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I. Introdução 

Este estudo refere-se ao projeto de dissertação, em fase final de elaboração. 

Apresenta o desenvolvimento e aplicação de um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

de Geografia (AVAGeo), para a 3ª série do ensino fundamental das escolas da Rede 

Pública Municipal de Santa Maria – RS – Brasil. Tal ambiente virtual será elaborado 

numa plataforma de aprendizagem a distância. Nele serão elaborados e 

disponibilizados aos alunos e professores materiais para complementar o estudo da 

geografia, na 3ª série do Ensino Fundamental. Tais materiais terão como base a 

análise dos Planos de Estudo de algumas escolas da Rede Pública Municipal de 

Santa Maria, dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s. e da Lei de Diretrizes 

e Bases Da Educação – LDB –. Neste cenário educacional, pretende-se proporcionar 

uma alternativa para o desenvolvimento cognitivo e sócio-afetivo dos alunos, através 

da comunicação, interação e cooperação dentro do ambiente. Serão utilizadas 

imagens de satélite do sistema sensor Landsat 7. Com este AVAGeo, espera-se 

disponibilizar à Rede Pública Municipal uma modalidade de 

educação que possibilita a inovação dos procedimentos de ensino, a utilização de 

diversos meios eletrônicos de comunicação possibilitando uma educação extra-

escolar, a inserção de imagens de satélite no ensino da geografia, bem como, tornar 

possível o acesso dos alunos a locais geograficamente distantes. 

                                                           
1 “O presente trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo Brasileiro 
voltada para a formação de  recursos humanos”. 
2 Mestranda do curso de Geografia pela UFSM, Professora Multiplicadora e Coordenadora do 
Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal de Santa Maria – RS. E-mail: 
emmussoi@uol.com.br  
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
Centro de Ciências Naturais e Exatas – Programa de Pós-graduação em Geografia 
3 Doutora em Informática na Educação (UFRGS), Professora da UFSM – Departamento de 
Física. 
4 Doutor em Geografia Humana (USP), Professor da UFSM – Departamento de Geociências. 
Orientador. 
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Minha caminhada na Rede Pública Municipal de Santa Maria, RS, iniciou em 

1994, como professora de estudos sociais. Em 1998, realizei um curso de 

Especialização em Informática Educativa para Professores Multiplicadores nos 

Núcleos de Tecnologia Educacional. 

Em 2004, a Rede Pública Municipal de Santa Maria é composta por 63 

escolas, destas 26 são Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs – e 37 são 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs – . Atendendo um total de 

19.246 alunos. 

Neste ano, 07 escolas da Rede Pública Municipal já podem contar com 

laboratórios de informática próprios e um Núcleo de Tecnologia Educacional 

Municipal – NTEM –. Também foram adquiridos 18 computadores para serem 

usados em escolas com classes especiais, 19 softwares educativos e todo o 

equipamento necessário para se trabalhar com aluno cego. 

II. A idéia 

Este projeto foi proposto pela percepção da escassez de material didático-

pedagógico na forma de um Ambiente Virtual de Aprendizagem de Geografia – AVA 

– para a 3ª série do Ensino Fundamental, da Rede Pública Municipal de Santa Maria 

– RS. Ele é proposto e embasado, principalmente, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN’s – e nos planos de estudos das escolas da rede pública. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB – nº 9.394, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996, trata da educação a distância. No seu 

artigo Art. 32, parágrafo 4º, diz que: "O ensino fundamental será presencial, sendo o 

ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em 

situações emergenciais." Segundo ela, existe a possibilidade de estudar a distância, 

em duas situações: 

a) complementação da aprendizagem ( enriquecimento e aprofundamento do 

currículo, recuperação e aceleração de estudos para alunos com atraso 

escolar, ...); 

b) emergenciais ( falta temporária de professores contratados, crianças e 

adolescentes hospitalizados e aqueles que estejam morando com seus pais 

no exterior e não tenham como se alfabetizar em língua portuguesa). 
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O Ministério da Educação e Cultura – MEC –, preocupado em promover a 

melhoria do sistema educacional, através da Secretaria de Educação a Distância – 

SEED – criou, pela Portaria nº 522, de 09 de abril de 1997, o Programa Nacional de 

Informática na Educação – PROINFO – que é desenvolvido em parceria com 

governos estadual e municipal. É um programa que visa introduzir as tecnologias de 

informática e de telecomunicações na escola pública5. 

Cada unidade da Federação possui uma Comissão cujo papel principal é 

introduzir as Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas públicas de 

Ensino Médio e Fundamental. No Rio Grande do Sul – RS –, o gerenciamento é feito 

através da Central de Apoio Tecnológico – CATE –. 

 O Projeto Estadual de Informática na Educação vincula-se ao 

PROINFO/SEED/MEC e destina-se à rede pública estadual e municipal do RS. Esse 

projeto foi elaborado em 1997, por uma Comissão Estadual composta por 

representantes da Secretaria de Estado da Educação – SE –, Secretaria da Ciência 

e Tecnologia – SCT –, Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do 

Sul – PROCERGS –, União dos Dirigentes Municipais do Estado – UNDIME –, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS – e Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS –. 

Em 1997, as escolas da rede pública foram convidadas a ingressar nesse 

projeto, recebendo subsídio para tal, por escola. Esses projetos deveriam manifestar, 

primordialmente, o trabalho interdisciplinar de professores e alunos, entregues até 31 

de outubro do mesmo ano. 

A Secretaria de Município da Educação de Santa Maria – SMEd/SM – teve 

onze escolas selecionadas pela Secretaria de Educação – SE – para serem 

contempladas com laboratórios de informática e desenvolverem seus projetos 

aprovados. 

Atualmente, a SMEd/SM, também tem-se comprometido em criar uma política 

de implementação da Informática Educativa, pretendendo uma nova visão do 

processo de construção do conhecimento, através da gradual associação das 

modernas tecnologias ao fazer pedagógico. 

Em 2003, foi aprovado pelo PROINFO, o projeto de criação do Núcleo de 

Tecnologia Educacional Municipal, elaborado pela SMEd/SM/RS. Conforme as 

                                                           
5 Disponível em: <http://www.proinfo.mec.gov.br> 
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professoras multiplicadoras de informática educativa da rede pública municipal, 

formadas em curso de especialização na UFRGS, em parceria com o 

PROINFO/SEED/MEC, na sua proposta pedagógica o projeto prioriza ações que: 

Levem a uma mudança estrutural na prática de 

professores e alunos. Os recursos da informática, as novas 

características dos ambientes virtuais e as redes de 

comunicação, se bem utilizadas, poderão oportunizar essa 

transformação. 

A informática educativa deve possibilitar um trabalho 

cooperativo e compartilhado entre os colegas de classe, 

professores e alunos, crianças, jovens e adultos das mais 

variadas regiões, países, idiomas e culturas, através de redes 

de telecomunicações. Essa interatividade abre espaços para 

a construção da cidadania, pela prática da cooperação e 

desenvolvimento da descentração individual e do desapego 

das posturas egocêntricas. 

Esta proposta perpassa a todos os níveis do sistema 

educacional da Rede Municipal de Ensino, contribuindo para 

a construção de um outro sujeito, com um potencial cognitivo, 

ampliado, versátil, capaz de transitar com desenvoltura e 

competência física, emocional e intelectualmente, pelos 

amplos e diversos caminhos da “sociedade do conhecimento”. 

É importante, para esta proposta, que a escola seja 

um espaço onde se exercite a autonomia consciente e 

competente, contemplando uma proposta pedagógica 

qualificada que venha ao encontro desta metodologia 

(MUSSOI; NEOCATTO; ROCHA, 2001, p.6-7). 

Com certeza, as tecnologias que se desenvolvem continuamente favorecem 

ainda mais os desenvolvimentos dos mapas, atlas eletrônicos que podem compor um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. O uso desses produtos, afirma Siekierska (1996), 

por sua vez, realçam a educação, a tomada de decisão e o desenvolvimento 

sustentável. Com a evolução e amadurecimento dessas tecnologias e metodologias 

será possível realizar uma grande variedade de aplicações na vida real, dar suporte 

à tomada de decisão e prover soluções de uma maneira realmente efetiva. 
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Atualmente, imagens digitais de todos os tipos podem ser usadas como 

informação ambiental e espacial e há desafios críticos no estabelecimento de um 

arcabouço para o entendimento do papel da ciência da informação: acesso, 

integração e extração de dados, além da geração de conhecimento, segundo 

Lousma (1993, apud NATIVI et al., 1995). 

O ensino de Geografia tem sido objeto de preocupação dos educadores, 

principalmente daqueles que trabalham com o Ensino Fundamental. A leitura do 

espaço, mesmo o mais próximo, torna-se muitas vezes, incompreensível ao aluno, 

quando esse não domina o instrumental básico para aquela ação (LOPES, 1996). 

Conforme os PCN’s é papel da Geografia tornar o mundo compreensível para 

os alunos. Não faz sentido apresentar uma descrição estática de fatos e 

acontecimentos. Ao contrário, é necessário mostrar que o mundo é dinâmico e 

passível de transformações (NOVA ESCOLA, 2003). 

Ainda sobre os conhecimentos geográficos, os PCN’s afirmam que ao 

identificar as características sociais, culturais e naturais do lugar onde vive, o aluno é 

capaz de conhecer a si mesmo, fazer comparações, distinguir similaridades e 

contrariedades, buscar explicações e compreender as múltiplas relações que 

diferentes sociedades em épocas variadas estabeleceram e estabelecem com a 

natureza na construção de seu espaço geográfico. Assim, pode-se dizer que o aluno 

deve saber reconhecer o seu espaço próximo (rua/bairro/cidade/município) e, num 

segundo momento, o espaço em nível de Estado, País e Mundo. 

O professor de Geografia também tem importante papel na busca de novas 

formas de promover a análise e o uso da geoinformação, construindo um ambiente 

de aprendizagem para seus alunos, que propicie momentos de cooperação, reflexão, 

interação, elaboração de estratégias para a resolução de problemas e estudo de 

alternativas. 

Optou-se pela 3ª série do Ensino Fundamental, após levantamento dos 

conteúdos propostos para a referida série pelas escolas, listados em seus planos de 

estudos, obtidos via SMEd/SM. Dos conteúdos listados nos planos de estudos das 

escolas, selecionou-se como prioridade para a elaboração inicial do AVAGeo os 

pontos cardeais, assim contribuindo com o desenvolvimento da competência de 

situar-se no espaço, principalmente quanto ao bairro, município, estado e país onde 

mora. 
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Inserindo-se o uso do AVAGeo como complementação das atividades 

propostas na sala de aula regular, contempla-se ao mesmo tempo (Figura 1) o 

desenvolvimento de conhecimentos informáticos (o computador) e os conhecimentos 

específicos (da disciplina). 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 1 – As diferentes áreas do conhecimento contempladas 

pela interação com o AVAGeo. 
ORG: MUSSOI, 2004. 

AVAGeo 

CONHECIMENTOS 
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CONHECIMENTOS 
INFORMÁTICOS 

 

Com base nesta exposição de justificativa o problema apresenta-se em como 

criar e estruturar um instrumento didático-pedagógico digital de Geografia, na forma 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem de Geografia – AVAGeo – para a 3ª série 

do Ensino Fundamental, da Rede Pública Municipal de Santa Maria. O adequado uso 

do AVAGeo proposto, contribuirá com o processo educacional atendendo às 

necessidades instrumentais dos professores da rede pública municipal, constituindo 

uma modalidade de educação que possibilita a inovação dos procedimentos de 

ensino, a utilização de diversos meios eletrônicos de comunicação viabilizando uma 

educação extra-escolar, tornando possível o acesso dos alunos a locais 

geograficamente distantes e, também, a inserção de imagens digitais de satélite no 

ensino da geografia. 

III A criança e o desenvolvimento da localização espacial 

Ao contemplar a terceira série do Ensino Fundamental com o AVAGeo, 

buscou-se compreender os processos cognitivos que levam ao desenvolvimento da 

noção de localização espacial da criança. Desse modo, busca-se em autores como 

Castrogiovanni(2000) e Antunes(1993) referências para compreender melhor estes 

processos. 
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Do nascimento até os dois anos de idade, para a criança o espaço apresenta-

se como o espaço vivido, o espaço da ação. Ao engatinhar, rastejar, andar, ao usar 

os sentidos estruturando as relações de proximidade, a criança organiza o espaço 

vivido. A construção do espaço representativo inicia quando a criança substitui uma 

ação ou um objeto por um símbolo, imagem ou palavra. 

Ao entrar na escola, a criança com idade entre 06-07 anos já possui algum 

conhecimento sobre localização espacial, desenvolvida através de seu 

relacionamento com a família e com a vizinhança. É papel da escola ampliar e 

aprofundar estas noções, procurando respeitar o conhecimento que a criança já traz 

consigo. 

Conforme Piaget & Inhelder, em seus estudos, distinguem a partir da 

geometria contemporânea, três tipos de relações espaciais: as topológicas, as 

projetivas e as euclidianas. 

As relações espaciais topológicas são relações de vizinhança, de separação, 

de ordem ou sucessão espacial de elementos, de envolvimento ou fechamento 

(dentro-fora, proximidade, interior, exterior, contorno), de continuidade ou contínuo 

(seqüência). 

As relações espaciais projetivas evoluem de acordo com a liberação do 

egocentrismo da criança. Com a gradual descentração infantil, as relações projetivas 

variam conforme o ponto de vista do observador ou das referências adotadas: em 

cima, embaixo, na frente, atrás, à direita, à esquerda. De acordo com Antunes 

(1993), o desenvolvimento da noção de direita e de esquerda na criança apresenta 

três fases, representadas no quadro abaixo. 

 

FASES  IDADE 
(aproximada) 

NOÇÃO DE 
ESPAÇO 
PROJETIVO 

Primeira Fase 05 – 08 anos Considera apenas do 

seu ponto de vista 

Segunda Fase 08 - 11 anos Considera o ponto de 

vista do outro 
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Terceira Fase 11anos ... Considera objetos do 

ponto de vista uns 

dos outros e, ao 

mesmo tempo, em 

relação às pessoas 

 

FIGURA 2 – Quadro sobre desenvolvimento infantil e a noção de espaço. 

ORG: MUSSOI, 2004. 

O desenvolvimento da noção de espaço, apresentado na tabela acima, 

permite entender a transposição da orientação corporal para a geográfica, 

estabelecendo relações de norte/sul e leste/oeste, são as direções cardeais. Estuda-

se a hemisferização a partir do corpo da criança (hemisférios corporais) evoluindo 

para os hemisférios do planeta Terra. 

As relações espaciais euclidianas envolvem sempre a noção de medida e um 

sistema fixo de referência. É atingida pelas crianças do 09 aos 11 anos de idade. A 

construção desta relação espacial é simultânea a do espaço projetivo. Compreende 

relações de razão e proporção, coordenação das medidas de duas ou três 

dimensões, utilização das referências horizontal e vertical, possibilitando a 

construção e o uso do sistema de coordenadas. 

Contudo, nesta proposta de estudo, parte do desenvolvimento da noção de 

localização espacial da criança ocorrerá presencialmente, na sala de aula regular, e 

a outra parte será através da interação dela com os desafios propostos no ambiente 

virtual. 

IV  AVAGeo: definindo etapas 

Para a criação do AVAGeo optou-se por uma pesquisa de caráter qualitativo 

exploratório, tendo como meta a utilização de um suporte tecnológico, para posterior 

proposta de alternativas educacionais na área de geografia. 

Etapas do projeto 

Etapa 1: Instrumentos de análise 

 9946 



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

– Levantamento bibliográfico das principais publicações das 

temáticas abaixo: 

a) Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

b) O ensino de Geografia 

c) Educação a Distância 

d) O que é virtual 

e) Tratamento de imagens 

– Análise de Ambientes Virtuais de Aprendizagem existentes 

– Análise dos planos de estudos das escolas da Rede Pública 

Municipal, PCN´s e LDB 

 Etapa 2: Instrumentos de Síntese 

 Etapa 3: Final 

As etapas do projeto estão sintetizadas no fluxograma metodológico da 

Figura 3. 
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FIGURA 3 – Fluxograma metodológico. 

ORG: MUSSOI, 2001. 

A etapa 1 já se encontra parcialmente concluída tendo sido analisados os 

planos de estudos de 03 escolas. Sabe-se que a partir do ano de 1998 as escolas da 

Rede Pública Municipal começaram seus estudos a fim de criarem os seus Projetos 

Políticos Pedagógicos – PPP, os Regimentos Escolares e os Planos de Estudos. 

Estes começaram a ser entregues em 2003. Atualmente, conforme Censo Escolar de 

2004, todas as 63 escolas de Ensino Fundamental e as 26 escolas de Educação 

Infantil já entregaram sua documentação, cuja cópia se encontra na SMEd/SM. Do 

total de escolas de Ensino Fundamental foram escolhidos aleatoriamente 03 planos 

de estudos. 

A análise destes planos foi decisiva para a escolha da 3ª série do Ensino 

Fundamental para a aplicação da presente proposta. Essa análise conjunta a dos 

PCN’s, possibilitou a seleção do conteúdo sobre os pontos cardeais como prioridade 

para a elaboração inicial do AVAGeo. Assim contribuindo com o desenvolvimento da 
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competência de situar-se no espaço, principalmente quanto ao bairro, município, 

estado e país onde mora, bem como o uso de imagens de satélite do sistema sensor 

Landsat 7 tomadas em 02/10/2002, 15/03/2002 e 29/01/2003, nas bandas 3, 4 e 5. 

Identificado à população alvo partiu-se para a escolha dos materiais técnicos 

e bibliográficos para a composição do ambiente de acordo com as necessidades da 

população alvo. 

A análise de outros ambientes de aprendizagem existentes permitiu 

estabelecer critérios de escolha de materiais para serem utilizados no ambiente, 

optando-se por um ambiente mais lúdico, interativo, cooperativo e flexível, 

constituindo uma alternativa pedagógica, um material didático atraente, que permita 

que os alunos trabalhem cooperativamente ou individualmente, reflita, navegue pela 

internet, estabeleça contato com os outros, coopere e aprenda a respeitar as 

individualidades. 

A etapa 2 constitui-se dos instrumentos de síntese expostos na fig. 1. Nesta 

etapa se estará construindo um acervo de sítios, imagens, biblioteca e demais 

materiais que forem necessários à construção do AVAGeo. Também fará parte desta 

etapa um estudo mais aprofundado das possibilidades das plataformas para 

educação a distância existentes, suas ferramentas e a solicitação da autorização de 

uso do ambiente escolhido. A etapa 3 será desenvolvida no momento que todas as 

etapas anteriores estiverem de acordo com o idealizado pelo pesquisador. A 

aplicação da proposta será feita na forma de um piloto com a participação de 

professores e alunos que se dispuserem a colaborar com esta investigação. Nos 

encontros com estes professores serão discutidas propostas de aplicação de 

aplicação metodológica do AVAGeo. 

Após a análise dos resultados obtidos com o piloto e feitas as adaptações 

sugeridas ao AVAGeo, o mesmo será disponibilizado para toda a Rede Pública 

Municipal de Educação, cumprindo os objetivos propostos nesta pesquisa. 

Para esta análise serão construídos Instrumentos de Pesquisa para professor 

e alunos participantes do Projeto Piloto como forma de identificar suas expectativas 

com relação ao AVAGeo e suas propostas para adequá-lo às necessidades dos 

usuários potenciais. 

V.  Metas estabelecidas para o AVAGeo 
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Como professora de Geografia, buscar de novas formas de promover a 

análise e o uso da geoinformação, construindo um ambiente de 

aprendizagem(AVAGeo) para os alunos. 

Propiciar momentos de cooperação, reflexão, interação, elaboração de 

estratégias para a resolução de problemas e estudo de alternativas. 

Construção, aplicação e ampliação do AVAGeo. 

Gradualmente, inserir imagens de satélite no Ambiente Virtual.  

Utilizar a metodologia sugerida na 3ª série do ensino fundamental e a 

intenção de evoluir para as demais séries. 

VI.  Resultados esperados 

Contribuir com o processo educacional atendendo às necessidades 

instrumentais dos professores da rede pública municipal, com a criação e 

disponibilização de um instrumento inovador para o fazer pedagógico da rede pública 

municipal. 

Constituir, através do AVAGeo, uma modalidade de educação que possibilita 

a inovação dos procedimentos de ensino, com a utilização de diversos meios 

eletrônicos de comunicação viabilizando uma educação extra-escolar, tornando 

possível o acesso dos alunos a locais geograficamente distantes e, também, a 

inserção de imagens de satélite no ensino da geografia. 

Desenvolvimento do aprendiz e do professor, através da utilização das TICs 

na aprendizagem, incentivadas pelo MEC. 

Incentivar a aprendizagem colaborativa, interativa, cooperativa e o 

desenvolvimento de habilidades. 
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