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RESUMO 

 
BARROSO, Edmar Aliciano Magalhães. Minha Geografia: Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) e a construção do conhecimento geográfico no ensino básico. 2018. 76 f.. 
Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 
Geografia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 
Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 
 
 
O objetivo central deste trabalho foi testar uma prática docente que contribua para que o aluno 
construa a sua própria Geografia. Possibilitar que os estudantes possam de forma proativa 
registrar e classificar a paisagem em que vivem, os lugares com os quais se conectam e 
reconhecer o seu espaço geográfico. A pesquisa não ficou restrita à prática docente, mas 
buscou diagnosticar o quanto o aluno percebe o seu espaço vivido, isto é, diante da geografia 
aprendida na escola, em que medida ele a percebe em sua vida. O diagnóstico avançou no 
sentido de identificar um preparo prévio do aluno para a sua atuação como protagonista do 
processo de Inclusão Geográfica. Assim o processo metodológico partiu de uma revisão de 
literatura, preparo e aplicação da prática docente, análise qualitativa global e do mapeamento 
realizado pelos alunos. Os alunos que registraram e classificaram a paisagem em que vivem, 
os lugares com os quais se conectam e reconheceram o seu espaço geográfico deram um passo 
importante para a construção de sua Geografia. A experiência como um todo foi 
extremamente positiva, pois colheu elementos importantes que trazem dados para aperfeiçoar 
a prática docente. Neste sentido espera-se que, se executando a prática com os 
aperfeiçoamentos, seja possível um desenvolvimento mais amplo nas turmas quanto a 
Inclusão Digital, Geográfica e Social para os alunos da educação básica.  
 
Palavras-chave: Educação Proativa. Sistema de Informação Geográfica. Ensino de 
Geografia. Inclusão Geográfica. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

BARROSO, Edmar Aliciano Magalhães Barroso. My Geography: Geographic 
Information System (GIS) and the construction of geographic knowledge in basic 
education. 2018. 76 f.. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Geografia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 
Janeiro, 201X. 
 
The main objective of this work was to test a teaching practice that contributes to the 
student constructing his own Geography. Enabling students to proactively record and 
classify the landscape in which they live, the places they connect to, and recognize their 
geographic space. The research was not restricted to the teaching practice, but sought to 
diagnose how much the student perceives his lived space, that is, before the geography 
learned in the school to what extent he perceives it in his life. The diagnosis advanced in 
order to identify a previous preparation of the student for his / her role as protagonist of 
the Geographic Inclusion process. Thus, the methodological process started from a 
literature review, preparation and application of teaching practice, global qualitative 
analysis and the mapping carried out by the students. The students who registered and 
classified the landscape in which they live, the places with which they connect and 
recognized their geographic space took an important step towards the construction of 
their Geography. The experience as a whole was extremely positive because it gathered 
important elements that bring data to perfect the teaching practice. In this sense, it is 
expected that by executing the practice with the improvements, a broader development 
in the classes regarding Digital, Geographical and Social Inclusion will be possible for 
students in basic education. 
 
Keywords: Proactive Education. Geographic Information System. Teaching 
Geography. Geographical Inclusion. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 
Este trabalho foi realizado no âmbito do Programa de Residência Docente (PRD) 

do Colégio Pedro II (CPII), direcionado à Especialização em Docência da Educação 

Básica. A participação no PRD foi motivada pelas dificuldades encontradas no inicio da 

carreira de professor de Geografia na educação pública. As dificuldades conduzem à 

busca de superar desafios. Assim, segue uma apresentação que pretende esclarecer as 

condições de realização deste trabalho, assim como a escolha da experiência 

desenvolvida nas escolas em que leciono e as características gerais destas escolas. 

Ingressei no curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 

2004. Paralelamente cursei Turismo na Universidade Federal Fluminense e trabalhava 

como operador de Telemarketing. A licenciatura em Geografia foi concluída apenas em 

2013. Em 2015, fui aprovado no concurso público para Professor Docente I de 

Geografia e em Novembro de 2015 fui trabalhar no CIEP 055 João Gregório Galindo 

(Ciep 055), localizado no Bairro Areal (parte da Grande Japuíba), Angra dos Reis, RJ. 

O Ciep 055 conta com estrutura precária tanto física como de pessoal. No pátio 

existe uma quadra com vestiário interditado, e uma biblioteca que não abre por falta de 

pessoal e sofre constantemente com as infiltrações, resultando em perda de livros e 

inviabilizando o seu uso. O refeitório é amplo e está sempre limpo fornecendo as 

refeições adequadamente.  

No primeiro piso estão os setores: administrativo, sala da direção, copa, banheiro 

dos professores, auditório, sala dos professores, coordenação pedagógica, tesouraria, e 

mais quatro salas de aulas, com banheiro de alunos. No segundo piso são mais doze 

salas de aula. A área da escola é bem ampla, como pode ser observado na figura 1. 

Em 2018, a escola atende a 667 alunos distribuídos em 22 turmas, contando com 

65 servidores. São seis turmas de ensino médio no turno da manhã, três à tarde e três à 

noite; do ensino fundamental são quatro turmas pela manhã e duas à tarde com mais 

quatro turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) à noite. Entre 2015 e 2018, 

fecharam seis turmas reduzindo a disponibilidade de ensino fundamental da escola. 

As infiltrações são visíveis e quando chove as salas de aula ficam alagadas. Os 

equipamentos como ventilador e ar condicionado não funcionam adequadamente. A 

equipe de limpeza, apenas duas funcionárias, fornecida por empresas terceirizadas, não 

recebem salários regularmente, e, portanto, não trabalham com frequência, são 

insuficientes para cuidar da escola. Situação que é agravada pelo comportamento dos 
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alunos que não colaboram com a limpeza. Inclusive, desde 2016, os banheiros do 

segundo andar foram fechados com grades para evitar problemas como a depredação, 

vandalismo entre outras coisas mais complexas no interior da escola. 

 

Figura 1: Ciep 055 – João Gregório Galindo. 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

 A escola conta com porteiro apenas no turno da manhã, e apenas um, que acaba 

tendo a função desviada para agente de turno. Portanto, a escola fica aberta e sujeita a 

presença de qualquer pessoa em suas dependências.  

Durante o período de 2016 e 2017, a escola possuía apenas uma coordenadora 

pedagógica que deixou a equipe em 2018, e atualmente não possui funcionário na 

função. Grande parte deste período a gestão ficou a cargo de dois diretores, sendo eleita 

a equipe completa de três diretores em agosto de 2017. Não conta com inspetores nos 

corredores ou alguém que ajude e dê suporte aos professores, embora tenha duas 

mediadoras que se esforçam em suprir as atividades de coordenação pedagógica e 

auxiliar os diretores.  

O corpo de professores é insuficiente, com ampla carência nas disciplinas de 

Matemática, Física e Química. Até minha chegada em 2015, também possuía apenas um 

professor de Geografia com carência em relação ao número necessário de professores 

nesta disciplina. A escola é classificada como de difícil provimento, ou seja, dificuldade 

em manter professores em seu quadro, com isso, os professores recebem uma 

gratificação adicional. 

Nos últimos anos vem perdendo alunos, que preferem estudar nas escolas 

localizadas no centro de Angra dos Reis,  principalmente nos colégios Nazira Salomão e 
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Doutor Artur Vargas. A explicação é a preocupação dos pais com a violência do local e  

a  falta de professores e funcionários. Porém esse quadro de violência e carência afeta 

toda a rede estadual de ensino, variando em intensidade em algumas escolas, de forma 

que todas estão sujeitas a estes problemas.  

A escola atende principalmente aos bairros integrantes da Grande Japuíba: Areal, 

Campo Belo, Nova Angra, Belém, além de outros bairros mais distantes. Todos eles 

sofrem com a existência de atividades ligadas ao trafico de drogas e confrontos entre 

diferentes facções e com a polícia. Ao Sul fica o Centro de Angra dos Reis, a Oeste 

Paraty e a Leste Mangaratiba, Itaguaí e Rio de Janeiro. 

 
Figura 2: Imagem com a localização do CIEP 055 e bairros atendidos. 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Os alunos são predominantemente carentes, social e emocionalmente, muitos com 

famílias desestruturadas. Alguns alunos vão à escola somente para ter acesso à merenda 

escolar. É fácil perceber a despreocupação com os estudos na maioria dos alunos 

representada pela indisciplina e desinteresse em aprender alguma coisa nova. A 

preocupação é apenas ter presença na chamada e não ter aula. Seguindo esta lógica, 

muitos alunos acabam sendo aprovados, quase automaticamente, pois o sistema 

educacional orienta que se realizem sucessivas recuperações até que os alunos consigam 

a média suficiente. Em contrapartida, os professores estão cada vez mais insatisfeitos 

com essas aprovações, porém é muito delicado tomar uma postura mais rígida neste 

sentido, pois muitos alunos passam pelo ensino fundamental sem ter professores de 

muitas matérias.  
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Apesar desse quadro, muitos alunos são interessados em aprender e estão 

preocupados com uma escola melhor. No final de 2017, foi reconstruído o Grêmio 

Estudantil, dando sinais de maior organização e participação da comunidade escolar.  

Esse cenário levou ao surgimento de dúvidas sobre o desempenho dos alunos e do 

professor, e à busca de alternativas e mais experiência enquanto profissional para levar 

aos alunos o melhor possível, mesmo diante do quadro adverso. 

 A construção do presente projeto se deu também a partir da minha experiência 

durante o Mestrado no Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (PPGG/UFRJ), no qual, junto ao Laboratório de 

Geoprocessamento (LAGEOP),  tomei conhecimento do sistema VICON/SAGA/UFRJ 

e do projeto de educação proativa que o Professor Jorge Xavier da Silva busca 

desenvolver, com resultados positivos, em Conceição do Araguaia - TO, a partir do 

desenvolvimento do projeto junto ao Programa de Pós Graduação em Engenharia 

Agrícola da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.  

Além de outras experiências desenvolvidas no CIEP 055, sob a orientação do 

PRD, a utilização do VICON/SAGA/UFRJ já havia sido adotada por mim em uma 

experiência anterior, em 2016, com fins exploratórios. Com este estudo, pretende-se 

organizar os resultados dessas experiências, buscando responder algumas questões 

verificadas no cotidiano e que ajudem a melhorar a prática docente e aperfeiçoar o uso 

da ferramenta. 

Como em 2017 também trabalhei no Colégio Estadual Antônio Dias Lima 

(CEADL), a aplicação se estendeu a esta escola, localizada no bairro do Frade e que 

além deste atende a alunos dos bairros do Bracuí e Santa Rita do Bracuí, figura 3, mais 

afastados do centro de Angra dos Reis, localizado a Leste cerca de 20 Km. 

Embora com menor densidade populacional que os bairros da Japuíba e próximo à 

Usina Nuclear de Angra dos Reis, o bairro do Frade cresceu junto a uma marina e um 

resort de luxo, mas atualmente apresenta problemas urbanos graves como o tráfico de 

drogas e os confrontos fazem parte da rotina local. As praias destes bairros estão 

impróprias para banho. 

A edificação que abriga a escola é antiga, e composta de três pavilhões térreos e 

fica localizada junto a Praia do Frade. A limpeza é efetuada regularmente e a 

conservação é permanente mais ainda assim carece de portas e janelas novas, algumas 

foram substituídas no inicio de 2018. As dependências são reduzidas e muitas salas de 

aula não comportam adequadamente o número de alunos. A escola tem ainda uma 
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quadra de esportes que é dedicada a eventos e atividades diversas. Ao redor da quadra 

tem áreas que poderiam ser aproveitadas mas permanecem precisando de cuidados. 

 
Figura 3: Localização do Colégio Estadual Antônio Dias Lima - CEADL. 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Existe carência no quadro de professores, porém a equipe de apoio atende a 

demanda da escola totalizando 56 servidores no quadro de funacionários. O portão é 

controlado nos três turnos o que sugere maior segurança para o público escolar. A 

biblioteca está sempre organizada e aberta aos alunos. Porém falta um auditório 

adequado.  

Figura 4: Entrada do Colégio Estadual Antônio Dias Lima. 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

São doze salas de aula usadas por 918 alunos distribuídos em 29 turmas nos três 

turnos. No turno da manhã são alocadas as turmas do ensino médio, 11 no total. Á tarde 
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são 02 turmas do ensino médio e 08 do fundamental. Já à noite é destinada ao ensino 

médio, 02 turmas e 06 turmas de EJA. Na transição entre 2017 e 2018 o número de 

turmas cresceu. Embora com dimensões reduzidas as turmas tem em média 35 a 40 

alunos. 

A percepção é de que muitos alunos são mais interessados no aprendizado o que é 

corroborado pela maior preocupação em cumprir os prazos das atividades e entrega de 

trabalhos. Mas de uma forma geral apresenta os mesmos problemas disciplinares e 

burocráticos de outras escolas. É importante ressaltar a agenda de atividades como 

Sarau, Feira de Ciências e Feira Cultural que a cada bimestre reúne  todas as turmas 

contribuindo para envolver os alunos no trabalho em equipe.  

O quadro extraído do site do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP, 2018), figura 5, permite observar em destaque o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas estaduais localizadas no 

Município de Angra dos Reis, em destaque as unidades contempladas neste trabalho. O 

último ano de divulgação do índice foi 2015. No Ciep 055, em 2015, o índice foi de 3,2 

bem abaixo da meta que foi 4,0. Já o CEADL superou a meta de 4,4 ficando com 4,6.  

 
Figura 5: Quadro com o IDEB das escolas estaduais em Angra dos Reis, RJ. 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: INEP, 2015. 
 

 A diferença entre o indicador não pode ser explicada pela presente pesquisa, mas 

ajuda a ter um parâmetro para considerar e comparar a prática de ensino objeto de 

estudo nas duas escolas, considerando que historicamente o desempenho de um grupo 

de alunos foi mensurado melhor que o outro. 
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2 INTRODUÇÃO 

O ensino e mais especificamente o ensino de Geografia vem sendo reestruturado 

à medida que mudanças vêm ocorrendo em toda a sociedade; ocorrem ainda mudanças 

na instituição escolar além da própria evolução da ciência geográfica. O que indica 

haver a necessidade também de mudanças na forma de ensinar. 

 O ensino tradicional apresenta muitas deficiências diante de uma nova sociedade 

que já demonstra a muito a insatisfação com a exposição de conteúdos, memorização 

etc. O que acaba refletindo na incapacidade de a Geografia explicar as metamorfoses do 

mundo. Segundo Medeiros (2016) trata-se da necessidade de superar a descrição e 

inclusive mudar conteúdos e o professor deve associar as tecnologias ao processo de 

ensino aprendizagem. 

Existem perguntas básicas, que são feitas há séculos, pela humanidade, e das 

quais não se pode fugir, mas talvez estas sejam capazes de ajudar o processo de ensino-

aprendizagem. Os contextos que formaram a educação básica como a conhecemos 

levaram a uma educação voltada para a exposição dos conhecimentos existentes, isso de 

forma sempre tradicional, a partir de um professor falando e o aluno ouvindo e 

copiando, decorando. 

A proposta deste trabalho, que tem inspiração nos diálogos com o Professor 

Jorge Xavier da Silva (Professor Emérito do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro), e ainda no que se espera ter aprendido em seus 

ensinamentos, aliadas às observações em sala de aula; é que os alunos, diante dos 

fenômenos façam as perguntas: O que? Onde? Quando? Por quê? Quais as 

consequências? Dessa forma eles podem buscar o que precisam aprender. Dessa forma a 

sociedade chegou ao estágio atual. Dessa forma a humanidade aprendeu a controlar o 

fogo, os instrumentos e a desenvolver técnicas cada vez mais sofisticadas. E assim 

possam observar o ambiente que os cerca e reconhecer o seu espaço vivido, pensar em 

seus problemas e soluções. 

Os alunos vivem experiências fora da sala de aula em que estão em permanente 

descoberta e aprendizado, mas diante do sistema tradicional de ensino, muitos deles, 

sentem-se obrigados e burlam o sistema o quanto podem. Diariamente usam tecnologias 

digitais para se comunicar e aprender os assuntos mais variados e fazem isso sem a 

ajuda de um professor formal, na maioria das vezes usam programas, aplicativos e jogos 

totalmente intuitivos ou em conjunto com amigos aprendem e adquirem habilidades. 
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 Nesse sentido, a proposta de pesquisa busca trabalhar com o auxílio de 

tecnologias digitais para que o aluno registre o seu conhecimento fazendo uso da 

aplicação das perguntas que o ajude a identificar sua Geografia e atingir a sua Inclusão 

Geográfica. Assim, ele deve escolher qualquer fenômeno, seja entidade (objeto) ou 

evento, e aplicar as perguntas descritas acima. Então deve registrar as respostas obtidas 

e atingir suas próprias conclusões sobre a Geografia e o seu lugar.  

Nessa atividade o aluno vai contribuir para um conjunto de outros registros que 

vão compor as suas próprias histórias, as paisagens por eles escolhidas e 

compreendidas, as diferentes percepções que podem ter de seus registros. Para além dos 

conhecimentos específicos da Geografia, e da prática de realizar uma pesquisa, existe o 

trabalho de fotografar, filmar acessar um Sistema de Informação Geográfica (SIG); 

observar a representação da paisagem, do lugar; exercitar o uso de mapas digitais, a 

localização. Tudo isso contribuindo para sua inclusão digital, social e geográfica 

(SILVA, 2001, 2012). 

A denominada Geografia do aluno é no entendimento de Silva e Zaidan (2015) o 

resultado direto e organizado do contato com os riscos, potencialidades, oportunidades e 

ameaças existentes em qualquer ambiente capaz de promover sua inclusão na realidade 

física, biótica e socioeconômica na qual vive enquanto protagonista do processo em 

dialogo com este ambiente.  

Indo além, é aquela Geografia do curta metragem exibido aos alunos: O menino 

que perdeu sua Geografia de Jader Janer Moreira Lopes  a ser encontrada por eles. As 

paisagens com as quais se encanta, os lugares com os quais se relaciona e vive, o espaço 

vivido, o lugar que o ensina e com o qual aprende.  

O direcionamento do VICON/SAGA/UFRJ no processo de ensino aprendizagem 

conceitualmente é estabelecido por Silva (2014) como um projeto de educação proativa 

inspirado na ideia de uma “educação libertária”. O projeto original consiste em 

propiciar o desenvolvimento autônomo do aluno com base em uma estrutura de ensino 

levando o estudante a uma condição de envolvimento em situações significativas. Trata-

se de uma inclusão geográfica (Geoinclusão) que deve ocorrer simultânea a inclusão 

digital e social e dessa forma concretizar a cidadania. 

Para Gomes (2017) este tipo de atividade vai além da construção cartografia pois 

há um favorecimento no processo quando é criado uma relação dialógica mediada pelo 

professor em que o saber prévio dos alunos pode ser (re)elaborado e (re)significado 

articulando-se aos conhecimentos da Geografia Escolar. Assim, a Cartografia Escolar 
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permite caminhos para a construção dos conceitos com os alunos sujeitos do processo 

de construção do conhecimento.  Logo é preciso compreender o processo como 

dialógico envolvendo criatividade, ludicidade, objetivo e subjetivo, local e engajamento 

político junto a comunidade com o aluno como sujeito. 

O Sistema de Informação Geográfica – SIG VICON/SAGA/UFRJ, desenvolvido 

pelo  Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob 

a concepção do Professor Jorge Xavier da Silva e execução do Professor Tiago Badre 

Marino e equipe; já foi testado na educação proativa, para a educação básica. Foi 

realizada com os alunos de duas turmas de primeiro ano do ensino médio integrado do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Conceição do 

Araguaia (SANTOS, 2017)1 

Existe um universo de conceitos métodos e técnicas que fazem parte daquilo que 

pode ser chamado de Geoprocessamento que consiste na investigação sistemática das 

relações posicionais dos eventos georreferenciados de forma que os dados possam ser 

analisados e então sejam configuradas informações. (SILVA e ZAIDAN, 2010). 

Atualmente estes procedimentos são efetuados através do emprego de Sistemas de 

Informações Geografias, os SIG’s. Estes são parte de um conjunto de software, 

hardware que podem armazenar, processar, recuperar e representar dados geográficos. 

Geralmente resultando em mapas digitais, gráficos e tabelas.  

A expectativa é que com este tipo de ferramenta o aluno possa cartografar seu 

espaço vivido e indo além construir o conhecimento em duas formas básicas. A 

primeira reconhecendo seu ambiente e a segunda investigando sistematicamente os 

demais registros efetuados além de desenvolver habilidades de pesquisa e registro de 

fenômenos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Consulta ao projeto Educação Proativa Conceição do Araguaia disponível em 
http://www.viconsaga.com.br/ifpa 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa é testar uma prática docente que contribua para que o 

aluno construa a sua própria Geografia. Possibilitar que os estudantes possam, de forma 

proativa, registrar e classificar a paisagem em que vivem, os lugares com os quais se 

conectam e reconhecer o seu espaço geográfico.  

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

- Apresentar o SIG VICON/SAGA/UFRJ e capacitar os alunos ao seu 

manuseio; 

- Mapear as experiências vividas dos alunos a partir da utilização do SIG; 

- Avaliar qualitativamente a partir da observação a utilização desta tecnologia 

como recurso pedagógico e suas potencialidades. 



23 
 

 

4 JUSTIFICATIVA 

A escolha de uma atividade que busque um processo de ensino e aprendizagem 

com protagonismo do aluno como justificativas as necessidades identificadas na prática 

docente e a conjuntura do meio técnico cientifico e informacional presente neste inicio 

de século. 

A observação de aulas em escolas da rede pública de ensino no Estado do Rio de 

Janeiro, durante a formação e início de carreira docente, somadas aos comentários de 

colegas de profissão levaram a concluir sobre a existência de uma suposta falta de 

interesse dos alunos na aprendizagem.  

Não é difícil compreender que existem diversas situações e variáveis envolvidas 

que tornam complexa essa relação entre alunos, processo de ensino aprendizagem e 

professores. Entre vários questionamentos podem ser encontradas respostas gerais e 

específicas, mas as adversidades fazem parte do desafio da sobrevivência em qualquer 

ambiente, sendo dever de cada profissional buscar compreender as situações 

apresentadas em seu cotidiano de trabalho e superá-las. 

Partindo do pressuposto de que realmente há um desinteresse dos alunos, este 

pode ser relacionado ao conteúdo, ao método ou mesmo ao desempenho do professor; 

talvez até a um conjunto destes fatores. Portanto, deve-se buscar alternativas que sejam 

mais coerentes com as experiências de vida dos alunos e talvez sejam capazes de 

contribuir para um debate e execução de novos métodos, conteúdos e desempenho de 

professores e alunos.  

Diante desta busca há sempre um dilema entre que preparação deve ser dada a 

este aluno. O dilema passa pelos objetivos de cada aluno, mas também, do que a escola 

pública é capaz de oferecer. Assim, os problemas também passam pelo currículo. O 

currículo estabelecido deve preparar o aluno para entrar no ensino superior? O processo 

de ensino aprendizagem deve ser capaz de preparar esse aluno para ser um cidadão? Ou 

talvez este aluno queira apenas concluir o ensino médio e amenizar os problemas em 

casa indo à escola apenas para obedecer aos pais e, após, buscar uma colocação no 

mercado de trabalho, mesmo que informal? Por outro lado, este aluno certamente deve 

ter sonhos, mas as dificuldades e os interesses diversos surgidos na adolescência  

acabam retirando as expectativas desse aluno? O sistema e a falta de estrutura e de 

condições amplas de preparo contribuem para que os professores busquem a zona de 

conforto do processo  de ensino aprendizagem mais básico e tradicional e até a 
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aprovação automática? Ou então, ao trabalhar atividades diferentes, interessantes, 

dinâmicas estaria este professor contribuindo para uma formação cidadã, proativa; mas 

deixando de lado o currículo? 

Certamente que estas questões e dilemas têm amplo debate na literatura, contudo 

uma observação preliminar das experiências cotidianas em sala de aula aponta para a 

necessidade de métodos híbridos e adaptados e que, mais uma vez, estejam coerentes 

com as práticas que interessam aos alunos em sua ampla diversidade de anseios. Porém, 

sem descuidar do currículo e da necessidade de preparar para o vestibular e ainda 

condição cidadã. Sendo diferentes as perspectivas dos alunos, e estas variam nas mais 

diversas escalas, certamente poucas atividades conseguirão ser agradáveis a todos os 

alunos. Uma atividade, qualquer que seja, um jogo de futebol, um filme ou uma aula 

não será interessante e agradável em toda a sua duração.  

Talvez o mais importante que um professor da educação básica possa fazer para 

seus alunos é ensinar o método, desenvolver habilidades para que possam direcionar de 

forma mais autônoma a compreensão dos fenômenos e então adotar uma posição e agir.  

Assim, as condições do ambiente escola pública no Brasil, as diferentes perspectivas 

dessa educação básica, as discussões e direcionamentos possíveis podem receber 

contribuições dos alunos através de uma postura proativa quanto ao processo de ensino 

aprendizagem. Nesse sentido o docente passa a posição de orientador do método. Deixa 

de ser transmissor de conhecimentos, o que em um mundo com acesso a internet é 

quase inútil, é passa a ser um treinador que apresenta as perguntas que devem ser feitas 

e mostra os caminhos possíveis. Então, diante das possibilidades, expectativas e anseios 

o aluno pode buscar suas posições, seu lugar, sua Geografia, no mundo.  

Partindo do principio que o aluno está inserido em um meio permeado de 

modernos equipamentos portáteis com acesso instantâneo através de redes virtuais a 

jogos, pessoas e lugares tem-se uma gama de possibilidades de usar estas ferramentas. 

Em paralelo o conhecimento geográfico também vem vislumbrando novas 

possibilidades com o uso destas mesmas ferramentas. Portanto, a convergência entre 

esta ambiência e os objetivos do ensino de Geografia. 

Assim, as expectativas da formação somadas às duvida iniciais vividas na carreira 

docente são interligadas em busca de praticas docentes mais coerentes com a realidade 

dos alunos. Neste sentido, a pesquisa da prática docente tem uma função de conhecer 

melhor as capacidades e possibilidades dessa prática e, ao mesmo tempo, de já retornar 

para a sociedade os resultados de pesquisas e estudos realizados na academia.  
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5 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

  

A experiência com a busca da inclusão geográfica para o aluno da educação básica 

parte da identificação de um conjunto de problemas que são identificados na literatura. 

A breve revisão realizada ajuda a compreender melhor como estes problemas interferem 

no trabalho do professor em sala de aula, na condição/valorização do  profissional e nos 

dilemas enfrentados no cotidiano.  

Ampliando a investigação é identificado um relevante número de estudos que 

buscam adaptar as Geotecnologias ao ensino da educação básica indo de encontro a uma 

geração que tende usar ferramentas digitais. Não se pode afirmar que já estejam 

incluídos digitalmente, pois usam a tecnologia basicamente em redes sociais, jogos e 

uso de mídia na internet, portanto, com um uso restrito, pelo menos nas populações 

mais carentes, limitada ao uso de smartphones.  

Os trabalhos apresentados na subseção especifica  tentam abranger o universo de 

práticas docentes atreladas às diferentes técnicas das Geotecnologias como o 

sensoriamento remoto; a cartografia digital, social e colaborativa; GPS e SIG. 

Progredindo na investigação é apresentado conceitualmente o 

Geoprocessamento e o VICON/SAGA/UFRJ especificando suas relações com a 

transformação de dados em informações e culminando com a inclusão geográfica. 

  

5.1 Dilemas e Problemas na Sala de Aula 

 

Para melhor compreender os problemas que permeiam a atividade cotidiana do 

docente é preciso buscar na literatura uma orientação que busque iluminar os dilemas 

vividos. Entre estes dilemas as supostas amarras do currículo tem importante papel à 

medida que ele vai estabelecer parâmetros que devem ser seguidos com assuntos que 

deve ser abordados.  

Contudo, como explica Rosa (2015), é preciso compreender que em muitos 

casos o currículo é a cortina de fumaça que encobre muitos outros problemas. O autor 

questiona por que apenas o currículo é debatido? Ou seja, será que realmente o currículo 

é o problema da educação? 

Percebe-se que há uma crise na escola publica explicada pela expansão do 

número de matriculas o que leva a problemas que são interpretados como sendo 
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originados pelo currículo que seria extenso, fragmentado e ineficiente. Disso decorre 

que o currículo é visto como gargalo impedido execução de praticas de sucesso “é 

tachado de anacrônico, inchado e sem conexão com os anseios dos estudantes dos novos 

tempos” (ROSA, 2015, p. 20).  

Indo além, são identificadas carências de infraestrutura que não suportaram a 

expansão das matriculas e da complexa carreira docente. Buscando elucidar essa 

complexidade, Rosa (2015) demonstra a desvalorização do profissional com o piso 

nacional que apesar da evolução ainda encontra-se muito abaixo em comparação com as 

demais médias salariais das carreiras de nível superior. Isso reflete na falta de 

atratividade da carreira, embora seja apresentado que a formação de docentes é maior 

que a demanda, porém muitos acabam desistindo da carreira.  

Estes dois problemas exemplificados seguem o curso das reformas neoliberais e 

o atendimento a demandas de organismos internacionais que determinam um maior 

número de alunos matriculados e alfabetizados e ao mesmo tempo imprimem a redução 

de gastos com a educação. O neoliberalismo aproveita-se claramente da crise para 

penetrar o capital no ensino publico “mas os processos educativos são terceirizados, 

como produção de material didático, avaliações de larga escala, produção de programas 

educacionais, métodos pedagógicos etc. Não se privatiza, assim, o produto (a educação), 

mas sim sua própria produção” (ROSA, 2015, p. 26). 

As reformas da educação atuam em todo o sistema educacional e conduzem 

inclusive a mudanças na natureza do trabalho escolar. Oliveira (2004), partindo de 

resultados parciais de pesquisas realizadas no contexto brasileiro e integrada a realidade 

de outros países da América Latina, discute as questões da gestão escolar e as condições 

de trabalho nas escolas.  

Para o autor o problema passa pelas relações entre o paradigma fordista dos anos 

1960 e o global nos anos 1990. O Fordismo pregava uma ideologia nacional 

desenvolvimentista em que a educação era um meio para a ascensão social, um 

mecanismo de redução das desigualdades sociais. O paradigma global busca a equidade 

social buscando “formar os indivíduos para a empregabilidade, já que a educação geral 

é tomada como requisito indispensável ao emprego formal e regulamentado” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 1129). 

 O problema é que houve um aumento na demanda de alunos da educação básica 

levando a necessidade de estratégias de ampliar o atendimento mas que não foram 

acompanhadas dos investimentos necessários. Disso decorre um duplo enfoque nas 
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reformas educacionais da América Latina direcionando a formação para o trabalho ou a 

gestão da pobreza. 

 Assim, as práticas da gestão padronizam processos administrativos e 

pedagógicos argumentando a redução de custos e o controle dos processos. Essa postura 

sobrecarrega os professores com novas atividades e funções. Então começa a haver um 

conflito com os professores que estão no centro da questão como os principais 

responsáveis pelo insucesso do sistema de ensino.  Desde novas exigências na 

formação à perda de identidade e autonomia na organização do trabalho há toda a 

configuração de um novo trabalho docente que não se limita à regência, mas a 

planejamentos, projetos, avaliações e discussões no âmbito da gestão escolar. 

 Os problemas avançam com a  participação popular, profissionalização do 

docente e perda de autonomia, mas que acabam por gerar perguntas e comparações com 

outras realidades profissionais como por exemplo: As mudanças sociais? Os 

comportamentos dos cidadãos “consumidores”? Como funcionam as relações de oferta 

e demanda de outros serviços públicos? O que é ser profissional da educação? E o que é 

ser profissional em outras atividades? Quem é o público consumidor dos serviços desse 

profissional? O que ele realmente almeja e precisa? 

 Então é uma realidade em que o mercado de trabalho em geral vem sendo 

arrebatado pela flexibilização das profissões. E no campo educacional essa dinâmica 

gera flexibilizações nas estruturas curriculares e nos processos de avaliação conduzindo 

a novos padrões de organização do trabalho escolar como um todo. Se a escola mudou o 

trabalho na escola também mudou. Mas o problema é que esse trabalho é vítima de uma 

precarização o que é fato e fruto das manifestações do mercado de trabalho com o aval e 

incentivo de políticas neoliberais. 

Outro argumento que corrobora para o entendimento da crise é a reforma do 

ensino médio proposta pelo Ministério da Educação (MEC). A motivação da reforma é 

conter a demanda do ensino superior por haver uma “crise das instituições privadas de 

Ensino Superior, que tem levado a uma inédita centralização empresarial e concentração 

do capital” (CUNHA, 2017, p. 373).  Isto ocorre desde as políticas educacionais  

adotadas no período entre 1960 e 1970 buscando mostrar que já naquele momento havia 

um movimento no sentido de direcionar os jovens para não buscar o ingresso em 

universidades, interferindo diretamente na estrutura e qualidade da educação básica e 

consequentemente no currículo e na valorização do profissional de ensino.  
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Assim, ocorreram tensões entre a formação do ensino médio, formação técnica 

para o mercado de trabalho e ensino superior, culminando com a centralização do 

ensino superior privado e com a privatização do financiamento estudantil para o ensino 

superior e caminhando para a privatização do ensino superior público. O que demonstra 

como o cotidiano do professor em sala de aula é resultado de um processo cercado por 

variáveis complexas que atendem a muitos interesses envolvidos e que na maioria dos 

casos não consideram a perspectiva do aluno e do professor, mas sim, atendem aos 

anseios dos investidores.  

Independentemente destas condições o professor precisa acompanhar a demanda 

e necessidade de seus discentes e dessa forma, em sala de aula, buscar soluções para 

estes problemas, isso sem aprofundar para os problemas que surgem a partir da 

perspectiva do aluno como pressões sociais, violência, drogas, discriminação, fome etc. 

Existem muitas alternativas algumas das quais passam pela busca de técnicas e 

equipamentos eletrônicos. No que se refere ao ensino de Geografia as geotecnologias e 

jogos digitais despontam como opções para o professor. 

 

5.2 Geotecnologias na Educação Básica 
 

A tarefa de adequar os métodos de ensino partem de um posicionamento que 

considera o aluno como sujeito ativo no processo de ensino aprendizagem construindo o 

seu conhecimento. Ressalte-se que essa condição ativa é inerente à sociedade humana 

que se desenvolveu aprendendo a observar a natureza, buscar explicações e 

experimentar técnicas resultando num aprendizado continuo que se torna cada vez mais 

complexo nos dias de hoje. De certa forma, os nossos alunos hoje usam essa habilidade 

com muitos temas, que não os tratados na escola, através da internet e redes de 

relacionamento social vão construindo o seu conhecimento do mundo que lhes é 

próximo e interessante, embora muitas vezes limitado.  

Já em 2003 quando os recursos tecnológicos eram bem mais limitados que hoje, 

Dorneles et al (2003) desenvolveram um protótipo do Sistema de Planejamento e 

Monitoramento Territorial (SISPLAMTE) adaptado para a 5ª série do ensino 

fundamental. Os autores compararam as funcionalidades da ferramenta com conteúdos 

dos livros didáticos explorando as possibilidades de facilitar o processo de ensino-

aprendizagem. Foi constatado um acesso rápido e simples aos dados cartográficas que 

podem ser trabalhadas nos mais diversos temas favorecendo a implementação adequada 
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dentro do estabelecido nas propostas dos livros didáticos aceitas no Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) em 2002. Através do SISPLAMTE 5 COM GIS os alunos 

poderiam trabalhar com distintos mapas, questionar, analisar, comparar, organizar e 

correlacionar informações, favorecendo a fixação de conceitos. 

Em aplicação prática do SISPLAMTE com alunos da 5ª série foram obtidos 

resultados promissores no uso das Geotecnologias:  

[...] com base em avaliações didático-pedagógicas, alunos de 5ª série 
observaram a relação entre jazimentos minerais e litologias associadas; 
localizaram ocorrências de jazidas de minério de manganês e ferro; teceram 
considerações acerca de sua importância junto à economia do país, fabricação 
e usos; avaliaram os impactos causados pela extração e exploração de 
recursos minerais; efetuaram cálculo de distâncias e de áreas de interesse, 
vinculadas à exploração mineral e a movimento de massa, sem nenhuma 
dificuldade (DORNELLES; FERREIRA, 2005, p. 1277). 

 

Importante contribuição é apresentada por Di Maio (2004, 2007) que avaliou 

com alunos e professores, a introdução do ensino informatizado de Geografia no nível 

médio de escolas da rede pública por meio de testes práticos com um protótipo 

denominado GEOtecnologias Digitais no ENsino (Geodem), apoiado no software 

Spring, em versão adaptada denominada EduSpring, desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e de uso livre e gratuito. O estudo ainda 

exploratório no Brasil buscou resultados para orientar o desenvolvimento do Geodem 

trabalhando noções de Cartografia, Sensoriamento Remoto, Sistema de Informação 

Geográfica, visando o estudo do espaço geográfico e suas transformações. Entre os 

resultados destaca-se pequena mudança no nível de aprendizado mas ampla mudança na 

atitude dos professores e alunos que mostraram-se mais interessados.  

Em 2009, Di Maio et al. desenvolveram o GEOIDEIA que apoia-se no Spring 

5.0 para fomentar a inclusão digital de alunos da escola pública. O projeto buscou 

capacitar docentes e preparar material didático para a difusão das geotecnologias e 

inclusão digital.  Atualmente os projetos continuam sendo desenvolvidos fornecendo 

apoio a professores.  

Medeiros (2016) avaliou qualitativamente alunos do ensino básico que usaram 

tecnologias digitais relacionadas a temas de Geografia.  O foco foi diversidade cultural 

no 1º semestre e no 2º semestre Globalização e meio ambiente. A prática consistiu em 

colocar o aluno como líder de sua pesquisa usando ferramentas da internet, preparar 

apresentação em software Powerpoint e compartilhar em redes sociais. No segundo 

semestre foi adicionado o uso do Google Maps e Windows MovieMaker. Os resultados  
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consideraram a experiência positiva por terem sido aulas inovadoras e dinâmicas com a 

inserção de novas atividades desenvolvendo habilidades e competências além do 

currículo.  

 Belardino (2016) identificou uma maior motivação dos estudantes diante do uso 

de tecnologias e construção de mapas. O projeto foi desenvolvido com alunos do 7º ao 

9º ano de uma escola municipal do Rio de Janeiro cuja maioria dos alunos reside em 

territórios carentes e dominados por facções de trafico de drogas. 

 A compreensão conceitual de Belardino (2016) entende a tecnologia e a técnica 

como instrumentos voltados também para a educação e partindo de um mundo com 

sistemas técnicos específicos estes precisam ser dominados para uma adequada 

interpretação do mundo. Nesse ponto há um conflito entre o modelo de escola 

tradicional, como máquina com a necessidade de uma escola atual em um contexto de 

velocidade e multiplicidade de dados e informações em que o conhecimento é 

produzido a partir dos contatos e das relações.  

 A atividade passou por um diagnostico com a produção de um croqui do 

caminho de casa até a escola. A segunda etapa foi o uso do Google Earth usando a 

ferramenta Rota para fazer o caminho casa-escola e depois o Street View para visualizar 

a paisagem. Assim, foi possível perceber os diferentes pontos de vista e a visão usada 

para mapear. Na aula seguinte com o caderno de desenho, sem uso do software, a 

atividade foi desenhar o entorno da escola partindo da visão aérea produzindo mapas 

contendo linhas das ruas e quadras/prédios.  Seguiram-se atividades com a rosa dos 

ventos e escala tanto no computador quanto no caderno de desenhos. Em nova etapa os 

estudantes pesquisaram dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por 

Estados do Brasil e produziram um mapa no software Paint. Os objetivos dessa 

atividade foram identificar o que ficava oculto e explicito no mapa usando escalas 

menores em um universo de percepção menos imediato. A partir do resultado foi 

trabalhada a desigualdade entre os estados e enfatizado o que fica oculto, por exemplo, 

os bolsões de pobreza nas regiões desenvolvidas. Por fim, foi trabalhada a produção de 

um mapa de pontos, aproveitando o contexto da Copa do Mundo de 2014, foram 

identificadas as cidades sede, o resultado ajudou a compreender que o uso de pontos 

pode prescindir da precisão cartográfica. A partir do SIG TerraView foi produzido o 

mapa de escolaridade e de renda, os resultados possibilitaram melhor compreensão da 

relação entre as cores e ainda ligar as correlações nítidas de escolarização e renda da 
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cidade. Ao que pode ser observado os alunos chegaram ao ponto de fazer correlação e 

ainda sínteses demonstrando ser uma atividade muito produtiva (BELARDINO, 2016). 

 Considerando a carência de temas cartográficos no ensino fundamental baseado 

em abstrações e uma consequente subutilização dos mapas e dos conceitos cartográficos 

nas escolas; principalmente no nível fundamental; Vieira, Carvalho e Zani (2015) 

entendem que as técnicas de sensoriamento remoto do ambiente podem atender a essa 

necessidade e auxiliar na identificação dos elementos que compõem a paisagem 

geográfica suprindo certas deficiências da abstração cartográfica. Assim, desenvolveram 

junto a alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Ramiz Galvão, 

no bairro de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, uma atividade lúdica com a 

participação dos alunos na construção de mapas. 

Foram utilizadas imagens do satélite CIBERS 2, LANDSAT 5, papel gloss A3, 

papel cartão, atlas escolar, computadores da própria escola, tesoura e projetor e 

construíram um mapa da cidade do Rio de Janeiro usando as imagens do satélite 

CIBERS 2. Dada a limitação dos computadores escolares foi usado o programa 

Paintbrush para os alunos observarem as imagens. Na sequência foram construídas 

legendas para contemplar alvos identificados. Depois as legendas foram comparadas 

demonstrando a necessidade de uma uniformização.  

A segunda tarefa aplicada por Vieira, Carvalho e Zani (2015) foi trabalhar as 

coordenadas geográficas usando uma imagem satélite  LANDSAT 5 impressa em 

formato A3 que foi colada em papel cartão e recortada de acordo com a grade de 

coordenadas montando um quebra-cabeças. Após a montagem foram realizadas buscas 

por pontos específicos orientando-se pela grade de coordenadas.  

A terceira tarefa usou imagem obtida do Google Heart mostrando a escola e as 

imediações. Os alunos identificaram objetos conhecidos e marcaram com caneta. 

Depois passaram a estabelecer caminhos e direções a partir da orientação e a fazer 

medições entre diferentes pontos. 

Um questionário simples permitiu aos autores identificar diferentes níveis de 

dificuldade percebidos pelos alunos nas atividades propostas. Deve-se destacar as 

dificuldades de uso de computadores e softwares na rede pública de ensino o que  nesse 

caso não impediu a execução do trabalho mas dificultou. Também faz-se necessário um 

trabalho muito extenso de preparo do material a ser usado.  

A atividade considerada mais fácil foi a terceira que destaca a importância do 

lugar de vivência dos alunos atrelado ao reconhecimento. Os alunos mostraram-se 
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cooperativos e interessados ao longo do processo em todas as atividades com ajuda e 

troca de experiências entre os alunos.  

Por fim, o projeto orientou a necessidade de cooperação também entre os 

docentes para ampliar o uso da tecnologia e facilitar o trabalho com a proposta da 

criação de tutoriais e imagens de satélite preparadas para as atividades, o que poderia 

culminar com a criação de uma rede de apoio a atividades dessa natureza. 

O uso do Sistema de Posicionamento Global (GPS do inglês Global Positional 

System) em sala de aula foi testado por Campelo (2015) usando aparelho  do tipo 

smartphone  e o aplicativo Commander Compass Lite com alunos do 1º ano do Ensino 

Médio no campus Araçuaí do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), 

cidade localizada no Vale do Jequitinhonha. A prática permitiu aos alunos trazerem os 

conceitos de coordenadas geográficas e localização de uma forma mais prática e 

adaptada a uma geração nascida na era digital. 

 Com a preocupação em desenvolver o exercício da cidadania formando o aluno 

cidadão a ser capaz de interpretar, de atuar, de decidir, de criticar e de compreender as 

relações sociais, econômicas, ambientais e políticas da sociedade; Tanan e Silva (2016) 

analisaram a inserção das novas tecnologias no ensino de Geografia em uma escola da 

rede estadual no município de Delmiro Gouveia. O estudo usou o Google Maps e o 

Google Earth como ferramenta de auxílio na construção do conhecimento. Parte-se de 

um pressuposto que o uso das tecnologias possibilita a apreensão de significados 

relevantes para a construção do conhecimento tanto local quanto global. Porém, o uso 

destas ferramentas tem se constituído um desafio devido carências do sistema público 

de educação no Brasil.  

 O estudo de Tanan e Silva (2016) partiu de uma pesquisa qualitativa com um 

questionário aberto aplicado aos professores de geografia e concluiu ressaltando os 

benefícios da compreensão e representação do Espaço Geográfico com o uso o uso de 

imagens de satélites, fotografias éreas, leitura e interpretação de mapas nas aulas de 

Geografia, a partir da utilização o Google Maps e do Google Earth. 

Indo além na busca do melhor entendimento do aluno quanto à compreensão do 

espaço geográfico através da cartografia, Brito (2015) expõe a existência de um trabalho 

complexo que reside na transposição do saber geográfico, transformado por novos 

paradigmas e uma visão critica, para o ensino-aprendizagem na educação básica. Isto se 

agrava diante da permanência de práticas conservadoras ainda presentes na Geografia 

escolar. Considera-se como tarefa da Geografia ensinada nas escolas a busca da 
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compreensão de um mundo muito complexo com analises que transitem entre as escalas 

local-global, mas que deve essencialmente partir do conhecimento cotidiano para então 

chegar ao distante.  

 Neste contexto Brito (2015, p. 16) teve como objetivo “a preparação do discente 

para se localizar, compreender e atuar no espaço geográfico em que vive e no mundo 

complexo, formulando proposições, pensando e propondo ações que tenham em vista a 

sua transformação social”; tendo em mente a Geografia como ferramenta para a leitura 

de mundo e a cartografia como instrumento de representação e reconhecimento deste 

mundo.  

 Nessa tarefa considera-se o uso de geotecnologias e jogos como instrumentos 

com valor educativo e motivador da aprendizagem além de integrador dos conceitos e 

ainda com possibilidades lúdicas. Brito (2015) propõe o Geocaching que funciona como 

um jogo de caça ao tesouro praticado em campo com o apoio de um WebGIS e GPS 

disponível em celulares e vinculado a uma rede social. O jogador procura a Geocaching 

a partir de coordenadas geográficas estabelecidas manipulando dados e instrumentos 

para localizar o objeto e atingir o objetivo do jogo,  

 O projeto foi aplicado com os alunos do 1ª série do Ensino 

Médio da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (EA-UFPA), usando o 

Geocaching como ferramenta metodológica para o processo de ensino-aprendizagem de 

Geografia. Assim o projeto foi dividido em três etapas sendo a primeira conceitual, a 

segunda com oficinas teóricas e práticas de uso das ferramentas digitais (Google Earth e 

ArcGIS) e as regras do Geocaching. Por fim, a atividade propriamente dita com a busca 

de Geocachings pela cidade de Belém.  

 Explorando a cartografia e a participação ativa dos alunos, Gomes (2017) tem 

preocupação mais especifica com as aproximações entre a cartografia social e a 

Geografia Escolar buscando a compreensão do Espaço Geográfico pelos estudantes. A 

cartografia social é entendida como um método participativo que produz o 

conhecimento e mobiliza; trata-se de um processo que envolve percepção, concepção e 

representação. Não se confina à técnica, pois através dessas representações, expressa a 

teia de relações sociais. O que permite aproximação com a Geografia Escolar é o 

significado da linguagem cartográfica e a participação na construção do conhecimento 

que potencializam seu uso na escola. O que vai contribuir conceitualmente de forma  

direta para a proposta de construção da Geografia do aluno usando o VICON//SAGA.  
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 A Cartografia Social que tem raízes em movimentos sociais defendendo o 

direito ao território para comunidades tradicionais e grupos sociais minoritários, “sua 

origem está nos espaços não formais com vistas a afirmar territorialidades, diferenças 

culturais e identidades territoriais,”  e ao reconhecer as práticas que ocorrerem no 

território é “que emergem os diferentes usos, conflitos e reivindicações territoriais” 

(GOMES, 2017, p. 100). Para além de uma cartografia quantificada e de precisão do 

espaço abstrato é uma cartografia qualitativa do espaço vivido, percebido e concebido 

que ao ser mapeado é apropriado pelos sujeitos que o vivenciam.  

 Essa breve revisão bibliográfica aponta para importantes considerações que 

identificam uma preocupação da Geografia Acadêmica com a Geografia Escolar e com 

o aluno enquanto protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Desde uma maior 

difusão da informática e consequentemente das Geotecnologias no inicio do século XXI 

que vem sendo usadas técnicas como Sensoriamento Remoto, Cartografia Digital, 

Cartografia Social e Sistemas de Informação Geográfica, além de outros softwares, com 

o objetivo de adequar o processo à realidade dos alunos e visando facilitar a inclusão 

digital sem contudo deixar de considerar as propostas curriculares. Portanto, verifica-se 

que o currículo não configura um problema. Alias os problemas ocorrem por conta de 

questões estruturais.  

Por fim, cabe ressaltar que as Geotecnologias configuram elementos de suporte 

auxiliando o processo de construção do conhecimento, sendo necessário alertar que não 

devem ser tomadas com o possível encantamento que costumam provocar e levam os 

usuários a esquecer os conceitos e métodos ficando reféns das técnicas (SILVA, 2001) 

Há um objetivo que deve ficar evidente do protagonismo e autonomia do aluno mas 

diante de uma visão geografia que confere ao conhecimento construído a espacialização 

dos problemas e a busca de soluções.  

 

5.3 VICON/SAGA/UFRJ e a Inclusão Geográfica 
 

O Geoprocessamento pode ser definido como uma tecnologia, constituída de um 

conjunto de conceitos, métodos e técnicas destinado a organizar dados 

georreferenciados compondo informações. Sua origem está ligada ao objetivo da 

aplicação. Essa tecnologia tornou possível “investigar sistematicamente as propriedades 

e relações posicionais dos eventos representados em uma base de dados 
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georreferenciados, transformando dados em informação destinada ao apoio de decisão” 

(SILVA e ZAIDAN, 2010, p. 20).  

Com isso a pesquisa no âmbito geográfico permite a incorporação de novas 

visões do ambiente, considerando as técnicas e métodos cada vez mais sofisticados que 

auxiliam a análise de eventos e entidades ambientais. 

 
O termo Geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza 
técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação 
geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas de 
Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, 
Energia e Planejamento Urbano e Regional. As ferramentas computacionais 
para Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica, 
permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e 
ao criar bancos de dados georreferenciados. Tornam ainda possível 
automatizar a produção de documentos cartográficos. (CÂMARA; DAVIS, 
2004, p. 01). 

 
Atualmente os dados podem atingir grandes volumes, e assim, precisam ser 

tratados de maneira adequada. Para este tratamento as Geotecnologias oferecem 

capacidade de processar grandes massas de dados e possuem um conjunto significativo 

de métodos e aplicações, como pode ser encontrado em Silva, Marino e Góes (2015); 

Longley et al. (2013); Câmara, Davis e Monteiro (2004); e Silva (2001). 

A sociedade necessita de uma orientação para apoiar a resolução de problemas 

ambientais. Porém muitas pesquisas se limitam a classificação e identificação dos 

problemas ambientais.  Contudo “os problemas ambientais exigem uma visão mais 

ampla, que os coloque dentro de um quadro de utilidade social, no qual sejam gerados 

elementos de apoio à decisão” (SILVA, 2001, p. 165).  

Entre diversos SIG’s foi desenvolvido no Lageop o Sistema de Vigilância e 

Controle do Sistema de Análise GeoAmbiental da Universdidade Federal do Rio de 

Janeiro (VICON/SAGA/UFRJ). 

O Sistema VICON/SAGA/UFRJ foi desenvolvido como uma ferramenta de 

vigilância e controle inspirado em desastres ambientais, contudo, vem sendo aplicado 

aos mais diversos campos do conhecimento em que seja aplicável a gestão territorial. A 

vigilância significa registrar as ocorrências; o controle implica em ter capacidade de 

atuar diante de um dado evento, assim reconhecendo as alterações no planejado e 

possível tomar as decisões pertinentes à gestão de um dado território. 

Em termos de utilização de conhecimentos geográficos, está criada uma 
posição crítica e continuamente atuante, na qual os geógrafos deixam de ser 
meros espectadores ou, pior, especuladores, em relação aos problemas 
ambientais. [...] Não se trata de fazer planejamentos apenas, mas sim de criar 
uma estrutura de acompanhamento do jogo de entidades e eventos que 
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executam a inclusão de ocorrências verificadas ou simuladas das interações 
geotopológicas, fazendo-se, assim, a Geoinclusão dos seus produtos, 
respeitando e aproveitando as condições favoráveis e/ou limitantes 
constatadas e registradas em uma estrutura de dados georreferenciados 
associada a procedimentos de vigilância (constatação de ocorrências) e 
controle (acompanhamento de séries temporais e espaciais informativas para 
a gestão ambiental). É importante salientar o caráter dinâmico dessa estrutura 
de procedimentos integradores, com sua capacidade de recuperação 
diversificada de dados e de informação ambiental para apoio à gestão 
territorial. (SILVA, 2012, p. 23). 

 

O  VICON/SAGA/UFRJ foi criado há mais de dez anos e seu banco de dados 

permite espacializar tanto fenômenos físicos quanto sociais e tem parcerias com várias 

entidades como, por exemplo, Centro de Apoio Científico em Desastres 

(CENACID/UFPR); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(CBMERJ/RJ); Ministério da Educação e Universidade Federal do Oeste do Pará 

(UFOPA), (SILVA; MARINO; GOES, 2015, SILVA; MARINO, 2011).   

De acordo com Silva e Marino (2011)  o sistema foi desenvolvido em PHP com 

banco de dados MySQL, configurando uma plataforma web com base do Google Maps 

API - Aplication Programing Interface. Assim, opera através de navegador web. 

Atualmente são mais de 200 projetos desenvolvidos por acadêmicos e profissionais que 

atuam nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Direcionado para a educação, o que pode ser considerado o protótipo do projeto, 

foi aplicado na Universidade Federal do Oeste do Pará  em Conceição do Araguaia com 

o nome de Agenda Cidadã e revelou o potencial da massa de dados que pode ser 

atingida com o projeto. (SILVA; MARINO, 2001).  

Seguindo as orientações de Silva e Marino o VICON/SAGA/UFRJ foi aplicado 

recentemente no campus do Instituto Federal do Pará (IFPA) de Conceição do Araguaia 

voltado para a educação proativa. A pesquisa da experiência foi realizada por Santos 

(2017) e teve como objetivo avaliar a utilização de Geotecnologias como instrumento 

pedagógico no ensino da geografia no primeiro ano do Ensino Médio Integrado. A 

autora baseou-se na pedagogia de projetos em que o professor atua como mediador para 

que o aluno produza o conhecimento. A partir da aplicação do projeto com os alunos 

pesquisando e inserindo as entidades e eventos no sistema a atividade foi avaliada 

quantitativamente concluindo que os objetivos de aprendizagem foram alcançados. Os 

alunos que participaram da experiência também avaliaram positivamente o 

VICON/SAGA/UFRJ e a atividade como um todo. 
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O direcionamento do VICON/SAGA/UFRJ no processo de ensino aprendizagem 

conceitualmente é estabelecido por Silva (2014) como um projeto de educação proativa 

inspirado na ideia de uma “educação libertária”. O projeto original consiste em 

propiciar o desenvolvimento autônomo do aluno com base em uma estrutura de ensino 

levando o estudante a uma condição de envolvimento em situações significativas. Trata-

se de uma inclusão geográfica (Geoinclusão) que deve ocorrer simultânea a inclusão 

digital e social e dessa forma concretizar a cidadania. O armazenamento e 

compartilhamento dos dados coletados pelos alunos podem revelar, através de 

numerosas análises possíveis, problemas ambientais e sociais de qualquer área 

geográfica. Porém o ponto mais importante é quando o aluno observa os fenômenos e os 

classifica em sua relação com a sociedade, sendo benéfico ou maléfico, ele reconhece o 

seu ambiente e reflete sobre o seu lugar. 

De acordo com Silva (2014), Silva e Zaidan (2015); este conhecimento é 

adquirido pelo jovem aluno em contato direto e organizado com os riscos, 

potencialidades, oportunidades e ameaças existentes em qualquer ambiente e assim 

promove sua inclusão na realidade física, biótica e socioeconômica na qual vive e como 

protagonista deste processo. 

As análises comparativas podem ser estabelecidas revelando diferenças e 

semelhanças espaciais (entre escolas), cronológicas (variando no tempo) e taxônomicas  

que pode ocorrer entre registros diferentes de entidades e eventos do mesmo tipo. Indo 

além, são fontes de dados de caráter histórico, sociológico, econômico entre outros. 

Portanto, são em principio, duas funções: a inclusão geografia, contribuindo para a 

inclusão digital do aluno; e o legado de dados para analisar as diferentes situações 

ambientais.  

O melhor entendimento da relação entre inclusão digital, social e geográfica é 

obtido a partir de Silva & Zaidam (2015). A inclusão digital é basicamente habilitar a 

população no uso de equipamentos, programas e procedimentos que podem 

compartilhar dados.  Contudo para os autores não é suficiente para que o cidadão 

enfrente os problemas reais de seu cotidiano, ressaltando que estes problemas são 

visíveis no local fazendo emergir as preocupações com a inclusão social. A esse respeito 

os problemas ambientais e sociais podem ser representados em modelos digitais do 

ambiente em que podem ser realizados procedimentos diagnósticos e prognósticos 

buscando soluções para problemas do cotidiano.  
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A informação, para basear corretamente decisões sobre situações ambientais, 
não deve considerar apenas a natureza e a quantidade de características 
(variáveis) envolvidas em qualquer problema. É fundamental que este 
conhecimento taxonômico seja inserido na realidade territorial em que se 
concretizam os eventos e entidades envolvidos. Em outras palavras, deve-se 
promover a inclusão geografia da informação ambiental, a partir do 
conhecimento das características e dos relacionamentos das entidades e 
eventos envolvidos – a geotopologia local. (SILVA & ZAIDAM, 2015, p. 
33) 

 
 Assim, entende-se que a inclusão geográfica é ligada diretamente a inclusão 

social e digital. O apelo da inclusão digital pode promover a liberação do potencial 

criativo do habitante local fazendo um exercício de cidadania. Portanto a inclusão 

Geográfica é entendida como o reconhecimento da Geografia dos alunos.  

 Trazendo estes conceitos para a prática docente inserida no currículo escolar são 

inúmeras as possibilidades para o trabalho do professor em sala de aula como pode ser 

observado na aplicação desenvolvida e nos resultados obtidos. 
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6 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 Este trabalho possui a particularidade de ser voltado ao registro e avaliação de 

uma experiência vinculada ao processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a 

descrição do método empregado busca detalhar ao máximo cada atividade e técnica 

empregada bem como o conceito que o sustenta no sentido de permitir que outros 

profissionais possam buscar, principalmente adaptando às suas realidades e 

necessidades, desenvolver a prática docente apresentada. Também deve permitir que 

outros pesquisadores possam estudá-la e apresentar novos resultados e contribuições ao 

objetivo maior de atender de forma mais completa a educação básica e em específico o 

ensino de Geografia na educação básica.  

 A pesquisa como um todo tem o objetivo proposto de que o aluno chegue ao 

reconhecimento de sua Geografia e usando um SIG possa registrar e contribuir 

ativamente para a construção individual e coletiva do conhecimento, enquanto prática 

de ensino, caracteriza-se por ser do tipo exploratória e qualitativa. A expectativa inicial 

era a possibilidade de quantificar o aprendizado, mas as restrições e limitações 

contribuíram para que a quantificação fosse apenas diagnóstica. Portanto, em certa 

medida a pesquisa também mantém um teor quantitativo. 

 O publico alvo foi definido preliminarmente como alunos do 3º ano do ensino 

médio do Ciep 055 – João Gregório Galindo, duas turmas do turno da manhã e do 

Colégio Estadual Antônio Dias Lima outras três turmas também do turno da manhã. 

 A escolha por turmas do terceiro ano se explica por tentar explorar nestes alunos 

a ligação da Geografia Escolar com a Geografia existente em seu espaço vivido.  Como 

estes alunos já passaram por toda a educação básica o diagnóstico pretendido é de 

alguma forma mensurar o quanto os conhecimentos vistos em sala de aula estão 

presentes no cotidiano dos alunos, tentar identificar se o que foi visto atingiu o objetivo 

da disciplina de levar ao aluno a compreensão da Geografia em seu espaço vivido e 

posteriormente como o uso do SIG pode contribuir na tarefa do ensino-aprendizagem de 

Geografia.  

 Além das etapas inerentes à pesquisa são especificadas etapas da prática de aula 

em um desdobramento enquanto objeto da pesquisa que envolve uso de diversas 

técnicas. Portanto, foi efetuada uma revisão bibliográfica limitada a literatura nacional, 

no sentido de buscar compreender e identificar contribuições de pesquisas e práticas que 

trabalharam com Geotecnologias para a educação básica além de trazer a luz do debate 
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os conceitos que sustentam a proposta. Em um segundo momento foram traçadas as 

diretrizes gerais da prática de aula com o planejamento das atividades e o preparo dos 

materiais necessários inclusive ajustes no formulário do VICON/SAGA/UFRJ 

A prática docente propriamente dita é descrita em subseção específica de forma 

que detalhe os acontecimentos e a condução das atividades. Após a prática as respostas 

dos questionários foram tabuladas e organizadas para análise. As considerações sobre os 

resultados também se estendem sobre o processo ensino-aprendizagem descritos na 

prática docente em uma avaliação qualitativa das atividades desenvolvidas. Por fim são 

analisadas as ocorrências registradas no VICON/SAGA/UFRJ. O esquema da figura 6 

ajuda a visualizar o caminho adotado para a investigação e suas etapas. 

 

Figura 6: Organização da sequência metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na preparação o passo inicial foi definir as questões para o questionário 

diagnóstico apresentado no apêndice A, cujo objetivo estabelecido foi de comparar as 

respostas após a conclusão da atividade. Porém, a realização da pesquisa ocorreu apenas 
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no final do período letivo e com as contingências  que reduziram as aulas no final do 4º 

bimestre, como feriado, semana de provas, semana de recuperação, além da ausência de 

muitos alunos, impediram a segunda aplicação  do questionário e as comparações.  

O questionário apresentou perguntas em que o aluno deveria atribuir dentro de 

uma escala notas de 1 a 5 sendo o valor 1 representativo de quantidades menores e o 5 o 

máximo possível. As duas primeiras perguntas servem para comparar a presença de 

cartografia no ensino fundamental e no ensino médio. A terceira pergunta é específica 

sobre a presença dos conteúdos do currículo em seu cotidiano. Também foi questionado 

sobre as atividades de pesquisa na quarta pergunta e como as pesquisas contribuíram no 

aprendizado, foi a sétima pergunta. A quinta pergunta foi específica sobre algum 

conhecimento prévio de SIG, sendo exemplificado como SIG o Google Earth, ainda que 

pese uma discussão teórica sobre a diferença entre cartografia digital e SIG. Já a sexta 

pergunta tentou identificar a percepção da relação sociedade e natureza diante do que 

foi visto na educação básica.  

 Também foram inseridas duas perguntas abertas solicitando aos alunos definir 

para eles o que era Geografia e o onde em sua vida eles identificavam a Geografia 

presente em seu espaço vivido.  

 Assim, foram então definidas  as etapas da prática docente propriamente dita. A 

atividade foi programada para acontecer em oito tempos de aula em quatro dias 

diferentes, sendo dois tempos seguidos por semana.  

 Para a realização da atividade é necessário o uso de computadores com acesso a 

internet e os navegadores Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozila Fire Fox 

ou similar. O ideal é um computador por aluno, no máximo dois. Porém foi usado 

apenas o computador de uso pessoal do professor conectado a projetor multimídia 

pertencente às escolas e o aparelho de telefone móvel do tipo smartphone de alguns 

alunos e do professor.  

 No Ciep 055 os alunos foram levados para a Sala de Informática para conseguir  

acesso à rede wifi da escola, porém limitada ao professor. Os computadores da sala de 

informática não funcionam o que limitou em grande medida a prática com as atividades 

de inserção das ocorrências no SIG. Já no CEADL as atividades desenvolveram-se na 

sala de aula usando a rede de internet do telefone móvel do professor roteada para o 

computador pessoal portátil.  
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6.1 Prática Docente 

 As atividades foram desenvolvidas em dois tempos de aula. Foi apresentado aos 

alunos um filme com o título “O Menino que Perdeu sua Geografia” de Jader Janer 

Moreira Lopes e desenhos de Juan Henrique Plaza (duração 4:11 segundos). 

Inicialmente é narrada a trajetória de um menino que de forma espontânea se encanta 

com o seu mundo, caminhando pelos lugares e observando as paisagens encontra a 

Geografia. Então nos livros e em um atlas  tem sua curiosidade cada vez mais excitada 

para descobrir novos lugares e paisagens. Ao se deparar com o globo terrestre fica mais 

uma vez encantado. Porém, quando chega à escola, para sua surpresa lá ele vai se 

distanciando cada vez mais desse mundo, dessa sua Geografia. Assim, o curta metragem 

foi apresentado no sentido de mostrar aos alunos o espaço vivido e que este faz parte da 

sua vida.  

 Na sequência foi aplicado o questionário diagnostico. Primeiro foi explicada a 

escala de valores e a seguir cada pergunta foi lida em conjunto com os alunos, 

exemplificando para facilitar a compreensão mantendo o sentido comum a toda a 

coletividade. Note-se que muitos alunos não sabiam/recordavam o que era Cartografia. 

A atividade durou aproximadamente 20 minutos.  

 O passo seguinte foi a capacitação no uso do SIG. Com o VICON/SAGA/UFRJ 

em tela foi apresentado aos alunos alguns projetos. A partir do avanço nos exemplos  

foram explicados os conceitos como a informação geográfica, o geoprocessamento, a 

inclusão geográfica e o apoio a decisão. No CIEP 055 foi possível usar o Google Earth 

para aprofundar o uso de ferramentas de Geotecnologias com um passeio entre o global 

e o local mostrando aos alunos diferentes partes do mundo e as respectivas paisagens até 

as ruas do entorno da escola.  

 Após a apresentação que durou aproximadamente 30 minutos foi apresentado o 

Projeto Educação Proativa Minha Geografia que seria desenvolvido por eles. Foram 

exibidos algumas ocorrências já registradas por alunos no ano anterior. De acordo com a 

disponibilidade de tempo de cada turma, foi convidado de um a dois alunos para 

registrarem uma ocorrência fictícia. O ideal seria que todos os alunos fizessem um 

registro explorando as diferentes funcionalidades do sistema. 

Houve alguma dificuldade nesta etapa à medida que alguns alunos perdiam o interesse, 

principalmente quando alguma etapa dependia da velocidade oscilante da internet. Foi 

seguido, pelo aluno, o passo a passo desde a criação do usuário, localização do ponto de 
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registro da ocorrência, preenchimento do formulário, anexar uma mídia. Após o término 

do registro foi executada a consulta e a edição da ocorrência, praticando assim as 

principais funcionalidades do VICON/SAGA/UFRJ. Foram gastos mais 20 minutos. 

  
Figura 7: Alunos do Ciep 055 respondendo ao questionário. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

  

 No tempo restante foi apresentado aos alunos, conforme apêndice B, as 

orientações da pesquisa que os alunos deveriam fazer. Foi lida e explicada a descrição 

da atividade e o passo a passo com a distribuição da folha de orientações e duas vias do 

formulário de registro de ocorrências do ViconSAGA/UFRJ, disponível no apêndice C. 

Nesse ponto considerou-se extremamente importante que os alunos tivessem a perfeita 

compreensão do que estavam fazendo, que eles assumissem a condição de protagonista 

da geração do conhecimento ao coletar dados, identificar, classificar e construir, a partir 

dos dados obtidos, um conjunto de informações relacionadas ao seu cotidiano, a sua 

Geografia. 

Aos alunos foi orientado escolher dois fenômenos para servirem de registro das 

suas respectivas geografias. Podiam ser entidades (objetos) exemplificados como 

elementos naturais (uma árvore, um rio, uma praia) e culturais (uma casa, uma rua, uma 

igreja, uma escola etc.) da paisagem; e ou eventos enquanto acontecimentos de qualquer 
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natureza que gerassem alguma transformação sendo exemplificado como uma chuva, 

uma festa, um show, uma aula enfim, uma atividade qualquer. Foram solicitados dois 

registros para que abrisse mais a possibilidade de que os alunos trabalhassem 

amplamente a compreensão do conceito dos elementos da paisagem em associação ao 

seu lugar e seus relacionamentos. Assim, podiam escolher diferentes combinações de 

registros, duas entidades, dois eventos ou uma entidade e um evento2.  

Figura 8: Aluna do Ciep 055 inserindo ocorrência de exemplo/capacitação no 
VICON/SAGA/UFRJ 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 
Após a escolha deveriam ir ao local e fazer o registro no formulário recebido. O 

formulário tem por padrão ser registrado o nome do preenchedor e a data e hora do 

registro, mas este campo é preenchido automaticamente no VICON/SAGA/UFRJ 

quando o usuário cadastrado faz o registro.  

 A seguir em campo de única escolha o aluno precisou definir o tipo de 

fenômeno registrado, se é entidade ou evento. A partir desta definição é preciso 

identificar, responder a pergunta “O que?”. Ao identificar os alunos podem usar nomes 

                                            
2
 De acordo com o projeto do Professor Xavier da Silva devem ser escolhidos quaisquer 

fenômenos. Porém por questões de segurança dos alunos e do professor, considerando o entorno da 
escola, o possível relacionamento de muitos alunos e que os registros seriam inseridos na internet e 
portanto, disponível, a qualquer pessoa com acesso a rede, foi solicitado aos alunos que não registrassem 
armas de fogo, drogas ou nudez e que não fizessem exposição individual de pessoas.  
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já atribuídos ou mesmo atribuir identificação a ocorrências como, por exemplo, uma 

árvore em particular de uma praça ou uma atividade de conversa com os amigos.  

 
Figura 9: Aluna do CEADL inserindo ocorrência de exemplo/capacitação no 

VICON/SAGA/UFRJ. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

  
 

 O campo seguinte solicita o dado  “quando?”, é preciso registrar a data do 

momento em que foi realizada a observação.  

A pergunta “onde?” é respondida no campo local de ocorrência. É preciso inserir   

o endereço, preferencialmente com número,  rua, bairro e município.  Porém o aluno 

também pode localizar diretamente no mapa digital do Google Maps usado pelo SIG. 

Quanto ao número e a rua foi concedido ao aluno a opção de inserir ou não para 

preservar em certa medida a privacidade quando ele julgasse necessário.  

 A seguir é solicitado ao aluno classificar o registro, se pertence ao campo 

biótico, campo físico ou campo socioeconômico e depois qual o tema abordado. Estes 

campos são de múltipla escolha podendo registrar mais de uma opção e até acrescentar 

temas. 

 A pergunta “por que?” deve ser inserida no campo “Descrição e razões da 

escolha”. Aqui é solicitado ao aluno registrar em campo de texto livre o que o fez 
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escolher o elemento registrado e acrescentar descrições que contextualizem melhor o 

registro.  

 Na etapa posterior deve ser considerado pelo aluno se a ocorrência observada é 

benéfica ou danosa à sociedade, ou seja, a relação da entidade ou evento com o seu 

espaço vivido.   Os campos que se seguem são campos de identificação do aluno, escola 

e turma.  

 O registro de mídias também foi esclarecido orientando quanto a necessidade de 

aos mostrar os objetos mostrar também o ambiente e entorno em que estavam inseridos. 

Por exemplo, muitos alunos perguntaram se poderiam inserir o aparelho de ar 

condicionado com defeito da sala de aula. Então foi exemplificado que o aparelho 

deveria ser mostrado no contexto da sala de aula e não apenas o aparelho.  Outra 

ressalva a ser registrada foi a possibilidade de os alunos desenharem para representar 

sua escolha, caso estivessem impossibilitados de fotografar ou filmar. 

   

Figura 10: Aluna do CEADL inserindo ocorrência pesquisada no 
VICON/SAGA/UFRJ. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para o segundo dia, mais dois tempos de aula, a expectativa era apenas verificar 

o andamento das pesquisas dos alunos e esclarecer eventuais dúvidas. Porém em razão 
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da baixa frequência foi necessário repetir as atividades do primeiro dia, pois muitos 

alunos não haviam comparecido na aula anterior.  

 A terceira semana foi reservada para que os alunos inserissem os dados no 

VICON/SAGA/UFRJ. Com as restrições de computador e velocidade de internet 

poucos alunos puderam inserir os registros.  

Como alternativa foi usado também o aparelho de telefone móvel para inserir os 

registros e foi solicitado àqueles que tivessem acesso a internet que fizessem o registro. 

Através do aplicativo de mensagem foi distribuído, aos alunos que solicitaram, um 

passo a passo para registrar as ocorrências. E considerando as restrições foi aceito a 

entrega da ficha de registro para os alunos que não tiveram condições de fazer o registro 

através da internet. 

No quarto dia em que deveria ser aplicado o questionário final para comparação 

com o diagnóstico inicial muitos alunos não compareceram à escola, pois já haviam 

fechado a nota e não precisavam fazer a recuperação. 

 A etapa final foi a tabulação dos dados do questionário diagnóstico e análise dos 

registros de ocorrência no VICON/SAGA/UFRJ que serão descritas detalhadamente na 

seção apresentação e discussão dos dados.  
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7 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 Esta seção está dividida em três partes. A primeira trata de considerações globais 

sobre o desenvolvimento da atividade. A segunda trata dos dados tabulados originados 

na resposta do questionário diagnostico. A última parte analisa os registros no 

VICON/SAGA/UFRJ.  

7.1 Avaliação da prática docente 

  

Ao tentar trabalhar com uso Geotecnologias no ensino básico, especificamente na 

educação pública, o desafio é particularmente significativo. Talvez seja até clichê 

reproduzir os problemas de falta de estrutura e processos envolvidos como 

equipamentos de informática, acesso à internet, instalações inadequadas, calendário, 

currículo etc. Todas estas dificuldades foram enfrentadas, não sem prejuízo, no sentido 

de buscar que os alunos tivessem uma experiência diferente de aprendizado e pudessem 

além de compreender melhor a Geografia em seu cotidiano ter uma experiência de 

ensino mais estimulante e ativa do aluno criando o conhecimento. 

 A limitação de computadores para a prática dos alunos foi fundamental para que 

durante a atividade na escola os alunos perdessem o interesse. Porém alunos que 

possuem mais familiaridade com o uso de tecnologias digitais mostraram-se mais 

interessados e empolgados do que alunos que não contam com tanta facilidade de 

acesso e domínio de uso de computadores desktop com seus softwares, embora 

praticamente todos usem com facilidade redes sociais em smartphones.  

 Outro aspecto que chamou a atenção foi que muitos alunos inicialmente 

mostraram-se reativos a ter que pensar, pesquisar um elemento da sua Geografia. 

Aparentemente por preguiça e desinteresse, mas o que pode ser interpretado como medo 

de se esforçar para pensar, ou seja, sair da zona de conforto. De uma forma geral, a 

maioria dos alunos está na zona de conforto e como já não necessitavam de nota sequer 

se esforçaram para ir a uma lan house e tentar criar o usuário e registrar a ocorrência.  

Considerando globalmente, a atividade poderia ser simplificada e mais 

interessante a medida que os alunos pudessem usar o SIG e navegar por outros registros. 

Ao consultar os registros dos colegas e também outros trabalhos há uma maior 

possibilidade de ampliar o interesse a medida que exemplos mais concretos, explorados 

pelos próprios alunos, vão permitindo uma certa identificação e aceitação de cada 
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espaço vivido e vão se formando as informações a partir da observação do conjunto. 

Assim, percebendo o SIG como uma rede social popular, mas com postagens ligadas a 

lugares e suas paisagens, mostrando problemas sociais comuns ou identificando 

particularidades benéficas à coletividade. Nesse aspecto, é ainda aberto a todos, o 

projeto criado poderia ter despertado maior interesse para construir a Geografia.  

Outro ponto a ser abordado é a série de aplicação e o período do ano  letivo. 

Pensando em termos de currículo a atividade será mais pertinente se aplicada junto ao 

primeiro ano. Nesse estudo em particular a proposta de ser junto ao terceiro ano para 

colher impressões mais amplas do ensino-aprendizagem de Geografia e já no quarto 

bimestre contribuiu para o menor interesse. Os alunos neste ponto do ensino médio já 

estão mais preocupados com a formatura e com a sensação do dever cumprido e não 

aceitaram muito bem a proposta de criar seu conhecimento.  

Para o primeiro ano, inclusive pode haver um direcionamento da atividade em 

cada bimestre seguindo o currículo e fazendo um projeto completo ao longo do ano 

letivo. No primeiro bimestre deve ser trabalhada a capacitação na ferramenta e as 

Geotecnologias e representações cartográficas com exploração dos mapas digitais, 

imagens de satélite, uma cartografia mais aproximada do presente possibilitado pela 

evolução tecnológica. Além dos conceitos geográficos que são contemplados neste 

bimestre, principalmente explorando paisagem e lugar. No segundo bimestre o apoio do 

SIG é voltado para o clima, podem ser registrados fenômenos climáticos presenciados e 

ocorridos inclusive mostrando as consequências que podem até mostrar problemas na 

vegetação e antecipar o terceiro bimestre mostrando alterações na paisagem interagindo 

com as formas de relevo, neste ponto pode ser aproveitada a chega de frentes frias que 

produzem ressacas, caso a escola esteja situada em área litorânea, por exemplo. Já no 

terceiro bimestre junto ao tema do relevo e da hidrografia os registros vão contribuir 

para que os alunos observem os elementos da paisagem e insiram no sistema buscando 

tornar mais objetivo a percepção destes elementos. Por fim, o quarto bimestre 

contempla as relações sociedade e natureza e então além de mostrar os impactos, sejam 

positivos ou negativos, e comparar com todos os registros efetuados, haverá a 

construção de um interessante banco de dados geográficos em que os alunos poderão ter 

uma visão ampla e em conjunto de tudo o que foi trabalhado ao longo do ano e 

construindo a partir daí importantes interpretações sobre as ligações e relações entre 

natureza e sociedade presentes em seu espaço vivido e em sua Geografia.  
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No entanto, a própria característica pública deste trabalho, possibilita que outros 

profissionais adaptem à seus contextos e a outras series. A observação conduziu a 

interpretação como resultado de uma possibilidade entre várias outras, como por 

exemplo um projeto especial de limpeza de uma praia, ou para o dia da água. O 

VICON/SAGA/UFRJ foi criado para a sociedade e está disponível para que ela possa 

torná-lo cada vez mais útil. Também podem ser usados outros sistemas de informações, 

não há nada nenhum impedimento, a recomendação é que se busque programas que 

sejam nacionais e gratuitos e até por uma questão de coerência com as possibilidades da 

educação pública e desenvolvimento do conhecimento nacional.  

Fechando esta subseção conclui-se que para muitos alunos não houve o 

aproveitamento possível.  Mas quando se projeta em termos de experiência adquirida e 

conhecimento sobre a prática docente os avanços foram significativos à medida que são 

percebidas propostas mais adequadas como trabalhar com outras séries e em períodos 

do ano. Deve-se considerar ainda as limitações impostas à prática pela amplitude de 

respostas buscadas pela pesquisa que levou a aplicação junto ao terceiro ano e falta de 

equipamentos de informática. 

 

7.2 Avaliação do questionário diagnostico 
 

Os resultados são apresentados por escola e comparados mas permitindo uma 

totalização. No Ciep 055 um total de 41 alunos (duas turmas) responderam ao 

questionário e no CEADL 68 alunos, (três turmas) totalizando 109 alunos. A escala de 

valores vai de 1 a 5 podendo ser interpretado como  segue no quadro 1: 

Quadro 1: Comparativo de notas e atributos. 

Nota Atributo 

1 Muito pouco/muito ruim 

2 Pouco ou ruim 

3 Médio ou intermediário/razoável 

4 Muito ou bom 

5 Muitíssimo ou muito bom 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

A primeira pergunta buscou entender o contato dos alunos com a cartografia 

durante o ensino médio e a segunda faz referência a mesma resposta para os anos finais 

do ensino fundamental. O resultado é apresentado no gráfico 1, mostra que nas duas 
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escolas foram semelhantes. A maioria dos alunos consideram que o contato com a 

cartografia foi intermediário, apenas 5% no Ciep 055 e 10% no CEADL consideraram 

muito pouco ou ruim o contato com a cartografia. 

Gráfico 1: Percepção da cartografia no ensino médio 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 
Já no ensino fundamental, as linhas que podem ser observadas no gráfico 2, 

apresentam a mesma tendência entre as escolas, com pouca discrepância. Nota-se que os 

percentuais das notas 4 e 5 aumentaram, mas ainda assim a grande maioria dos alunos 

considera apenas médio o contato com a cartografia.  

Gráfico 2: Percepção da cartografia no ensino fundamental. 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A percepção da Geografia Escolar no cotidiano foi respondida na pergunta 3. O 

resultado é interessante a medida que novamente as colunas formadas no gráfico 

apresentam a mesma tendência. A nota 5, o maior valor atribuído, teve uma frequência 

de 28% no CIEP 055 e 26% no CEADL, quase um terço dos alunos percebem muito 

forte  em seu cotidiano o que foi visto na escola, a nota 4 atingiu 38% nas duas escolas e 
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portanto confirma que apesar da dificuldade da falta de professores e questões 

curriculares o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido produziu para os alunos a 

percepção forte de presença destes conteúdos em seu cotidiano. A nota 3, enquanto 

valor médio, foi respondida por 31% dos alunos do CIEP 055 e 24% dos alunos do 

CEADL e ainda as notas 2 e 1 somadas não chegam a 15%. Assim, um percentual baixo 

de alunos não consideraram as ligações da Geografia Escolar com o seu lugar. 

 

Gráfico 3: Geografia escolar no cotidiano dos alunos 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 
 

Ao ser perguntado sobre a prática de pesquisas ao longo da educação básica os 

alunos em sua maioria responderam entre as notas 3 e 5, confirmando a tendência entre 

as escolas de apresentarem colunas similares. Porém chama atenção que a nota 5 do 

CEADL foi de apenas 21%  bem abaixo da frequência do Ciep 055 que foi de 33%.  

Gráfico 4: Pesquisas na educação básica. 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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A percepção é de que houve uma quantidade razoável de trabalhos de pesquisa 

mas ao mesmo tempo no CEADL não foi algo considerando merecedor de nota 5. Já as 

notas 1 e 2 somadas não atingem 15% e portanto, novamente é possível considerar 

satisfatório a partir da visão dos alunos a quantidade de pesquisas efetuadas na educação 

básica. Contudo deve ser feita uma ressalva o que cada aluno considerou como 

pesquisa, pode ser estimado que em geral pesquisas bibliográficas tenham predominado. 

Para facilitar a exposição dos resultados a pergunta 7 será apresentada junto da 

pergunta 4 pois vai tratar da avaliação do aluno quanto a seu aprendizado através das 

pesquisas. Esse grupo de perguntas é particularmente importante pois tenta aproximar a 

compreensão de como eles podem aprender por si mesmos quando buscam o 

conhecimento. Naturalmente que o universo da pesquisa, cinco turmas de terceiro ano,  

são uma amostra insuficiente para um universo maior como a educação básica no 

Estado do Rio de Janeiro, mas contribui para concepções que ajudem a explorar o tema 

e construir o argumento para pesquisas futuras envolvendo educação proativa com o uso 

de geoprocessamento.  

 
Gráfico 5: Aprendizagem através de pesquisas da educação básica. 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Então, partindo da pergunta 7, compreende-se que os alunos consideram que o 

aprendizado é bom, nota 4, com uma frequência percentual de 56% no Ciep 055 e 53% 

no CEADL, já a nota 5, muito bom, atingiu 21% e 19% respectivamente. A maior 

diferença ficou por conta do valor médio, 7% sendo 18% no Ciep 055 e 25% no 

CEADL. A nota 1, muito ruim/pouco, não apresentou frequência de resposta e a nota 2, 

ruim ou pouco, ficou com o máximo de 5% no Ciep 055. Assim, constata-se novamente 

a tendência de similaridade entre as percepções dos alunos. Também se retifica a 

expectativa de que o ensino com a pesquisa, o aluno construindo o  conhecimento 
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apresenta boas perspectivas para o processo de ensino-aprendizagem. Muito 

provavelmente não seja algo novo na literatura específica em educação, mas uma 

revisão de pesquisas desta natureza fugiria a amplitude da proposta apresentada.  

A pergunta 5 foi mais específica para o conhecimento de SIG. A expectativa era 

de pouco conhecimento da tecnologia, o que se confirmou, pois a grande maioria 

atribuiu a está resposta nota 1 e 2. Nota 1, muito pouco ou nada foram 38% no Ciep 055 

e 41% no CEADL, já a nota 2, muito ou pouco, 18% e 19%. Como exemplo de SIG foi 

demonstrado o Google Earth, o que talvez tenha contribuído para os percentuais dos 

valores médios, nota 3, 26% e 22% respectivamente Ciep 055 e CEADL, a categoria 

muito representado pela nota 4 com 13% e 18% e muito bem, com a nota 5, apenas no 

Ciep 055 para 5% dos alunos.  

Gráfico 6: Conhecimento prévio de SIG 

 
.Fonte: Elaboração do autor 

 

É preciso esclarecer que o exemplo não configura um SIG propriamente dito, isto 

envolve um debate que foge as perspectivas necessárias para a educação básica e 

portanto não convém avançar nesta discussão, no entanto, postula-se que seja 

considerado um SIG a medida que auxilia na compreensão das Geotecnologias e isso 

inclui ainda um debate entre transposição didática e cultura escolar. 

A sexta pergunta, gráfico 7, busca o entendimento da sociedade atuando em como 

transformadora do ambiente, por ambiente foi exemplificado tanto a paisagem natural 

quanto cultural.  Mais uma vez houve conformidade na tendência das colunas com 

pequena discrepância entre as escolas. Contudo predomina o entendimento da sociedade 

transformando o ambiente a medida em que as notas 1 e 2 somadas não passam de 15% 

da frequência. No Ciep 055 as notas 4 e 5 foram mais expressivas, com 44% e 26% 

somando 70% de uma percepção positiva da ação da sociedade no ambiente; já no 
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CEADL a soma chega a 58%, sendo nota 4 com 34% e nota 5 com 24%. A diferença 

entre ambas reside justamente no valor intermediário com 21% no Ciep 055 e 31% no 

CEADL.  

Gráfico 7: Relação sociedade e ambiente.. 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Estes resultados diagnósticos indicam um considerável sucesso no aprendizado da  

Geografia e auxilia no argumento para preparar atividades que busquem o aluno como 

protagonista do processo de ensino-aprendizagem.  Também mostra que o campo das 

Geotecnologias tem espaço para evoluir a medida que ainda não é bem conhecido mas 

pode contribuir de forma mais consistente em pesquisas e ao mesmo tempo construir o 

conhecimento do aluno.  

Continuando o diagnóstico foram inseridas no questionário duas perguntas 

abertas, a primeira foi para que os alunos definissem o que é Geografia. As frases foram 

registradas no Apêndice D e processadas no WordArt3. A análise através do WordArt 

consiste na inserção das palavras que são contadas automaticamente pelo programa. 

Além do resultado com o número de palavras é produzido um gráfico mostrando as 

palavras com maior frequência facilitando uma dentre as possíveis compreensões de um 

texto ou conjunto de frases. Para um melhor resultado é interessante retirar palavras 

como preposições e artigos. Para atingir um resultado gráfico ainda mais interessante 

foram excluídas todas as palavras com uma repetição.  

Considerando o total de 109 questionários aplicados 8 alunos não responderam a 

está pergunta. As principais palavras foram Geografia e Estudo com 33 repetições de 

um total de 756 palavras distribuídas em 101 frases. Como a palavra Geografia era parte  

da linguagem para construção da resposta também foi excluída do resultado. Assim o 

                                            
3  Ferramenta disponível em https://wordart.com/ 
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destaque ficou por conta das palavras, estudo, estuda, mundo, espaço, nosso, ambiente, 

lugar, dia, todo, terra, ciência, tudo, sociedade , vida, vivemos, conhecimento, cotidiano, 

mapa, localização. 

 
Figura 11: Nuvem de palavras da pergunta “O que é Geografia?”. 

 
 Fonte: WordArt 2018. 

 

Os destaques podem ser visualizados no gráfico conhecido como nuvem de 

palavras. Muitas respostas foram genéricas, como “Em tudo” ou “Tudo ao nosso redor” 

mas as repetições e as relações que podem ser estabelecidas entre elas indicam que o 

caminho de entendimento da Geografia por parte dos alunos participantes da prática 

docente é amplo e coerente com o que pode ser pensado como a Geografia, até por que 

esse assunto tem muitas visões e interpretações que variam ao longo da história do 

pensamento geográfico. 

Já a pergunta B: “Onde a Geografia está presente em sua vida?” foi efetuada com 

a expectativa de confirmar a compreensão de Geografia que os alunos possuem e da sua 

presença em no cotidiano. A análise seguiu as mesmas etapas aplicadas a pergunta 

anterior. Ela foi respondida por 106 alunos usando 776 palavras.  

A palavra Geografia apareceu apenas em 7 respostas. A palavra “tudo” foi usada 

27 vezes e a palavra “todo” e “lugar” apareceram em 26 frases. O conjunto das frases 
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está no apêndice E.  Outro aspecto que chama atenção é a presença da 1º pessoa nas 

frases; “eu”, “meu”, “nos” e “nosso”; demonstrando a presença da Geografia em seu 

espaço vivido. A expectativa era de que a palavra paisagem fosse mais citada porém 

apareceu apenas duas vezes. Receberam destaque ainda as palavras meio, sociedade, 

trabalho, dia  e clima.  

 

Figura 12: Nuvem de palavras da pergunta o onde está a Geografia. 

 
Fonte: WordArt 2018 

 

Nota-se uma certa coerência entre as respostas a medida que pode-se perceber na 

nuvem de palavras que a Geografia é o estudo do mundo, espaço, vida, lugar ambiente e 

a resposta sobre onde a Geografia está indica que está em tudo/todo lugar, na escola, no 

ambiente e pertencendo a eles. 
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7.3 Avaliação das ocorrências registradas no VICON/SAGA/UFRJ 

 

 O projeto criado para a prática docente está disponível para consulta na 

plataforma VICON/SAGA/UFRJ com o nome Educação Proativa - Minha Geografia4 e 

pode ser visualizado por qualquer usuário com acesso a internet. Entre as 

funcionalidades do sistema é possível solicitar um relatório que é exportado gerando um 

arquivo no formato excel. A partir deste arquivo pode ser efetuadas tabulações com os 

registros. Também podem ser gerados, no próprio programa, gráficos para cada tipo de 

formulário e pergunta. Para separar de registros de um piloto realizado anteriormente foi 

aplicado o filtro para registros realizados apenas entre 01/10/2017 e 30/12/2017.  

 Assim foram encontrados 42 registros, considerando que 109 alunos 

responderam ao questionário e sendo solicitados dois registros a cada aluno a 

expectativa era de 218 registros. Um valor muito abaixo do universo possível, mas se 

considerado como amostra, atingiu 19,26% do total de registros esperados. Foram 

efetuados 20 registros por alunos do Ciep 055 e 22 registros por alunos do CEADL. O 

tipo de registro foi predominantemente de entidades, com 39 ocorrências, como pode 

ser observado no gráfico gerado no SIG.  

 
Gráfico 8: Frequência do tipo de registro. 

 
Fonte: VICON/SAGA/UFRJ Educação Proativa – Minha Geografia, 2018. 

 
Comparando os registros do tipo com a identificação foi verificado que um aluno 

registrou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como entidade enquanto o 

correto deveria ser evento. Outro aluno registrou cortar cabelo como entidade mas 

deveria registrar como evento.  Também houve um aluno que não registrou o tipo de 

ocorrência. No geral as entidades contemplaram paisagens com conjuntos de objetos 

                                            
4  https://www.viconsaga.com.br/minhageografia 
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como praias, ilhas, ruas, avenidas e bairros; alguns foram mais específicos registrando 

objetos como museu, árvore, guitarra, praças, igreja, biblioteca. Quanto aos eventos 

foram registrados um jogo de futebol, a aula de Geografia e o teatro considerando a 

prática e não a estrutura.  

A localização das ocorrências foi registrada satisfatoriamente no campo 

localização, contudo algumas  marcações no mapa apresentaram inconsistência, 

indicando dificuldade dos alunos em usar a ferramenta de localização através do 

endereço ou mesmo navegar pelo Google Maps que serve de base cartográfica para o 

VICON/SAGA/UFRJ. Houve especificamente três registros com erro significativo, dois 

foram inseridos no Oceano Atlântico próximo à costa da África e um no Estado do 

Mato Grosso. Também houve uma aluna que registrou uma partida de futebol realizada 

no município de Volta Redonda e inseriu o ícone corretamente. 

Os demais registros foram  no município de Angra dos Reis e dois em Paraty, mas 

dentro do espaço vivido dos alunos. Ao aproximar as observações nota-se novos erros 

de inserção confirmando a dificuldade dos alunos em usar a cartografia digital. Não 

sendo possível corrigir ou trabalhar esse aspecto pela falta de tempo e equipamento. Um 

dos objetivos da pratica docente ficou gravemente prejudicado e não pode ajudar os 

alunos na navegação. 

 
Figura 13: Localização das ocorrências registradas pelos alunos. 

 
Fonte: VICON/SAGA/UFRJ Educação Proativa – Minha Geografia, 2018 

 

Os campos de classificação temática e tema apresentaram um conjunto de 

respostas diversificados, inclusive fazendo uso da múltipla escolha. Contudo é a partir 

da classificação que pode ser melhor agrupado os diferentes registros efetuados pelos 

alunos. Lazer predominou com 19 apontamentos, seguido de Educação com 9,  esportes 
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5,  saúde 4, natureza 3, relevo 2, sociedade 2, dança 2, alimentação 2, acomodação 2; 

paisagem, artes e comércio 1 cada. Quanto à classificação temática predominou a 

inserção do campo socioeconômico. 

Gráfico 9: Temas abordados nas ocorrências registradas. 

 
Fonte: VICON/SAGA/UFRJ Educação Proativa – Minha Geografia, 2018. 

  

Esta etapa é interessante para o aluno exercitar o raciocínio e o reconhecimento 

dos elementos do ambiente e dar um passo a frente em sua pesquisa com a classificação. 

Essa classificação ainda pode ser útil quando o usuário for consultar o sistema ele pode 

filtrar os registros para exibir apenas um tipo de classificação ou um conjunto específico 

fazendo uso de operadores lógicos (usando a logica boleana) e abrindo muitas 

possibilidade de trabalho com a matemática, por exemplo, não só nos filtros mas 

também nos relatórios.  Incluído neste processo pode haver um exercício de 

generalização ou particularização em que o aluno deve decidir quando classifica os 

elementos. 

Os alunos em sua grande maioria escolheram ocorrências que tem relação 

benéfica com a sociedade. O único registro de algo danoso foi o ponto de ônibus 

explicando que o motivo da escolha foi a demora do transporte público.  

Já as respostas explicando o motivo da escolha apresentaram muitas 

inconsistências. Esta etapa da atividade era o momento de o aluno trabalhar o 

argumento e expor suas ideias e construir um texto coerente e conciso praticando a 

redação, a imaginação e a reflexão sobre seu espaço vivido. Embora fosse 

exaustivamente solicitado explicar de forma coerente os motivos, predominaram as 

respostas simplistas como: “local onde estou” ou  “porque é o lugar onde posso comprar 

comida”. Para auxiliar na análise foi novamente aplicado o Wordart para contar as 

palavras e produzir o gráfico com a nuvem de palavras.  

A palavra que mais se repetiu foi “lugar” com 10 repetições, seguido de “para 

que”. Neste caso o termo foi mantido, pois demonstra que há nas respostas uma ideia de 
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ação ou finalidade nos lugares escolhidos. Não houve muitas palavras com repetições. 

Chama atenção palavras como agradável, muito, minha, meu, importante, bonito.  

 

Figura 14: Nuvem de palavras com a explicação da escolha de ocorrências. 

 
Fonte: Wordart, 2018 a partir de dados do VICON/SAGA/UFRJ Educação Proativa – Minha Geografia, 

2018 
 

Também houve respostas mais coerentes como: “ eu escolhi o teatro porque a arte 

faz parte do meu viver”; “escolhi pois este acontecimento foi bastante importante para 

os estudantes”; “eu escolhi a praia por ser um ponto de paz e tranquilidade” ou “um 

lugar onde eu realizei um dos meus sonhos”.   

Quanto aos anexos com as fotografias ou vídeos 5 registros não tiveram midia 

adicionada. Anexaram 1 arquivo em 28 ocorrências, 2 arquivos em 6 ocorrências, 3 

arquivos em 2 ocorrências e 4 arquivos em 1 ocorrência. Os arquivos foram fotografias 

e embora solicitado que a fotografia fosse obtida pelo próprio aluno teve caso de um 

aluno que usou imagem da internet5 para um registro em Ilha Grande. Também houve 

erro de inserção dos arquivos com as imagens por parte dos alunos. Boa parte dos 

registros contemplaram paisagens ou objetos com o contexto. Não houve nenhum caso 

indevido de registro com imagem que comprometesse ou gerasse a exposição indevida 

de alguém, como foi solicitado anteriormente.  

Para o docente que queira desenvolver um projeto similar, o VCON/SAGA/UFRJ 

fornece estatísticas do projeto que permitem avançar nas análises podendo conferir o 

                                            
5 É possível confirmar pelo tipo de fotografia comum em publicidade turística e no nome do 
arquivo, o registro deverá ser deletado.  
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número de acessos, visualizações de cada usuário e inclusive o número de visitas por 

dia ao longo de um período. Fornece ainda o número de registros criados por cada 

usuário. No caso do projeto Minha Geografia, 22 alunos criaram usuário e outros 12 

alunos usaram um usuário já cadastrado. Assim os 42 registros foram efetuados por 32 

alunos do total de 109 alunos representando 30% dos alunos e muitos deles incluíram 

apenas uma ocorrência.  

Os resultados apontam para a necessidade de ajustes na prática docente 

principalmente com maior controle dos registros feitos pelos alunos. Isso implica em 

tempo e estrutura melhor para executar o trabalho e viabilizar que os alunos possam 

corrigir qualquer erro e então voltem a prática novos registros. Em síntese é preciso 

melhorar a capacitação na ferramenta. Também existe a possibilidade de ampliar as 

abordagens em projetos conjuntos com a área de matemática para estatísticas, gráficos e 

conjuntos, artes quanto às representações e português quanto a produção textual. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo central deste trabalho foi  testar uma prática docente que contribua para 

que o aluno construa a sua própria Geografia. Possibilitar que os estudantes possam de 

forma proativa registrar e classificar a paisagem em que vivem, os lugares com os quais 

se conectam e reconhecer o seu espaço geográfico.  

 Dentro desta perspectiva os objetivos específicos foram estabelecidos, porém 

diante de restrições de infraestrutura e tempo a capacitação dos alunos no manuseio do 

VICON//SAGA/UFRJ ficou prejudicada, assim como uma avaliação mais objetiva do 

ponto de vista dos alunos quanto á pratica desenvolvida e o próprio sistema. Contudo a 

ferramenta foi apresentada aos alunos e as experiências mapeadas permitiram uma 

avaliação do uso da tecnologia. Essa avaliação foi reveladora da potencialidade e indo 

além abrindo perspectivas de interdisciplinaridade e aplicação integrada de conteúdos 

ao longo do ano letivo. 

 A pesquisa não ficou restrita à prática docente, mas buscou diagnosticar o 

quanto o aluno percebe o seu espaço vivido, isto é, diante da geografia aprendida na 

escola em que medida ele a percebe em sua vida. O diagnóstico avançou no sentido de 

identificar um preparo prévio do aluno para a sua atuação como protagonista do 

processo de Inclusão Geográfica. Portanto, assim como os resultados as considerações 

seguem apoiadas em três aspectos: a prática, o diagnóstico e os registros no 

VICON/SAGA/UFRJ. 

 Quanto a prática as avaliações ficaram limitadas às observações do docente e 

podem ser sintetizadas em prejuízos causados pela estrutura e na carência de inclusão 

digital dos alunos o que dificultou e inibiu que eles saíssem da zona de conforto para 

empolgar-se com a atividade. Porém, aqueles alunos com maiores habilidades digitais 

evoluíram na atividade com interesse. Outros aspecto que ficou evidenciado foi a 

necessidade de adequar melhor o projeto ao momento do ano letivo e à serie do aluno 

no ensino médio. Esta avaliação global da atividade indica ainda a possibilidade de 

atuar em interação com outras disciplinas da educação básica expondo uma 

potencialidade das atividades usando VICON/SAGA/UFRJ além da pretendida. 

 O diagnóstico pode ser avaliado quantitativamente e qualitativamente e ainda 

permitindo comparar entre duas unidades escolares. As comparações dos resultados 

indicam similaridade na compreensão da Geografia no cotidiano, presente no lugar e na 

vida.  
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 Quanto ao mapeamento da Geografia dos alunos foi possível buscar os 

resultados a partir de uma amostra calculada em 19,26% do total de alunos 

participantes. Considerando que esperava-se avaliar todo o universo de alunos das 

turmas em que houve aplicação da atividade foi um número muito baixo. Contudo 

explicado pelas carências de inclusão digital e pelo formato diferente de atividade em 

que é dada ao aluno a liberdade para pensar e construir o conhecimento. É interessante 

observar como eles em muitos casos não acreditam que devem simplesmente escolher o 

qualquer “coisa” (entidade ou evento) e registrar classificando-a e reconhecendo como 

benéfico ou maléfico em sua relação com a sociedade e seu lugar.  

 Ao analisar os registros foram identificadas algumas inconsistências quanto a 

localização dos fenômenos o que demonstra a necessidade de maior investimento da 

prática na capacitação do aluno no uso da ferramenta. Entre os registros quase a 

totalidade de ocorrências foi benéfica mas as justificativas foram pouco exploradas pela 

maioria dos alunos. Entretanto, a relação entre as justificativas, analisadas com o 

WordArt mostra a percepção dos alunos quanto a ação em relação aos lugares, ou seja, 

um principio de finalidade confirmando a percepção do espaço vivido.  

 Enquanto experiência de Inclusão Geográfica a pratica foi relativamente positiva 

o mesmo se aplica quanto atrair mais o aluno para o conhecimento.  Contudo as 

limitações dos resultados são justificadas pelo planejamento da atividade em relação as 

características do publico alvo e que ainda explicitam sérios problemas quanto a 

inclusão digital dos alunos da educação básica nas turmas pesquisadas.  

 Os alunos que registraram e classificaram a paisagem em que vivem, os lugares 

com os quais se conectam e reconheceram o seu espaço geográfico deram um passo 

importante para a construção de sua Geografia. 

 A experiência como um todo foi extremamente positiva pois colheu elementos 

importantes que trazem dados para aperfeiçoar a prática docente. Neste sentido espera-

se que executando a prática com os aperfeiçoamentos seja possível um desenvolvimento 

mais amplo nas turmas quanto a Inclusão Digital, Geográfica e Social para os alunos da 

educação básica.  
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APÊNDICE A – Questionário exploratório 
 

CIEP 055 – João Gregório Galindo 
Geografia – Pesquisa: Onde está a minha Geografia - 4º Bimestre /2017 

Aluno: _______________________________________________________ Turma:  

Em uma escala de 01 a 05 em que o 01 significa péssimo (pouco ou ruim) e o 05 excelente 
(muito ou bom) avalie as perguntas abaixo: 
 
 

Perguntas Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

Como foi o seu contato com a cartografia ao 
longo do ensino médio? 

          

Como foi o seu contato com a cartografia ao 
longo do ensino fundamental (6º ao 9º)? 

          

Sobre o que você viu ou aprendeu na escola o 
quanto você percebe a Geografia no seu 
cotidiano, no seu lugar? 

          

Como você avalia os trabalhos de pesquisa 
que você fez em Geografia na escola? 

          

Você conhece Sistema de informação 
Geográfica? 

          

O quanto você associa o seu aprendizado ao 
entendimento de que a sociedade atua 
transformando o ambiente? 

          

Nas atividades que fez e que envolveu 
pesquisas como você avalia seu 
aprendizado? 

     

 
a) Em uma frase simples como você define o que é Geografia?  
 
_________________________________________________________________________ 

b) Onde a Geografia está presente na sua vida? 

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Orientações da pesquisa 
 

CIEP 055 – João Gregório Galindo 
Geografia – Pesquisa: Onde está a minha Geografia - 4º Bimestre /2017 

 

A atividade é individual e terá o valor de 3.0 pontos na média do 4º bimestre. 

Descrição: Trabalho de pesquisa que busca compreender e registrar a Geografia do 
aluno através de uma atuação proativa em que o aluno é protagonista ao coletar dados, 
identificar, classificar e construir um conjunto de informações relacionadas ao seu 
cotidiano. Assim, serão escolhidos pelos alunos objetos e ou ações que estão presentes 
em sua vida e relacionamentos e fazem parte da sua Geografia. Estes deverão ser 
inseridos no Sistema Geográfico de Informação VICON//SAGA – UFRJ e integrarão 
um conjunto de dados que unidos e contextualizados vão expressar informações sobre a 
memoria Geográfica dos alunos do CIEP 055. Portanto, contribuem também para 
registrar uma parte da história. 

Etapa 1: Escolha e coleta dos dados. 

Passo 1: Escolha duas entidades (objetos concretos) e ou eventos (acontecimentos fatos) 
de seu interesse. 

Passo 2: Preencha a ficha do anexo: 

Passo 3: Registre o seu dado em fotografia, filme ou desenho 

Passo 4: Cadastre-se no site http://www.viconsaga.com.br/minhageografia 

Passo 5: Identifique no mapa o local do seu registro 

Passo 6: Preencha os dados no sistema 

Passo 7: Anexe as mídias 

Passo 9:  Confira o registro efetuado. 
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APÊNDICE C – Formulário de pesquisa dos alunos 
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APÊNDICE D – Respostas à pergunta: o que é a Geografia? 

   
 

1. Uma disciplina que estuda o ambiente. 
2. A Geografia  está em todo lugar. 
3. A Geografia  é o guia do mundo. 
4. O mundo é a Geografia  . 
5. Geografia  para mim é a maneira de conhecer mais o mundo e conhecer a 

Geografia  em nosso dia-a-dia. 
6. Conhecer o Brasil. 
7. O conhecimento geral do lugar onde habitamos. 
8. E ter conhecimento sobre toda natureza. 
9. Tudo ao nosso redor. 
10. Em cada destino que eu vou. 
11. É o que estuda o espaço, o nosso cotidiano. 
12. Aprender sobre o nosso dia-a-dia as coisas ao nosso redor. 
13. O estudo do espaço onde habita o homem. 
14. Estuda os ambientes, desde ambientes da natureza a ambientes políticos. 
15. Conhecimento do nosso planeta sociedade. 
16. A Geografia  para mim é uma coisa boa. 
17. A Geografia  é o que precisamos saber sobre o mundo e suas localizações. 
18. A Geografia  para mim é fundamental para minha vida. 
19. A Geografia  está presente em nossa vida o tempo todo. 
20. É um estudo que está em quase todo lugar. 
21. É um estudo que está em quase tudo. 
22. Um estudo bastante interessante. 
23. Na escola e no dia-a-dia. 
24. É o estudo do meio em que se vive seres bióticos e abióticos. 
25. Geografia  é o estudo do mundo. 
26. A Geografia  é o estudo de todo o espaço geográfico. 
27. É um assunto importante para nossas vidas de um modo geral. 
28. A Geografia  é o estudo de todo o espaço geográfico. 
29. A Geografia  é o mundo. 
30. Geografia  eu defino como tudo o que vemos, ou seja, é o mundo. 
31. A globalização do universo. 
32. A Geografia  é o conhecimento do nosso.. 
33. O estudo da Geometria terrestre. 
34. Geografia  é um sistema e ensinamentos e aprendizado do mundo. 
35. Geografia  é o mundo em que vivemos. 
36. Está no lugar em que vivemos, apreciamos e estudamos. 
37. Em tudo. 
38. Em boa parte dela, pois precisamos nos localizar e ao uso de tecnologia, causa 

da globalização. 
39. A Geografia  é um conhecimento geral. 
40. É associado com a sociedade e o espaço em que vivemos. 
41. Conhecemos os lugares, sabendo seus estados e país. 
42. É fundamental para o nosso cotidiano. 
43. Parte da vida. 
44. A Geografia  está em todo lugar. 
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45. A Geografia  estuda a terra e inclui a nossa vida. 
46. A Geografia  é definida minha vida que esta em todo momento da minha vida. 
47. A Geografia  está presente em todo local. Não ficamos sem ela. 
48. A Geografia  é tanto os biomas quanto as industrias. 
49. Geografia  nos ensina o cotidiano do nosso dia-a-dia. 
50. É o estudo das informações Geográficas, fábricas, mercados, o nosso dia-a-dia. 
51. É o nosso cotidiano. 
52. O estudo dos mapas e os ambientes da terra. 
53. É o estudo dos mapas e da terra. 
54. Estudo do mapa. 
55. É o estudo dos mapas. 
56. Um ciência que estuda as características da superfície do planeta terra. 
57. É a ciência que delimita o espaço em que vivemos. 
58. Que a Geografia  transformou vários lugares lindos. 
59. Estudo global da sociedade e cotidianos, mapas etnias etc. 
60. Geografia  é a forma do mundo. 
61. O  mundo. 
62. A ciência que estuda o espaço humano em suas várias vertentes. 
63. Estudar o espaço em que vivemos. 
64. Ciência que estuda o espaço. 
65. Localização, relevo, placas tectônicas. 
66. Ciência que estuda o espaço. 
67. Como uma forma de entender mais o mundo. 
68. É a ciência que ensina a compreender o território em que vivemos. 
69. Ciência que trata o estudo a terra e seus fenômenos. 
70. Transformação do ambiente. 
71. É a principio para entender as transformações do mundo. 
72. Estudo do planeta terra. 
73. Necessária para localização. 
74. Necessária para localização e fundamental para a sociedade. 
75. É o estudo sobre reações provocadas em lugares. 
76. O mundo. 
77. Estudo que define e divide grupos e países. 
78. Legal. 
79. E estudo do desenvolvimento urbano. 
80. Conhecimento de lugares, espaço geográfico e sistemas industriais. 
81. A Geografia  estuda os fenômenos da terra e humanos. 
82. É legal e interessante. 
83. Estudo em geral. 
84. Estudo de localização. 
85. O estudo do mundo e a sociedade. 
86. O estudo do ambiente em que vivemos. 
87. A Geografia  é o estudo de tudo. 
88. Estudo do nosso ambiente como um todo. 
89. Interessante e envolvente. 
90. Interessante. 
91. O estudo de determinadas sociedades e suas variações. 
92. Geografia  é tudo o que está ao seu redor. 
93. Uma coisa interessante e difícil. 
94. Estudo de planetas, ambientes, mapas e outras coisas. 
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95. Geografia  é tudo. 
96. É uma ciência que estuda o espaço humano em suas várias vertentes. 
97. Geografia  é o estudo do espaço geográfico. 
98. A Geografia  é paranormal. 
99. Show. 

100. Geografia  é o estudo do meio ambiente, economia, e as relações do ser humano 
tem com a terra.  

101. Estudo do mundo.  
102. Localização de lugares como latitude e longitude. 
103. Um estudo de desenvolvimento urbano e socioeconômico. 
104. Espaço, mudanças diariamente no cotidiano e na sociedade. 
105. Estudo da terra. 
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APÊNDICE E – Respostas à pergunta: onde a Geografia está presente em sua vida 
 

1. Tudo. 
2. No próprio lugar onde moro. 
3. No meu cotidiano, no meu dia-a-dia, por exemplo até para eu me locomover eu 

preciso de Geografia . 
4. Está presente no cotidiano nas ruas no trabalho e na escola. 
5. Está presente na rua, escola, etc. 
6. Em praticamente todos os lugares, ruas avenidas, bairros, cidades, países. 
7. A Geografia está em todo lugar. 
8. Em casa, na rua e na escola. 
9. É uma demarcação de onde você pisou e vai pisar. 
10. Em todo lugar, a todo momento. 
11. Na vida. 
12. No meu bairro, município e país. 
13. Qualquer local. 
14. Em todos os lugares que eu vou. 
15. Não sei. 
16. Só na escola mesmo. 
17. No meu dia-a-dia. 
18. Está presente onde vamos e onde moramos, para conhecer nossas localizações. 
19. No meu ponto de vista pelos lugares. 
20. É praticamente tudo nas construções, estradas, ferrovias. 
21. Em tudo. 
22. Geografia está em cada coisa que você faz. 
23. Está presente em todos os lugares. Desde as estações do ano, movimento de 

rotação e translação do planeta até o meio em que se vive como tipos de 
planícies, cidades e continentes. 

24. A Geografia está presente na minha vida através das coisas que acontece na 
nossa sociedade 

25. Em tudo. 
26. Em praticamente tudo mais principalmente no meu dia-a-dia nas coisas que 

observo. 
27. Em tudo. 
28. Está no meu cotidiano. 
29. No meu bairro, na minha cidade, ou seja, no meu cotidiano. 
30. No meu cotidiano. 
31. Ao meu redor, em todos os cantos. 
32. Está presente todos os dias pois a cidade onde moro é cercada por morros e 

vegetação e rios. 
33. No cotidiano, na TV. 
34. A Geografia é um conhecimento visual de tudo. 
35. O mundo ao nosso redor. 
36. Todos os dias na vida  
37. Em todos lugares seja no clima até ao convívio social. 
38. A sociedade e no meu espaço geográfico. 
39. No dia-a-dia 
40. Na escola e no dia-a-dia 
41. Em tudo que tocamos, sentimos e vivemos. 
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42. Em tudo, com ela aprendi  a me localizar, aprendi a ler mapas, entender sobre o 
lugar onde vivo, sobre como a tecnologia se instala em nossas vidas e com ela o 
consumismo. 

43. A Geografia está presente em todos os lugares, pois temos o nosso espaço 
geográfico, na escola e no nosso cotidiano. 

44. Ela está presente para me ensinar sobre mapas sobre meu mundo geográfico. 
45. No meu cotidiano do local onde moro até as cidades que costumo visitar. 
46. Em tudo tanto nas florestas quanto em industrias. 
47. Nos lugares que eu vou sempre tem um pouco de Geografia . 
48. Na localização da minha casa, nos alimentos que eu compro, na internet, nas 

roupas, no perfume. 
49. Basicamente no lugar em que vivo. 
50. Em todos os lugares. 
51. Diversos lugares. 
52. Em todo lugar do planeta terra. 
53. Em tudo. 
54. Desde que noto a direção onde moro até a reportagem na TV falando sobre 

fenômenos do clima em nosso planeta. Está presente em tudo o que fazemos. 
55. Na escola. Em tudo que abrange o espaço em que vivemos. 
56. No meu dia-a-dia e na escola. 
57. Na escola, ao redor, tudo o que se vê, tudo o que envolva nosso dia-a-dia, 

localizações etc. 
58. Rua, praça, escola, igreja, transformações do tempo. 
59. No colégio. 
60. No clima, localização. 
61. Clima, localização. 
62. No clima, localização. 
63. No clima do dia e minha localização, quando é necessário passar endereço. 
64. No clima, localização. 
65. No meu cotidiano. 
66. No meu dia-a-dia. 
67. Em todo momento.  
68. Em tudo. 
69. Em todos os lugares. 
70. Em todo lugar, por exemplo quando saio de casa e me pergunto se vai chover. 
71. Na escola.  
72. Escola. 
73. Na escola, em casa, em todo lugar. 
74. Na escola. 
75. Na escola e socialmente. 
76. A todo instante, pois ela é uma fonte muito importante para localizar sobre o 

mundo. 
77. Está presente no meu desenvolvimento social e conhecimento socioeconômico. 
78. No trabalho em formas de comercialização, em passeios, em lugares, climas. 
79. No dia-a-dia, nos aspectos naturais ou não. 
80. Na paisagem, nos mares, montanhas, climas entre outros. 
81. Em tudo. 
82. Está presente em tudo. 
83. Tudo o que envolve a mim como parte de uma sociedade. 
84. Tudo. 
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85. Em tudo. 
86. Em todo meu cotidiano, no local onde eu moro e em todas as outras facetas. 
87. Em poucas partes. 
88. Em poucos lugares. 
89. Viagens, estudo, trabalho. 
90. Nas montanhas, paisagens, climas etc. 
91. Em quase tudo, nas paisagens, no clima, florestas etc. 
92. Está em quase tudo.  
93. Em tudo desde plantas, animais, rios e lagos. 
94. No meu cotidiano. 
95. Ela está em todo o meu espaço geográfico. 
96. Cotidiano. 
97. Em todo lugar. 
98. Em tudo, mesmo que não consiga perceber, todos os lugares na economia etc.  
99. Em todos os lugares ao nosso redor. 

100. Em todo lugar por que sempre estarei localizada em algum lugar. 
101. Na rua, casa, internet, trabalho, no dia-a-dia. 
102. Em muita coisa, quase tudo, pois tudo a envolve.  
103. No meu cotidiano, meu emprego, minhas ações e os meios em minha vida. 
104. Em todos os lugares onde vou. 

 


