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A crescente e acelerada incorporação dos meios 

eletrônicos em nossas vidas tanto privadas como 

profissionais, obriga-nos, como educadores, a conhecer e 

analisar esses meios disponibilizados no mercado, do ponto 

de vista do ensino. No caso específico deste trabalho, 

selecionamos os softwares de conteúdo geográfico para 

conhecer. 

O grupo de pesquisadores do projeto “Elaboração do 

Atlas Municipal de Maringá para Educação” do 

Departamento de Geografia da Universidade Estadual de 

Maringá/PR tem trabalhado em parceria com o Groupe Atlas 

du Département de Géographie de l’Université du Québec à 

Montréal. Os dois grupos têm como meta a concepção de 

uma interface visual e funcional ideal para um recurso 

eletrônico voltado ao ensino e aprendizagem de Geografia 

para o nível fundamental, com ênfase na linguagem 

cartográfica, numa abordagem alfabetizadora. 

Temos objetivos comuns, a busca da aprendizagem 

significativa dos alunos por meio da alfabetização 

cartográfica. O grupo de pesquisadores na Université du 

Quebec à Montreal desenvolve um Atlas Eletrônico de 

Quebec disponibilizado em site 

http://www:atlasduquebec.qc.ca Como parte desse material, 

está elaborando mapas e atividades específicas para alunos 

                                                 
1 elzayp@wnet.com.br 
Universidade Estadual de Maringá 
Departamento de Geografia 
2 carriere.jean@uqam.ca 
Université du Quebéc à Montreal 
Département de Géographie 
3 sygalmtl@yahoo.fr 
Université du Quebéc à Montreal 
Département de Géographie 

 11238 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

do ensino primário e secundário (7 a 12 anos), 

disponibilizados em Internet 

http://www.atlasduquebec.org/ASQ/index.htm 

O material de base para os pesquisadores da 

Universidade Estadual de Maringá está sendo o Atlas 

Municipal de Maringá em versão impressa. Elegemos um 

dos temas mais abstratos para crianças, a densidade 

demográfica, para criar o recurso eletrônico. Ele está sendo 

elaborado numa abordagem alfabetizadora: auxiliar alunos e 

professores a ler e ver as informações do mapa utilizando 

recursos de multimedia. 

A equipe da Université du Quebec à Montreal e da 

Universidade Estadual de Maringá tem trabalhado em 

parceria para conceber um recurso eletrônico para servir de 

suporte ao ensino da Geografia para professores e uma 

aprendizagem significativa para os alunos. 

Mesmo concordando com Cartwright (2000) que o 

custo da impressão é desanimador e que os editores estão 

transformando os mapas estáticos e bidimensionais em 

recursos de multimedia avançada e sofisticada, ainda 

pretendemos imprimir o Atlas de Maringá em papel. Pois, 

como ele mesmo lamenta, essa maravilhosa ferramenta 

rápida, de ligações quase ilimitadas no espaço e no tempo, 

pode também apresentar problemas de acesso. Temos que 

considerar ainda porcentagem de professores com domínio 

em utilizar recursos de multimedia. 

Essa nova mídia ou Atlas cibernéticos ou Hyperatlas, 

como denomina Cartwright (2000) exige uma nova 

metodologia de trabalho tanto na elaboração como na 

utilização. Concordamos que não devemos simplesmente 

migrar com os dados em seqüência linear do papel para o 

berço eletrônico. 

Temos pesquisado modelos de interfaces 

motivadoras e ao mesmo tempo de comandos claros para 

as tarefas a serem executadas. Estamos idealizando tarefas 

que possam se servir ao máximo da interatividade e que 
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coloque o aluno como sujeito ativo no processo tanto de 

busca de informações, como em organizar , tratar dados e 

representa-los. 

É nossa intenção articular [conteúdo e forma] 

utilizando uma linguagem compreensível tanto para as 

representações como para os textos escritos aproximando e 

motivando o usuário. 

Os softwares consultados nos possibilitaram idealizar 

cenários que podem motivar os alunos (7 a 12 anos) a 

realizarem tarefas para construção de conceitos como 

escala, projeção, densidade demográfica, etc. Alguns 

softwares analisados oferecem atividades que desenvolvem 

habilidades básicas como ler e interpretar diferentes 

representações do espaço. Mas são raros exemplos de 

atividades que instiguem o aluno a analisar um fato em 

diferentes perspectivas. 

Pretendemos que o nosso software seja antes um 

caminho de problematizações que incitem a investigações 

do que um rol de conteúdos a serem consultados. 

Portanto os dois grupos de pesquisadores, das duas 

universidades, partilham de um interesse comum, o de 

elaborar um recurso cartográfico-didático interativo voltado 

ao público de ensino básico, numa abordagem que 

possibilite o desenvolvimento da autonomia intelectual. 

Os programas do ensino fundamental, do Brasil e do 

Canadá têm, em sua maioria, conteúdo que integram 

pessoas e eventos que marcaram a sociedade e o território, 

sugerem uma articulação de aspectos físicos e humanos 

ligados ao seu desenvolvimento. Os alunos precisam 

desenvolver habilidades para se localizar em uma carta, 

planta, um Atlas ou um globo terrestre. Precisam, também, 

decodificar documentos iconográficos, fotografias, desenhos, 

fotografias aéreas, imagens de satélites, entre outros. 

O conhecimento de um fato, a busca de informações 

para estabelecer associações e entender como diferentes 
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pessoas em diferentes tempos e espaços resolveram 

problemas semelhantes abre caminhos para as 

problematizações colocadas. Sem dúvida, essas 

investigações que envolvem diferentes sociedades, países e 

períodos históricos são rápidas e fáceis nos meios 

eletrônicos. No entanto, é preciso que os dados espaciais 

disponíveis e formas de acesso sejam didaticamente 

cuidados. 

A aprendizagem escolar por meio de softwares é 

relativamente recente e sentimos dificuldade no 

desenvolvimento do nosso trabalho, pois pouco tem sido 

escrito sobre as concepções de um software voltado ao 

ensino: o que deve conter, como devem ser desenhadas as 

interfaces do usuário e qual a lógica do recorte no conteúdo. 

Ao iniciar um levantamento no mercado de títulos 

disponíveis para elaboração deste trabalho, percebemos a 

carência de programas que desenvolvam temas de 

Geografia, confirmando a declaração dos coordenadores 

dos Núcleos Tecnológicos de Educação de Maringá. 

A obra de Harvey (1999), de caráter científico que 

trata dos Sistemas de Aprendizagem em Multimedia 

Interativo (SAMI), foi pertinente para nossa pesquisa. Ele 

trata de muitos aspectos que devemos ter em conta no 

desenho e na avaliação de um Sistema de Aprendizagem 

em Multimedia Interativo (SAMI) como nível de competência, 

as atitudes, o grau de motivação. A aprendizagem com a 

utilização de um SAMI favorece uma melhor percepção do 

tema em estudo desencadeando uma crescente motivação 

no estudante pesquisador. 

Na tabela 1, Harvey dá um exemplo de regras 

simples formuladas para montagem de programa educativo 

em televisão a fim de favorecer a integração da audição e 

visão na entrada da informação. Este exemplo pode se 

aplicar na elaboração de atividades com software, o que 

implica uma interface prevendo ícones adaptados a cada 

media. 
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Tabela 1 – Regras que favorecem a integração da 

visão e audição na televisão 

1. Determinar inicialmente se a informação a ser apreendida será 

verbal ou sonora.  

2. Se a aprendizagem será verbal, o canal de vídeo deve ser 

redundante para favorecer o canal auditivo.  

3. Na medida do possível, utilizar mensagens audiovisuais 

simples e unívocas.  

4. Se a informação sonora for complexa, fornecer mensagens 

visuais simples e explícitas.  

5. Com as crianças, utilizar mensagens mais concretas possíveis. 

6. Utilizar pouco texto na tela e acompanha-lo com mensagens 

audiovisuais redundantes.  

 Harvey ; 1999, p. 36 

Buscamos programas que mesmo não sendo 

especificamente didáticos, pudessem ser utilizados por 

professores com um trabalho metodológico paralelo para 

ensinar Geografia. 

O programa oficial PRO-INFO (Programa de 

Informática nas escolas desenvolvido pelo Ministério de 

Educação, Cultura e Desportos/BR) que tem distribuído 

computadores para todas as escolas publicas do país, 

provocou algumas demandas encorajadoras: construção de 

laboratórios de informática nas escolas e criação de 

programas de treinamento para professores em nível de 

delegacias e núcleos de ensino. O presente trabalho foi 

motivado pelas declarações de professores e 

coordenadores desses Laboratórios de Informática das 

escolas e Centros de Treinamento sobre dificuldades em 

encontrar Softwares específicos para Geografia e ensino. 

Procuramos nos apoiar na experiência adquirida de 

um trabalho de elaboração de um catálogo para seleção de 

livros didáticos que teve início em 1996 para selecionar e 

analisar alguns softwares. O trabalho de análise e avaliação 

pedagógica de livros didáticos foi coordenado pela 
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Secretaria de Ensino Fundamental do MEC como parte do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). De 1996 a 

2002 foram concluídos cinco processos de análise e seleção 

de livros didáticos. Eles foram analisados e avaliados quanto 

ao conteúdo, fundamentos teóricos e propostas 

metodológicas para cada disciplina do currículo básico do 

Ensino Fundamental, específicos para os 2 ciclos iniciais (1ª. 

À 4ª. Séries) e 2 ciclos seguintes (5ª. À 8ª. Séries). 

Embora o processo de seleção e análise tenha sido 

questionado tanto pelos editores e autores como pelos 

professores, ele desencadeou a discussão dos critérios de 

análise e classificação de livros didáticos. Além de contribuir 

para que professores possam realizar a escolha do livro 

didático para apoiá-los em seu trabalho pedagógico, de 

forma consciente, a elaboração desse material impulsionou 

autores e editores a aperfeiçoarem suas produções, 

buscando orientações de especialistas das universidades. 

Podemos pretender que este nosso trabalho possa também 

trazer frutos para os usuários e produtores de softwares 

educativos. 

Na verdade, nosso objetivo ao colocar este trabalho 

neste encontro é discutir os critérios de análise de softwares 

de Geografia e elaborar um catálogo que sirva como 

orientador nas escolhas e possa também nortear a produção 

de materiais didáticos voltados ao ensino de Geografia. 

Esperamos que coletivamente possamos contribuir para 

termos softwares que dêem suporte para as aulas de 

Geografia de forma a verdadeiramente proporcionar 

condições para a melhoria da qualidade do ensino. 

Embora sabendo que um recurso não pode ser 

analisado de forma isolada, pois, a sua utilização, 

pedagogicamente comprometida, depende de muitos fatores 

como formação do professor, quantidade de horas – aula 

dos professores, ambiente de trabalho, entre outros, fomos 

obrigados a realizar uma análise dos softwares de forma 

isolada, apenas como recurso, para que pudéssemos ter um 

quadro de critérios mapeado. A análise associativa de 
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softwares com as circunstâncias tanto facilitadoras como 

dificultadoras para a execução de uma aula com qualidade, 

será um trabalho em continuidade que certamente os 

usuários realizarão. 

Queremos refletir sobre questões relativas à 

qualidade das propostas colocadas nos CD-ROMs: 

 

Critérios para análise: aspectos pedagógico-metodológicos 
Categorias  Questões associadas  S N 
Apresentação - interfaces - as interfaces motivam o aluno a prosseguir em suas buscas? 

- - o tempo dado para execução das tarefas está adequado à idade? 
- o tempo dado para execução das tarefas está adequado ao nível de 
dificuldade? 
- os comandos das tarefas estão claros? 
- os ícones e posições dos comandos são mantidos nas interfaces? 
- os sites indicados para aprofundar ou ampliar o conhecimento pode ser 
acessado com facilidade? 
Identificação do tema 
Apresentação de menu de opções 
Clareza dos objetivos 
Indicação clara das tarefas por idade 
Clareza e Separação por nível de dificuldade 
Clareza das funções das ferramentas 
Organização das informações sem ruídos 
Otimização da legibilidade: estilo e tamanho da fonte 
Facilidade para leitura: cor de fundo e das figuras e letras 
A característica da interface se mantém em todo o documento? 

  

Conceitos  Informações e conceitos corretos 
 

  

Atividades Contribuem para a construção de conceitos e noções 
Favorecem o desenvolvimento de operações mentais 
Envolvem seleção e tratamento de dados 
Coloca o aluno para identificar problemas e indicar soluções 
Propostas claras 
Integra diferentes fontes 
Articula diferentes escalas geográficas 
Confronta diferentes pontos de vista 
Indica leituras, filmes, sites para ampliação do conhecimento 
Trabalho com diferentes representações 
Preocupação com a educação cartográfica 
Nível de complexidade coerente com a tarefa demandada 
Estimula a busca de informações 
Desafios para atualização, complementação e criação de dados e textos 
Acesso a jogos educativos 
Atividades lúdicas 

  

Interatividade Possibilidade de atualização dos dados 
Possibilidade de complementação dos dados 
Possibilidade de modificar a classificação 
Possibilidade de gerar legendas 
Possibilidade de modificar o desenho no mapa 
Possibilidade de gerar textos 
o aluno é desafiado a complementar ou atualizar os dados? 
 

  

Interdependência Complementaridade das diferentes medias 
Redundância nas explicações/informações das diferentes medias 
Escolhas facilitadas e claras 
Articulação de diferentes linguagens 
 

  

Documentos visuais Nitidez nas Fotografias e imagens em movimento 
Imagens sem ambigüidade 
Auxiliam na compreensão do conteúdo 
Simulações melhoram a construção do conceito 
Equilíbrio na colocação das imagens  

  

Documentos sonoros Motivação por efeitos sonoros 
Efeitos sonoros pertinentes: vozes, ruídos, música, explicações, descrições 
 

  

Linguagem escrita Clareza na redação do texto, atividades e comandos   
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Vocabulário adequado a idade a que se destina 
Glossário com explicações claras 
Manutenção da Fluidez nos textos  

Manipulação Comandos fáceis 
Rapidez das respostas às demandas 
Adequação do tempo destinado a cada tarefa 
Ligações com a Internet 
Articulação som-imagem 
Acesso rápido aos sites indicados 
Possibilidade de utilização autônoma 
Manutenção dos ícones para comandos iguais 
Autonomia de acesso a tarefas avançadas 
Facilidade para avanços e retornos 
Equilibrada utilização simultânea de várias medias 
 

  

Valores Desenvolvimento de diferentes leituras 
Estimula a investigação, criatividade 
Desenvolvimento de responsabilidade e participação 
Respeito à diferenças 
 

  

Adaptação de Hû (2001) e MEC (1996), Galameau e Passini 

Ainda como síntese ou considerações gerais, 

podemos colocar as seguintes questões: 

- O recurso em questão é suficientemente desafiador 

para colocar o aluno em situação de investigador motivado? 

Ou uma orientação do professor, saída a campo e algumas 

pistas seriam igualmente motivadores e desafiantes? 

- O recurso tem coerência no todo entre objetivos, 

temas e atividades? 

- Como este recurso auxiliará os alunos na 

construção de conceitos, noções, habilidades e valores? 

Qual o papel do professor nesse processo? 

- Em que aspecto esse recurso se diferencia dos 

demais em seu conteúdo, abordagem, linguagens? 

- Pensando em outra perspectiva para além do 

retângulo do livro didático ou da tela: um recurso de 

multimedia não tem a linearidade de um material impresso: 

ele é um hypertexto! O software em questão explora a 

potencialidade do hypertexto? 

Uma avaliação sintética pode ter entre outros, 

segundo Hû (2001) as seguintes questões: 

O software é no geral : 

- confuso ou animador? 
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- luxuoso ou despojado? 

- lúdico ou acadêmico? 

- o usuário fica ativo ou passivo? 

- simples ou complexo? 

- inovador ou tradicional? 

Essas questões podem ser graduadas com muito, 

médio ou pouco ou fraco, regular e bom e é possível pontuar 

as respostas para numa soma decidir se com menos de 

50% de bons, poderíamos considerar o software aceitável 

para fins de ensino. 

Um recurso eletrônico que apresente um texto na 

tela com fotografias e mapas numa organização linear, 

substituindo a ação de virar a página pela ação de clicar 

comandos de ir para cima e ir para baixo é um recurso 

equivocado que desperdiça a potencialidade de ser 

eletrônico. 

Analisando softwares como ferramenta auxiliar 
nas aulas de Geografia 

Os meios eletrônicos encantam pela dinâmica, 

imagens coloridas em movimento, facilidade de execução de 

comandos, possibilidades de simulação entre outras. Nós 

sabemos que para que um software possa contribuir para o 

ensino de qualidade, a sua boa aparência não basta. 

Para analisar um software como ferramenta auxiliar 

nas aulas de Geografia inicialmente selecionamos aqueles 

cujo conteúdo é geográfico. 

Precisamos conhecer o conteúdo e a forma. 

Podemos enumerar alguns softwares e diferencia-los em 

seus objetivos e formas: 

- Almanaque Abril – é um software rico em 

informações, apresentados em diferentes linguagens: 

mapas, gráficos, fotografias, filmes, artigos de jornais, textos 
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literários. Como o próprio nome diz, ele é um almanaque. 

Seu conteúdo enciclopédico está organizado para ser 

acessado por diferentes caminhos: pelo tema, por data, por 

localização, por categoria de representação gráfica, por 

personagem. As representações permitem focos detalhados 

ou visão de conjunto por meio da utilização de zoom, uma 

ferramenta específica de media eletrônica. Os meios 

eletrônicos têm uma característica, a velocidade que pode 

ser considerada de diferentes perspectivas. Como as 

informações, assim como as ferramentas de auxílio como o 

glossário, podem ser acessadas com rapidez, pode ocorrer 

uma boa motivação, como pode ser um convite a buscas 

rápidas, superficiais e multidirecionadas. A sua riqueza de 

informação necessita da orientação de um professor que 

consiga desafiar os alunos a buscar as informações, 

processa-las através de análises, localizá-los no tempo e no 

espaço, interpretar e representar. Estamos dando ênfase à 

atitude investigativa e para isso, a mediação do professor é 

fundamental. É nosso desejo que o aluno utilize os dados 

disponibilizados neste Almanaque para recriá-lo seja para 

uma Geografia da localidade com dados de seu município, 

bairro, rua ou ainda refazer o processo aprofundando um 

evento específico ou ainda analisar um fato em diferentes 

perspectivas. Enfim, quando as informações são todas 

disponibilizadas, é fácil para o aluno obtê-las, no entanto 

exige um trabalho do professor para uma outra tarefa: 

coordenar sujeito e objeto. Colocar o aluno em situação 

de pesquisador, ver e ler o objeto, tratar a informação e 

analisar e elaborar uma síntese. Esse um trabalho, 

pedagogicamente válido, poucos softwares proporcionam. 

Ao analisar um software, o professor deve ter em conta essa 

dificuldade e principalmente buscar outras fontes de suporte 

para que esse trabalho seja realizado. Naturalmente, não há 

apenas uma forma, mas é preciso que o aluno seja sujeito 

na construção do saber e que para isso, não receba tanto 

informações como conceitos de forma acabada. As 

informações teriam que ser trabalhadas pelo professor para 

a partir das interfaces, colocar desafios de busca. 
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ATZLAN – (Positivo Informática, 1997) é um 

software interativo. O cenário e o conteúdo são mera ficção. 

É uma valiosa simulação de construção de espaço social 

com diferentes fatores e sujeitos. O usuário é desafiado a 

entender a lógica das relações de produção e consumo para 

fazer escolhas com objetivo de se ter um crescimento 

econômico. A avaliação é a própria construção da sociedade 

que se desenvolve ou sucumbe. Infelizmente, este software, 

utilizado no treinamento de professores pela Secretaria de 

Estado da Educação de São Paulo – no programa Ensino 

On Line, do Governo do Estado de São Paulo – Secretaria 

de Estado da Educação, está fora de linha. 

Atlas Mundial Encarta 2000 produto da Microsoft 

 

foto 1 

O que fascina neste software é a interatividade. Nós 

podemos obter informações rapidamente e realizar nossas 

pesquisas. Seus comandos são claros e fáceis de acessar. 

Por exemplo a opção [funcionalidade] propõe diversas 

escolhas como: cartografia, jogo de advinhações, eixos 

temáticos, etc. 
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Quando optamos pelos eixos temáticos, entramos 

em uma tela com a lista de temas: o mundo em mapas, o 

mundo físico, o mundo vegetal, o mundo e seus habitantes e 

os problemas ambientais, como mostra a foto seguinte: 

 

foto 2 

Este software é apropriado para um nível avançado, 

seja o secundário/médio, podendo ser útil para estudos de 

nível universitário também. Este Atlas se aproxima bastante 

de como desejamos o nosso Atlas, o desenho das interfaces, 

a gráfica dos mapas, a referência do lugar no globo em 

todas as telas e as possibilidades de simulação, mudança 

de perspectiva, leitura em diferentes escalas geográficas, 

passando do detalhe de um rio a visão de país, mundo 

utilizando-se de zoom out, zoom in. 

The Factory – da Positivo Informática. Esse software 

é apropriado para utilização em aulas de Geografia. Os 

diferentes cenários simulam uma linha de produção. O aluno 

é desafiado a elaborar um design de um produto. Ele tem 

entre outras ferramentas que são oferecidas: diferentes 

formas geométricas, opções de máquinas, composição de 

linha de produção, rotação que possibilita perceber 
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diferentes ângulos do produto. As atividades estão 

classificadas por nível de dificuldade. 

Building – da Positivo Informática. Esse software é 

muito rico em possibilidades para alfabetização cartográfica. 

Possibilita ver o processo de construção de um quarteirão 

utilizando diferentes pontos de vista. 

Consultamos outros 3 softwares da coleção 

“Descubramos” (Mars Software, Arc Media Inc. 2000) que 

tem temas de Geografia adaptados para crianças de 6 a 12 

anos: A temperatura e a meteorologia, A hora e a data e, 

As medidas e as unidades. Temos observado com 

particular atenção as cores e as formas como as 

informações principais são apresentadas: ícones em negrito, 

sobrecarga de cores e símbolos na tela a consultar. 

A interface apresenta no canto superior direito e 

esquerdo um ícone dirigido aos pais e outro às crianças: 

 

 foto 3 

Para os pais é preciso mencionar o que a criança 

aprenderá, como funciona o software e os grupos de idade 

aos quais o software se dirige. Por exemplo, está indicado 

que existem atividades para crianças de 6 a 8 anos, de 8 a 
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10 anos e a partir de 10 anos. E para a criança há 

explicações das ferramentas e como se utilizar delas. 

 Como é possível ver na foto 3, a interface é 

totalmente simbólica : figuras para nuvens, vento, 

temperatura, chuva, fatos e histórias. Esses ícones 

possibilitam consulta a esses temas : conceito, dinâmica, 

medição, fatos e alguns dados históricos. 

A cada tema, o usuário tem a escolha entre nível fácil, 

intermediário e difícil. O usuário pode clicar o icone para 

voltar ao menu principal. Veja a interface na foto 4, como um 

mascote acompanha todas telas movimentando-se para 

lembrar o usuário sobre as ferramentas disponíveis. 

 

foto 4 

L’Atlas cibernético Chapala ( Centro Geo, 2000 ) 
tem uma interface do usuário adequada, apresentando as 

atividades de forma bem clara. Embora não haja indicação 

em relação à idade podemos dizer que crianças de 7 a 12 

anos podem se utilizar deste software sem problemas. A 

interface apresenta 5 escolhas que são acompanhadas de 

um desenho, conforme mostra a foto 5. Quando o usuário 

escolhe uma das 5 opções, ele se encontra à frente de uma 
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janela que lhe dá informações sobre as escolhas propostas. 

Elas ficam presentes em todas as telas (no canto e em 

miniatura) para que o usuário possa retornar ou mudar a sua 

escolha. 

 

 Foto 5 

A tela seguinte continua com as 5 opções de temas a 

ainda especificação de temas específicos como: paisagem 

ecológica e viagem da água. 

Nestes temas há imagens em movimento do lago 

mostrando problemas e uma explicação dos fatores que 

concorrem para a poluição. O discurso é unívoco e não 

problematiza, pois a análise está dada. 

A ferramenta zoom, muito utilizado em meios 

eletrônicos, permite ver em detalhe tanto os rios como as 

paisagens do entorno. 

Do ponto de vista visual é um recurso encantador. É 

preciso ser utilizado com cuidado pelo professor, pois é 

preciso motivar os alunos a ver as declarações postas para 

refletir e discutir outras possibilidades, ou tomar a ocorrência 

da poluição do lago de Chapala como referência e realizar 

pesquisas em ambientes aquáticos da localidade nas 

proximidades da escola ou do município. 
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  Foto 6 

O usuário tem diferentes temas para consultar . Ao 

clicar em uma das opções como a viagem da água, 

paisagem ecológica, o lago e seu entorno, o usuário entrará 

no mundo do tema escolhido e terá uma pequena tela com 

um filme e explicação oral e escrita sobre o que acontece. 

 

  Foto 7 

Além disso, o usuário pode buscar ajuda clicando 

os botões [?] (veja foto 6 e 7). Esta forma de apresentar e 
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indicar as janelas de acesso a temas e atividades mostra 

uma adaptação ideal para crianças de 7 a 12 anos. Na foto 

7 o tema de previsão para 10 anos, mostra o mapa com 

análise de grau de gravidade. O mapa pode necessitar da 

mediação do professor para interpretação da legenda. Ou o 

professor pode refazer a legenda após discussão central do 

problema: o desmatamento no entorno do lago. 

A cada tema, o usuário pode escolher o nível de 

dificuldade para as atividades (fácil, intermediário e difícil). E 

sempre é possível retornar ao menu principal clicando o 

ícone de “volta”. 

Além de CD-ROMs visitamos um site gratuito de 

jogo educativo acessível via Internet. Ele é um jogo que 

permite aprendizagem da Geografia de forma interessante e 

fácil. Resolvemos inclui-lo em nossa análise, porque 

L’escale é um jogo que pela metodologia, corresponde aos 

nossos objetivos: 

www.lescale.net/ - A interface apresenta os 

temas que o usuário de 7 a 12 anos pode escolher A página 

de entrada é muito colorida e os temas estão apresentados 

de forma interessante. Percorremos alguns temas que 

poderíamos sugerir: científicos, lazer, festas, escolas, etc. O 

usuário pode se situar facilmente em uma das ilhas (de 

forma virtual) que o jogo propõe. Por exemplo, a Ilha dos 

Exploradores, conduzirá a criança a uma janela que ela 

deve escolher entre placas tectônicas e A descoberta de 

Quebec! (veja foto 8). Se ela escolher A descoberta de 

Quebec vários jogos permitirão descobrir Quebec, seja um 

Quebec criativo, Festas das regiões, cidade ou campo?, 

Fale você “québécois”, Natureza, etc. (veja foto 9). Cada 

janela tem opções para: [fechar], [pedir ajuda], [voltar à ilha 

das escolhas] . Este jogo foi criado por um professor que 

apresenta o conteúdo necessário aos alunos de forma 

entusiasmada e simples. 
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Foto 8 

 

foto 9 

Géographie et espace ( TLCEDUSOFT, 1999 ) é 

um CD-ROM com uma interface que lembra uma nave 

espacial, o que torna a concepção original. A tabela de 

entrada tem poucas opções, mas são todas muito 

significativas. 

O usuário pode escolher ver a tabela de temas, jogar 

jogos, procurar por ajuda para entender o funcionamento do 
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software. Ao clicar [tabela de temas] abre uma janela com 3 

opções de consulta: a Terra, o Espaço e o Homem 

Cada um destes temas se abre em subcategorias. 

Eles tem um texto com a descrição do conteúdo com 

desenhos explicativos. No texto, as palavras sublinhadas 

podem levar à ajuda do glossário. Em relação à categoria 

[Espaço] uma animação nos mostra a formação da Via 

Láctea, o Universo e o Sistema Solar. Este software é 

dirigido a crianças de 9 a 12 anos mas poderia muito bem 

interessar a alunos de ciclos mais avançados. 

 

Foto 10 
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foto 11 

Como deve ser um software voltado para 
educação? as características metodológicas desejáveis em 

um software é semelhante ao requerido em materiais 

impressos: motivar a investigação, não conter todas as 

informações, permitir mais de uma leitura (diferentes 

perspectivas) de um fato ou de uma representação, permitir 

interação entre usuário e o programa para atualização, 

colocação de opinião, mudança de classificação, mudança 

de soluções gráficas. 

Nenhum recurso pode ter erros, quer conceituais 

quer informacionais. Acreditamos que essa exigência seja 

maior no caso de recurso voltado à educação. Além de 

primar, portanto, pela correção das informações e 

conceituais, as interfaces devem motivar a busca. As buscas 

por sua vez devem ter comandos claros e possibilitar o 

acesso a informações em velocidades compatíveis com as 

tarefas propostas. Naturalmente, um software, 

diferentemente do material impresso, apresenta facilidade 

na sua manipulação: mudança de tela, avançar páginas na 

medida em que as tarefas são conhecidas, voltar ao menu 

inicial para re-iniciar alguma busca, clicar e acessar 

diferentes representações para complementar o 
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entendimento, acessar um glossário para melhor entender o 

significado do texto. Enfim, o software pode motivar, 

principalmente aqueles que necessitam de velocidade, pois 

atividades colocadas em software têm muitas vezes um 

caráter auto - instrutivo, possibilitando a realização de 

tarefas de forma autônoma, necessitando de auxílio para 

determinadas passagens mais complexas. 

Existem diferentes métodos de avaliação no domínio 

dos livros didáticos. Embora a aplicação para avaliação de 

softwares não seja direta, muitos critérios podem ser 

transferidos, considerando a adaptação para o caráter 

específico do software: dinâmica e rolagem da tela por 

comandos e facilidade de acesso a diferentes arquivos. A 

organização seqüencial das páginas perde sentido em um 

software. Tanto temas como formas de representação ficam 

accessíveis e cabe, portanto, ao usuário realizar suas 

buscas seguindo a sua própria lógica. Não há sentido em 

seguir a seqüência das telas como se livro fosse. Além de 

enfadonho, estaríamos desperdiçando a característica 

específica de ser software. É preciso explorar à exaustão as 

possibilidades dos links quer no próprio software, quer com 

sites na Internet. Também achamos que os sites a serem 

indicados precisam estar completos para possibilitar acesso 

rápido e também eles devem ser cuidadosamente 

selecionados para que a pesquisa realmente prossiga. O 

hypertexto não é um convite a um rol interminável de 

citações, fatos, textos, fotos. Ele deve ser um documento 

que signifique um avanço na pesquisa quer em 

aprofundamento, quer em amplitude espacial e temporal. 

Esse caminho da pesquisa ainda precisa da mediação do 

professor. 

A interface da tela não é uma página de um livro. 

Estamos nos servindo do Atlas Mundial Encarta, 

como exemplo, na colocação de mapas e fotografias em 

associações que provoque indagações e motive pesquisas. 

Talvez, colocaríamos opção de ícones apropriados para 

idade dos alunos, nosso alvo, 7 a 12 anos. Ligações na 
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Internet poderiam ser propostas assim como as definições 

no glossário poderiam ser mais detalhadas e apropriadas 

para alunos menores. Ainda pretendemos integrar vídeos, 

desenhos e simulações que facilitariam a aprendizagem, 

tornando a busca no software desafiador. Habitualmente, os 

estudantes têm pesquisa a realizar e resultados a 

apresentar para a classe em diferentes formas o que nos 

leva a crer que um software da natureza do Encarta 

facilitaria tanto a pesquisa como a reprodução de suas 

imagens para uma apresentação clara e motivadora. 

Pretendemos que o nosso material, em fase de elaboração 

e teste, possa contribuir para diferentes trabalhos escolares 

não para serem reproduzidos, mas para servirem de base 

de informações, telas com dados para serem 

problematizados e principalmente para motivar discussões e 

buscas. 

Para finalizar ... 

Nós esperamos que esta pesquisa sobre as 

diferentes interfaces de usuários possa indicar uma direção 

a seguir a fim de obter um Atlas eletrônico de qualidade, de 

fácil compreensão e que conquiste o usuário. Conforme a 

literatura consultada sobre o sujeito das tecnologias no meio 

escolar, nós pensamos que o nível de competência do 

estudante para realizar a tarefa demandada é um dos 

elementos que é preciso ter em conta na interface que 

dialoga com o usuário. Além disso, estamos desenhando a 

interface e selecionando conteúdos adaptados ao nível do 

ensino fundamental ou médio, a fim de maximizar o 

interesse e sucesso do estudante. 

Os softwares analisados podem ser considerados 

adequados como softwares de formação. O usuário, tanto 

professores como coordenadores, pode utilizá-los de 

diferentes maneiras. No entanto, o professor não pode se 

submeter a metodologia proposta e seguir todas as fases, 

pois algumas interfaces podem cansar o usuário: foto 

estática e textos longos, por exemplo. O ENCARTA é um 

software rico em imagens e dinâmicas. No entanto, ele é um 
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software de suporte para o professor complementar suas 

aulas de Geografia. Ele pode utilizar esse software como 

fonte de consulta. Equivale a um Atlas impresso, com as 

facilidades que o computador oferece: mudança de ponto de 

vista, zoom (+) e zoom (-), acessar fotografias para 

conhecer paisagens de algum ponto no mapa. Entre um 

Atlas de papel e o ENCARTA, a diferença está realmente no 

recurso tecnológico. O conteúdo é o mesmo. 

O CHAPALA – (coloque o nome completo) (L’Atlas 
Cibernético Chapala) O conteúdo deste software é uma 

análise crítica da depressão de Chapala onde graves 

problemas ambientais estão ocorrendo. As fotografias, 

mapas e dinâmica das imagens motivam bastante o usuário 

a permanecer em sua busca. No entanto, a análise está 

dada e o usuário será um mero espectador. 

Nesse sentido, os softwares analisados embora 

diferenciados em seus conteúdos, foram igualados quanto 

às informações e conceitos prontos sem possibilidade de se 

ter mais de uma leitura além daquela proposta pelo próprio 

autor. As imagens são atraentes, comandos fáceis, 

interfaces mantêm ícones para as mesmas tarefas, as 

seqüências facilitam o trabalho, não há demora que 

provoque desistência. Esses softwares podem ser 

classificados como recursos de suporte, exigindo que o 

professor interfira e provoque os alunos para que eles 

busquem informações, trabalhem com pontos de vista para 

além das leituras colocadas, façam investigações em outras 

localidades para comparar e expressar suas análises. 

Os recursos didáticos, qualquer que seja o meio, 

devem possibilitar ao sujeito, professores ou alunos, abrir 

novos horizontes e instrumentalizá-los para enfrentar os 

desafios presentes e futuros. Entendemos que essa 

instrumentalização signifique acesso a informações, 

desenvolvimento de habilidades, construção da autonomia 

intelectual. Convidamos os educadores a participar da 

atualização em multimedia em diferentes sentidos, não 

apenas para utilização de computadores em sala de aula, 
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mas desvendar possibilidades de uso de softwares como 

metamedia, criando outros usos e outros programas. 

Ninguém melhor do que professores e alunos em batalha no 

cotidiano escolar conhecem as necessidades, as 

dificuldades em relação aos métodos de ensino assim como 

sonham com aulas ideais para os temas em 

desenvolvimento. Nossas mentes indicam o ideal e ao 

mesmo tempo conhecemos a distância entre o ideal e a 

realidade. Nessa distância podemos colocar a carência de 

recursos didáticos motivadores, instigadores e auxiliares 

para uma verdadeira pesquisa nas escolas. Por outro lado, 

os programadores e criadores de softwares inventam 

diferentes caminhos, inovadores, dinâmicos que encantam 

mas muitas vezes não constroem conhecimento quer 

conceituais, procedimentais ou valorativos. Os 

programadores de softwares precisam da parceria dos 

professores. 
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