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Resumo. O Objetivo deste trabalho foi destacar as relações entre geoinformação e as
questões sociais que aqui implica o processo educativo de cidadania. Outra meta foi
apontar algumas aplicações para exemplificar as relações gerais entre tecnologia e
educação, a socialização da informação, cidadania e participação social. Alguns projetos
foram objetos de uma breve apresentação, com vistas a uma contribuição metodológica,
onde o SIG, adaptado para os currículos de ensino de Geografia, tende a facilitar a
interação com a dinâmica espacial através da exploração da informação geográfica, que
vem de várias fontes. Esses projetos educacionais visam contribuir na mudança da
situação da inclusão digital no sistema de escolas públicas e sua importância científica,
social e educacional está baseada na socialização de novos conhecimentos, na criação
de uma técnica de ensino para explorar estudos e processos relativos ao espaço,
utilizando materiais atualizados e inovadores.
Palavras-chave: Geoinformação na educação, geotecnologias e cartografia escolar.
Abstract. The objective of this study was to highlight the relationship between
geoinformation and social issues that here implies the educational process of citizenship.
Another goal was to point out some applications to illustrate the general relationship
between technology and education, the socialization of information, citizenship and social
participation. Some projects were subject of a brief presentation, with a view to a
methodological contribution, where the GIS, adapted to geography curricula, tend to
facilitate interaction with the spatial dynamics through the exploration of geographic
information, which comes from various sources. These educational projects aim to
contribute in changing the situation of digital inclusion in the public school system and its
scientific, social and educational importance is based on the socialization of new
knowledge, in the creation of a teaching technique to explore studies and processes
relating to geographical space, using updated and innovative materials.
Keywords: Geoinformation in education, geotechnology and cartography in school
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1. INTRODUÇÃO
Para fins educacionais, no que diz respeito às questões da cidadania, não há dúvida de
que o uso da geoinformação adquiriu hoje um significado diferenciado e de destaque.
Isto é baseado na premissa de que o conhecimento espacial é fundamental para o
exercício de todos os direitos dos cidadãos e para trazer a discussão o conhecimento
geográfico na formação da sociedade com vista a uma possível emancipação social.
A linguagem cartográfica e percepção espacial são cruciais na evolução das estruturas
cognitivas e crescimento intelectual dos jovens. Os alunos, a partir de um contato mais
direto com a realidade conseguem materializar o conhecimento espacial, muitas vezes
abstrato para eles. Isso leva à conclusão de que o ambiente interativo em que se
desenvolve o processo de aprendizagem está fortemente relacionado à aquisição de
novos conhecimentos, desenvolvimento de competências e provavelmente à mudança
de comportamento, por isso, é possível dizer que este tipo de ambiente facilita as
práticas de ensino. E é exatamente aqui, na ponte entre o que é ensinado, aprendido e
percebido e o mundo real, que se encontra uma das maiores contribuições das
tecnologias no processo de aprendizagem (Di Maio, 2004) e, conseqüentemente, nas
mudanças sociais provenientes da participação das pessoas nas questões da sociedade.
Os Sistemas de informação Geográfica (SIGs) favorecem a análise em processos
interativos, em que as pessoas adicionam informação ao fluxo de informações, o que vai
ao encontro de uma cartografia social e interativa. Os SIGs possibilitam medições,
interpretações e a compreensão das representações visuais envolvidas nas análises
espaciais. E os processos e estudos abordados na geografia envolvem espaço e tempo, e
nas últimas décadas, observa-se uma necessidade crescente de análises nas mudanças
que ocorrem nos ambientes naturais. A este respeito, as bases de dados estão sendo
usadas como ferramentas para análise em estudos da dinâmica dos fenômenos
ecológicos, climáticos, no monitoramento da qualidade da água, das mudanças em
habitats dos animais e do aquecimento global (Peuquet,1994). Estes são assuntos atuais
de interesse dos alunos, que podem ser abordados com a ajuda de ferramentas
computacionais que auxiliam a compreensão da espacialidade dos fenômenos no
presente e no passado, e possibilitam compará-los através da sobreposição, o que facilita
compreender e prever cenários futuros.
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Os docentes de hoje têm a oportunidade de participar de um trabalho inovador nas
escolas. Finalmente, os professores têm acesso a ferramentas informatizadas
diretamente relacionadas com as suas áreas de atuação, especialmente na Internet, onde
em muitos casos os recursos são livres e gratuitos. Há inúmeras possibilidades na
combinação de sistemas globais de navegação por satélite (GNSS), SIG, sensoriamento
remoto e cartografia digital como ferramenta de registro e análise da fisionomia e
dinâmica do espaço geográfico e também das questões sociais e ambientais
contemporâneas. Isto é fundamental, pois contribui também para estancar o sentimento
das pessoas de não pertencimento ao seu lugar de vida, como conseqüência de um
distanciamento imposto à sociedade, em função das diferenças sócio-econômicas. Desta
forma, o entendimento de que a educação é uma prática que prepara para o mundo
moderno, a escola deve considerar o uso de tecnologias como recursos que motivam e
principalmente auxiliam no processo de ensino e aprendizagem.
A forma de criar, armazenar e compartilhar informações geográficas tem se modificado
muito, especialmente nos últimos 10 anos, e a divulgação de dados espaciais na Web
vem apresentando um crescimento significativo, o que tem promovido novas
possibilidades para o monitoramento, planejamento e gestão de atividades ligadas aos
recursos naturais, incluindo projetos educativos.
É importante ressaltar que, a utilização de tecnologias livres e programas com código de
fonte aberta representam uma vantagem, pois possibilita a redução do valor final do
aplicativo e maior disseminação das informações espaciais. A disseminação de dados
geográficos via Internet por meio de um SIG proporciona maior interatividade para os
usuários. Tornar disponível a informação espacial por meio da Web é uma das
tendências alcançadas no contexto da democratização cartográfica (Silva, 2007). O que
vai ao encontro das ações contidas no Livro Verde da Sociedade da Informação no
Brasil (Takahashi, 2000). Nele são citadas algumas das metas da educação na sociedade
da informação, como a geração e disseminação de materiais didáticos livres voltados
para as tecnologias de informação e comunicação, identificação de aplicativos sem
custo para a geração de conteúdo, bem como seu uso em atividades didáticas, em todos
os níveis de todas as áreas, e a capacitação do professor no uso efetivo das tecnologias
de informação e comunicação em suas práticas de ensino.
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Pensar a educação na sociedade da informação exige considerar um leque de
aspectos relativos às tecnologias de informação e comunicação, a começar
pelo papel que elas desempenham na construção de uma sociedade que tenha a
inclusão e a justiça social como uma das prioridades principais. E inclusão
social pressupõe formação para a cidadania, o que significa que as tecnologias
de informação e comunicação devem ser utilizadas também para a
democratização dos processos sociais, para fomentar a transparência de
políticas e ações de governo e para incentivar a mobilização dos cidadãos e
sua participação ativa nas instâncias cabíveis. As tecnologias de informação e
comunicação devem ser utilizadas para integrar a escola e a comunidade, de
tal sorte que a educação mobilize a sociedade (Takahashi, 2000, p.45).

Leite (2008) defende a idéia de que as diversas mídias não representem apenas mais um
recurso para tornar a aula mais interessante e distrair os alunos, mas sim, dentro do
conceito pedagógico da Tecnologia Educacional, uma opção filosófica, centrada no
desenvolvimento integral do homem, inserido na dinâmica da transformação social;
que se concretiza pela aplicação de novas teorias, princípios, conceitos e técnicas num
esforço permanente de renovação da educação (ABT,1982, apud Leite, 2008). Neste
sentido, um breve retorno a década de 70, mostra que Ferkiss (1972) já apontava a
incapacidade da tecnologia, por si só, acabar com as desigualdades sociais, tornando-se
necessária a criação de um homem tecnológico em detrimento ao homem burguês da
sociedade capitalista. Esse homem teria o controle de seu desenvolvimento com um
entendimento pleno do papel da tecnologia no processo da sua evolução, acostumado à
ciência e à tecnologia, dominando ambas ao invés de ser por elas dominado (p.167).
A representação dos fenômenos espaciais auxilia a formação de ideias e de uma base
para comparar ideias. Os atributos dos produtos cartográficos determinam a forma como
o espaço é percebido e mentalmente entendido. Assim, a maneira como os conceitos são
abordados tem que ser vista em um contexto que busca facilitar o entendimento do
espaço, o que resulta em um usuário interagindo com um documento cartográfico. A
aplicação de multimídia nas técnicas de mapeamento fornece ferramentas para
visualização cartográfica (Cartwright e Peterson 1999). Oferecer múltiplas informações
(em imagens, textos, etc.) a partir de uma prática interativa potencializa ações que
resultam em conhecimento (Silva, 2008). Os fenômenos espaciais representados por
meio de uma comunicação social escolhida permitem a apresentação ou a simulação de
realidades espaciais. Como os conceitos devem ser apresentados aos cidadãos de tal
forma que a transmissão de ideias, a partir do especialista para o leigo, seja facilitada e
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eficiente. Isso vai ao encontro da cartografia social. A apresentação pode ser trabalhada
por atributos relacionados com a facilidade de percepção e da compreensão geral dos
conceitos desenvolvidos e apresentados, o que vai além de sua situação geográfica local.
No contexto da apresentação de dados espacialmente referenciados, a transmissão da
Geoinformação deve ser capaz de apoiar a criação e a exploração eficiente de novas
ideias e conhecimentos. Dessa forma, metodologias para coleta de dados, avaliação e
representação devem ser implementadas para o fornecimento de ferramentas de
visualização da informação espacial. As Inovações tecnológicas como a interatividade,
multimídia, animação e o SIG oferecem novas ferramentas e apresentação de produtos
cartográficos, que amplia o espectro de possibilidades de transmissão da geoinformação.
Estas melhorias são, em primeiro lugar, questões de distribuição de dados, produtos e
apresentações, que favorecem a disseminação de conceitos e contribuem para os planos,
não somente dos tomadores de decisão, mas também para aumentar a participação da
população na formulação de decisões, integrando o conhecimento de organizações
comunitárias, por exemplo. Considerando todos estes aspectos, as aplicações do SIG
gratuito dentro do contexto da geoinformação não só aparecem como uma nova
possibilidade para a prestação de informações e planejamento, mas também levantam
uma série de desafios como, por exemplo, o potencial e os benefícios das ferramentas de
informação geoespacial em termos de metodologias, funcionalidades e apresentação de
informações para o ensino, pesquisa e questões sociais. Desta forma, o objetivo deste
trabalho foi destacar as relações entre geoinformação e as questões sociais que aqui
implica o processo educativo de cidadania. Outra meta foi apontar algumas aplicações
para exemplificar as relações gerais entre tecnologia e educação, socialização da
informação, cidadania e participação social. Afinal de contas,
“conservamos aquilo que Amamos, Amamos aquilo que
compreendemos, compreendemos o que nos ensinam” (Baba
Dioum)1.

1

A transcrição foi parte de um discurso do ambientalista senegalês Baba Dioum, realizado em Nova Deli,
Índia, em 1968, na assembleia geral da União Internacional para a Conservação da Natureza.
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2-DESENVOLVIMENTO
Levando-se em consideração a “Cartografia como Instrumento na aproximação dos
lugares e do mundo”, conforme orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(MEC, 1999), essa ciência torna-se recurso fundamental para o ensino e a pesquisa, pois
possibilita o acesso a representações dos diferentes recortes do espaço em diferentes
escala de interesse para o ensino e pesquisa. Para a Geografia, além das informações e
análises que se pode obter por meio dos textos, torna-se necessário, também, que essas
informações se apresentem espacializadas, ou seja, é fundamental, sob o prisma
metodológico, que se estabeleçam as relações entre os fenômenos, sejam eles naturais
ou sociais, com suas espacialidades definidas.
A produção e a transmissão do conhecimento, especialmente a escrita e a imagem, bem
como os recentes meios de comunicação de massa, tais como o rádio, o cinema, a
televisão, o telefone, também foram substancialmente alterados, quando não
substituídos pela invenção de novos suportes, como é o e-mail, o CD-ROM, a
videoconferência, a Internet entre outros. A informatização é um fenômeno
revolucionário para a sociabilidade e a comunicação humana, atuando sobre a produção
e a reprodução do conhecimento de forma imediata. Vários autores têm abordado as
alterações positivas e negativas creditadas à era da informática, buscando abarcar a
complexidade deste novo momento, caracterizado, em especial, pelas formas de
percepção e de representação do espaço e do tempo. Lévy (1993) caracteriza a
atualidade como uma época limítrofe, ou seja, uma transição entre a era baseada na
escrita e na lógica e a era da informática.
A apreensão de conhecimentos do espaço geográfico é uma questão de formação e
cidadania, e o conhecimento torna-se um instrumento fundamental para a atuação do
homem, de forma significativa, no meio em que vive, em especial, para despertar suas
responsabilidades quanto à preservação do meio ambiente. No ensino atual predominam
a subutilização dos meios computacionais e o uso dos suportes analógicos, como de
textos, desenhos, levantamentos fotográficos e mapas, em geral desatualizados, para tal
aprendizado.
As orientações dos PCNs creditam à geografia também a tarefa de levar os alunos a
compreenderem de forma mais ampla a realidade, possibilitando que nela interfiram de
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maneira mais consciente e propositiva. Há preocupação em abranger os modos de
produzir e de perceber os diferentes espaços geográficos, para isso é preciso observar,
buscar explicações para as transformações espaciais, a partir do entendimento dos
elementos do passado e do presente mediante a análise do processo de produção do
espaço (MEC, 1999).
Di Maio (2004) constatou que houve efeito do método de ensino, por meio das novas
tecnologias, na aprendizagem dos alunos do ensino médio na escola pública. A
produção de material didático para os alunos foi um dos resultados mais relevantes,
mas, com certeza, a metodologia apresentou-se como um meio revitalizador do processo
de ensino-aprendizagem. A metodologia contemplou a geração de material digital para
o ensino por meio de geotecnologias, podendo ser classificado como um híbrido daquilo
que Perrenoud (2000) enquadra como software feito para ensinar, ou fazer aprender, e
aqueles de finalidades mais gerais ou diversas que podem ser adaptados para fins
didáticos. O que vai ao encontro de Almeida e Fonseca Júnior (2000), que afirmam que
as inovações nos ambientes escolares trazem reflexos positivos aos processos de ensino
e aprendizagem e isto bastaria para justificar a inserção de novos recursos no ambiente
escolar, afinal “o avanço da ciência e da tecnologia corresponde a avanços cognitivos
da população e das suas estratégias de investigação” (p.62).
Pela própria natureza da representação e análise espacial, os sistemas de informações
geográficas estão intimamente ligados à cartografia, e esta à geografia, como importante
forma de expressão. O sensoriamento remoto caracteriza-se como fonte de obtenção de
dados para a cartografia, cujo objetivo é ser um veículo de análise e comunicação
eficaz. Sendo assim, Fonseca e Oliva (1999) colocam que esses campos funcionam
como suporte à reflexão, que, por sua vez, permitem perceber o conjunto das interações.
Logo, a percepção espacial e a linguagem cartográfica são aspectos fundamentais na
evolução das estruturas cognitivas e no crescimento intelectual de crianças e jovens.
Neste aspecto, verificou-se que os alunos a partir de um contato mais direto com a
realidade, por exemplo, na aquisição de coordenadas geográficas através de um GPS
(global positioning system), concretizam o conhecimento, para eles, muitas vezes,
abstrato. Muitos alunos ainda ficam perplexos diante do GPS, quando percebem que as
coordenadas geográficas mudam de valor conforme eles se movimentam com o GPS, o
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que mostra que os alunos não conseguem, muitas vezes, construir o seu conhecimento a
partir de informações abstratas.

2.1 – GEOINFORMAÇÃO EM PROJETOS EDUCATIVOS
Os projetos operacionais GEODEN, GEOIDEA e RIsO contribuem com ações para
consolidação do uso social da geoinformação por meio de recursos educacionais
apoiados em Ciência &Tecnologia. No âmbito desses projetos foram desenvolvidos
materiais com apoio das geotecnologias e à luz da socialização do conhecimento. Para
isso, os projetos visam integrar a apropriação e o uso da abordagem tecnológica e
operacionalizar projetos em escolas públicas das redes estaduais e municipais de ensino.
A aplicação da metodologia, voltada para alunos do ensino básico (6º ao 9º anos do
ensino fundamental e ensino médio), apóia-se, em especial, no uso de sistema de
informação geográfica.

2.1.1 – O GEODEN
O GEODEN (Geotecnologias Digitais no Ensino) é um sítio educativo desenvolvido
desde 2004 (Di Maio, 2004) e que vem sendo aperfeiçoado ao longo dos últimos anos
com acesso livre em www.uff.br/geoden (Figura 1).
Este trabalho constatou a situação das aulas de geografia em escolas da rede pública de
ensino básico, no Rio de Janeiro, com relação ao uso de recursos tecnológicos como o
computador, a Internet, cartografia, dados de sensoriamento remoto e sistemas de
informação geográfica. Foi avaliado, junto a professores e alunos, o ensino
informatizado de geotecnologias pela Internet. Neste trabalho foram desenvolvidas
unidades instrucionais digitais, abrangendo cartografia, sensoriamento remoto e
sistemas de informação geográfica (SIG), enfatizando as transformações ambientais e o
uso de dados atuais. Inicialmente, foi gerado um sítio educativo denominado GEODEM
- Geotecnologias Digitais no Ensino Médio com apoio da FAPESP (Proc. 01/12716-3)
no Estado de São Paulo. O GEODEM foi estruturado em módulos, com textos,
exercícios, curiosidades, leitura complementar e sugestões de "sites" para interação.
Utiliza-se para a realização de exercícios o SIG de domínio público EduSPRING (Di
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Maio et al., 2009). As avaliações apontaram para uma perspectiva positiva quanto a
introdução de novas tecnologias informatizadas como uma contribuição para melhoria
do ensino. Em uma segunda fase, com apoio da FAPERJ (E-26/170.665/06), o sítio foi
aperfeiçoado e incorporou aplicações voltadas para o Estado do Rio de Janeiro (Figura
2).
O GEODEN (FAPERJ E-26/170.665/06) se divide agora em GEODEM para o Ensino
médio e GEODEF para o Ensino fundamental. Detalhes da construção e avaliação do
GEODEM encontram-se em Di Maio (2004) e Di Maio (2007).
O GEODEF foi estruturado em três módulos que abordam noções de astronomia,
cartografia e sensoriamento remoto. Assim como no GEODEM, os tópicos abordados
no GEODEF estão de acordo com as orientações dos Parâmetros Curriculares
Nacionais.
Este trabalho ampliou e gerou uma base digital de material educativo, com possibilidade
de atualização e adaptação regional, com a inserção de novos bancos de dados ou planos
de informação no sistema, para uso, em especial, na disciplina de Geografia, mas
também em outras áreas com enfoque em estudos voltados ao meio ambiente. A
pesquisa conduzida com o GEODEN revelou que as novas tecnologias digitais auxiliam
no aprendizado e melhoram o desempenho e interesse dos alunos e professores. Por
meio de testes já realizados verificou-se grande mudança na atitude dos alunos e
professores, que se sentiram incentivados e estimulados no processo de ensino e
aprendizagem. As considerações apresentadas pelos professores são levadas em conta
para adequações no GEODEN.

Figura 1 – Logotipo do Projeto GEODEN – www.uff.br/geoden
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O propósito é contribuir para a melhoria na qualidade das aulas de Geografia,
proporcionando uma aproximação maior entre o espaço de análise e o estudante e ainda
despertar, em alunos e professores do ensino básico, um interesse maior pela ciência e
tecnologia. A contribuição também passa pelo aumento da auto-estima de professores e
alunos, quando se analisa questões do tipo exclusão digital, até o satisfatório resultado
na aprendizagem que os alunos têm dos conteúdos, a partir do contato com os materiais
e instrumentos apresentados.
Espera-se que 2 impactos destaquem-se: indicação de possíveis alterações nas diretrizes
educacionais de geografia do ensino básico; e a incorporação de conhecimentos novos e
recentes (geotecnologias) no ensino.
O trabalho gerou, de forma inovadora, no âmbito do ensino básico público, um produto
com conteúdos digitais para alunos e professores com poucas oportunidades de acesso a
esse tipo de informação/formação, a ser disponibilizado livremente para toda a rede de
ensino.
A continuidade do Projeto visa inclusão de novos temas bem como a melhoria dos
temas e atividades atuais.

Tela Principal do GEODEM

Tela Principal do GEODEF

Tela de download dos bancos de dados Exercício no EduSPRING – Banco Rio de Janeiro
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Exercício no EduSPRING – Banco Rio de Janeiro
Telas com anaglifos (GEODEF)

Figura 2 – Telas do GEODEN na Internet.

2.1.2 - GEOIDEA
O projeto GEOIDEA (GEOTECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTO DA INCLUSÃO DIGITAL
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL)

biomas (Di Maio et al., 2009 - FAPERJ Proc. E-

26/110.200/2007) desenvolveu e aplicou metodologia voltada para a inclusão digital de
professores e alunos do ensino básico, através do uso de Sistema de Informação
Geográfica, em particular, nas aulas de Geografia e Ciências. Este trabalho gerou, em
ambiente digital, o meio para o processo de ensino e aprendizagem de temas
relacionados à Geografia, Cartografia, tecnologia espacial, Meio Ambiente (Biomas
Brasileiros).
Foram utilizados recursos de Geotecnologias, como Cartografia Digital, Sensoriamento
Remoto e Sistema de Informação Geográfica (SIG), em consonância com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) da Geografia e do tema transversal Meio Ambiente.
Foram desenvolvidos: base de dados geográfica, uma coleção de exercícios e uma
apostila eletrônica, vinculados ao SIG de domínio público EduSPRING 5.02. O
GEOIDEA (Figura 3) foi disponibilizado por meio de CD-ROM. O aplicativo
SPRING/INPE (Câmara et al., 1996) foi adaptado especialmente para as aplicações na
educação (EduSPRING – download também em www.uff.br/geoden, FAPERJ Proc. E26/170.665/06).
22

EduSPRING, desenvolvido no Projeto GEOIDEA Biomas – FAPERJ Proc. No E-26/110.200/2007.
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Figura 3 – Logotipo o Projeto GEOIDEA.
As atividades foram divididas em 6 módulos (Figura 4), cada módulo correspondente a
um bioma (Mata Atlântica; Floresta Amazônica; Caatinga; Cerrado; Pantanal e Pampa).
Na primeira etapa o estudante localiza os biomas dentro do território brasileiro por
regiões e estados. A segunda etapa relaciona esses biomas com os tipos de clima e as
bacias hidrográficas. Na terceira etapa realiza atividades de cartografia, de orientação
espacial e cálculos de distância e área em um grau crescente de dificuldades, com a
introdução de cartas temáticas e imagens de satélite.
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Figura 4 – Telas do CD-ROM do Projeto GEOIDEA Biomas.

O Município de São Gonçalo, na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, foi
escolhido como piloto para avaliação do material gerado, o projeto contou com a
participação de professores de escolas locais, em seu desenvolvimento bem como na
capacitação de outros professores para o uso da metodologia com os alunos.
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2.1.3 - RIsO – REDE DE INFORMAÇÕES SOLIDÁRIAS – RIO DE JANEIRO
O Projeto

RisO (Duba, 2011),

com

acesso

em:sites.google.com/site/risouff,

desenvolvido com ferramentas do Google (Figura 5), será integrado ao Portal
GEOEDUC. O objetivo é ampliar o portal com foco nas informações georeferenciadas,
ligadas as atividades educacionais, culturais e esportivas disponíveis na região
metropolitana do Rio de Janeiro. O RIsO sustenta-se na premissa de que o
conhecimento do espaço é fundamental ao exercício pleno de todos os direitos de um
cidadão e traz a discussão do papel do saber Geográfico na formação das sociedades
para uma possível emancipação social. Este trabalho pretende contribuir com a
democratização do conhecimento, disponibilizando em um site, a partir de uma API
(Interface de Programação de Aplicativo), um Mapa Solidário on line (Mapa de Ações
Sociais para jovens), com informações espacializadas de projetos sociais gratuitos, nos
quais os indivíduos possam encontrar uma maneira de adquirir conhecimento, que é o
direito de qualquer um, a fim de proporcionar ferramentas para uma possível
transformação das estruturas sociais estabelecidas. O banco de dados consolidado com
35 projetos faz parte dos primeiros resultados do trabalho e é participativo. O sistema
será divulgado em escolas públicas para alunos e pais de alunos e para a sociedade
como um todo.

Figura 5 – Riso on line.

DI MAIO, A. C. Geoinformação em projetos educacionais. In: COLÓQUIO DE CARTOGRAFIA PARA
CRIANÇAS E ESCOLARES, 7, 2011. Vitória. Anais... Vitória, 2011. p. 399-417.

412

2.1.4 - Projeto de extensão GEOAULA
O curso de extensão GeoAula: novas tecnologias nas aulas do ensino básico (Di Maio,
2009) está relacionado aos Projetos GEOIDEA e GEODEN.
O projeto de extensão propõe a realização de cursos de capacitação para professores do
ensino básico das escolas públicas no uso das geotecnologias em sala de aula. O Curso
de 40 horas visa contribuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem a
partir da introdução do uso de recursos tecnológicos nas aulas. O público alvo são
professores de Geografia, Ciências e Biologia. O curso é certificado pela Pró-Reitoria
de extensão da Universidade Federal Fluminense.

Os seguintes cursos já foram realizados:
a) GEOAULA I: novas tecnologias nas aulas de Geografia do ensino básico Capacitação para uso do GEODEN/Internet (Experiência 2008 – Niterói-RJ).

b) GEOAULA II: novas tecnologias nas aulas de Geografia do ensino básico Capacitação para uso do GEOIDEA/CD-ROM (Experiência 2009 – São Gonçalo-RJ).

c) GEOAULA III: novas tecnologias nas aulas de Geografia do ensino básico Capacitação para uso do GEODEN e GEOIDEA (Experiência 2010 – Santo Antônio de
Pádua-RJ e Mogi-Guaçu-SP).

A programação do curso pode ser observada no Quadro 1.

Quadro1 - Programação do Curso GEOAULA para professores
Duração: 8 horas/aula/dia
1º Dia

Programa
Apresentação dos Projetos GEOIDEA (CD-ROM) e GEODEN (Internet)
O uso de vídeos nas aulas
Atualização de conteúdos: Cartografia
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2º Dia

Atualização de conteúdos: SIG
Apresentação do Aplicativo EduSPRING – funções básicas

GEOIDEA
Prática no EduSPRING - Exercícios de Cartografia (Biomas: Mata Atlântica,
Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa)

3º Dia

Prática no EduSPRING - Exercícios Gerais (Biomas: Mata Atlântica, Floresta
Amazônica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa)

Atualização de conteúdos: Sensoriamento Remoto
Atualização dos Conteúdos de GNSS
4º Dia

Uso do GPS (BANCO DE DADOS do Município)
Prática no EduSPRING - Exercícios Específicos (Biomas: Mata Atlântica,
Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa).
Prática no EduSPRING - Exercícios Específicos (Biomas: Mata Atlântica,
Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa).
414
GEODEN
Visita ao site (www.uff.br/geoden) – Realização de atividades

Visita a outros sites relevantes.

5º Dia

Práticas/Encerramento/ QUESTIONÁRIO-Avaliação

Ao final dos cursos GEOAULA são aplicados questionários aos professores para o
levantamento de opiniões e sugestões de melhorias. Baseado nos cursos já aplicados e
questionários analisados, a equipe procura fazer novas inserções e mudanças
pertinentes, sugeridas tanto na metodologia de aplicação do curso quanto nos
instrumentos relacionados, ou seja, no GEODEN e no GEOIDEA.
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados gerados nos projetos servem de base para a realização de atividades
educativas e pesquisas voltadas para questões ambientais e sociais, que sejam
favorecidas com a utilização de técnicas de sensoriamento remoto e do sistema de
informação geográfica, para representar a informação espacial e temporal, como por
exemplo, estudos da transformação da cobertura vegetal, além do acesso a informação
social por meio de geotecnologias.
O desenvolvimento de programa digital educacional com base em dados locais, a
elaboração de material voltado para disseminação da utilização de geotecnologias no
ensino básico e a capacitação de professores representam ações definidas e executadas
pelos projetos, e pretendem contribuir para alterar a situação de inclusão digital em
escolas do ensino básico da rede pública. Com base na aplicação dos recursos dos
projetos, observou-se que no aspecto estímulo os instrumentos utilizados ganharam um
papel importante, uma vez que se verificou uma clara receptividade e uma atitude
positiva em querer a informação, conhecer e consequentemente aprender tanto por parte
dos professores quanto dos alunos, estes de forma ainda mais evidente.
Alguns fatores continuam desfavoráveis às experiências nas Escolas. Os professores
têm pouco tempo para cumprir seus programas e não é possível ceder um número
grande de aulas para uso de novos materiais, como o GEOIDEA, mesmo sendo
abordados temas dentro das orientações dos PCNs. Outros fatores são a falta de
estabilidade e lentidão da Internet no laboratório de informática das escolas, e as turmas
de alunos numerosas. Para essas atividades as turmas, em geral, são divididas e
enquanto a metade fica em sala fazendo uma tarefa, sem o professor, a outra vai para o
laboratório com o professor. Para que as tecnologias sejam inseridas operacionalmente
nos programas das escolas públicas são necessárias medidas técnicas e logísticas para
tornar isso possível.
Os professores ainda têm receios de não dominarem o aplicativo (EduSPRING) e de
enfrentarem problemas técnicos com os computadores, mas a continuidade do uso do
sistema torna-o cada vez mais familiar. Com relação aos alunos, em geral, se mostram
muito interessados com o material e com a perspectiva de usar o computador para
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aprender um conteúdo disciplinar. Alunos relataram que não esperavam que tais
tecnologias pudessem ser usadas em aulas para eles. Os resultados têm mostrado que
vale a pena a inserção dos alunos das escolas públicas no mundo tecnológico, e isso vai
além das questões que envolvem o ensino e o aprendizado, é uma questão de cidadania,
que vai ao encontro da democratização do conhecimento no Brasil e de acordo com
experiência de Nosoline (2011) também em países de língua portuguesa na África.
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