenhuma mudança, a meu ver, do modelo 

tradicional, pois a escola nova mais parece uma grande mentira que só é verdade 

para os teóricos da academia. O aluno de hoje em dia vive em um mundo dinâmico 

e de informações cada vez mais dinâmicas e volúveis. O aluno de hoje tem 

acesso a internet e ao computador e não tem como professor nenhum lhe dar com 

isso. O professor já não é o detentor do conhecimento, é preciso mudar esse 
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papel. O professor de hoje em dia deve flertar com o mundo interativo que o cerca e 

ser um instrumento de ligação entre o mundo físico e virtual. 

 
PRÓXIMAS ETAPAS 
 

As próximas etapas consistem em aprofundar ainda mais no perfil do aluno 

contemporâneo para desenvolver uma ferramenta em SIG que tenha uma 

interface atrativa e que gere curiosidade nesse individuo em aprender determinado 

conteúdo. Para se conseguir isso, esse estudo partirá para uma ferramenta mais 

robusta de SIG online. Onde a primeira grande diferença será exatamente que a 

partir de agora o foco será em uma ferramenta para ser acessada remotamente 

de qualquer lugar utilizando a internet. Para isso, será utilizada a plataforma i3Geo. 

Será necessário um estudo conjunto de Cartografia Temática juntamente com 

a Semiologia para se estabelecer qual a linguagem cartográfica pode ser melhor 

assimilados por alunos da segunda fase do ensino fundamental. Os alunos do 

sexto ao nono ano serão o recorte etário que essa estudo se focará daqui para 

frente. O estudo também focará no recorte temático, o bioma Cerrado. O motivo 

em se focar nesse tema especificamente esta no fato de os materiais impressos 

serem ineficientes em relação a tratar assuntos específicos de escala regional e 

local. Outro questão importante a se investigar está no fato de ainda haver uma 

grande demora na atualização de materiais impressos. Nesse caso, a distância 

temporal entre a descoberta de um novo dado e a atualização de um sistema 

online pode ser de semanas, enquanto um livro didático, por exemplo, poderiam 

levar anos 
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