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O avanço das tecnologias computacionais aplicados à Cartografia tem contribuído para a 

ampliação do acesso a informação espacial. O aperfeiçoamento ao World Wibe Web (WEB) tem 

contribuído para significativas aplicações de recursos multimídias na Cartografia permitindo uma 

representação mais realista do espaço. Neste sentido, encontra-se a Cartografia Multimídia 

baseada na combinação de mapas com outras mídias, tais como: textos, fotos, vídeos e sons; 

esta ferramenta ao ser utilizada no ensino de Geografia possibilita aos educandos compreender 

a realidade espacial de maneira dinâmica, participativa e significativa. Neste sentido, este 

trabalho tem por objetivo discutir sobre a inserção da Cartografia Multimídia por meio da Internet 

como instrumento de apoio ao ensino de Geografia referente ao 7º ano do ensino fundamental 

da Educação Básica. Isto vai ao encontro a uma das propostas dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de Geografia que sugere o uso de diferentes fontes de informação e recursos 

tecnológicos na educação geográfica. É nessa perspectiva de discutir as contribuições da 

Cartografia Multimídia para as aulas de Geografia, que nos preocupamos em debater 

primeiramente os conceitos de multimídia e interatividade e, posteriormente colocar os 

benefícios da utilização dessa ferramenta através da Internet como uma ferramenta que estimula 

o aluno ser um aprendiz ativo na representação espacial ao movimentar o conteúdo de forma 

não-linear, ou seja, livres de recepção passiva de informações espaciais representadas em 

mapas sobre um determinado tema ou conceito. Busca-se estimular os professores a trabalhar 

com a contemporaneidade tecnológica dos educandos refletindo a respeito da inserção da 

Cartografia Multimídia em suas práticas pedagógicas como material de apoio ao estudo da 

dinamicidade espacial em meio, na maioria das vezes, a ausência de materiais cartográficos 

atualizados nas escolas. Ora, não significa negar o uso de mapas analógicos nas aulas de 

Geografia, mas é preciso estimular o aluno a ultrapassar a simples localização geográfica de um 

fenômeno espacial orientando-o para tornar-se participante do processo de construção da 

representação da realidade espacial. Em suma, a Cartografia Multimídia aplicada à educação 

geográfica possibilita melhorar as habilidades dos educandos com os mapas através da 
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realização de leituras críticas e conscientes do espaço geográfico por meio da linguagem 

cartográfica. 

Palavras-chaves: cartografia, multimídia e ensino de Geografia 
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1. Introdução 

 
As recentes inovações das tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm trazido 

significativas mudanças para a sociedade, facilitando a vida das pessoas e possibilitando novas 

formas de aquisição de conhecimento e, principalmente potencializando ainda mais a 

capacidade comunicacional inerente ao ser humano (Penteado, 1998). Além disso, as novas 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) influenciam a maneira como os indivíduos 

percebem e interagem com a realidade que os cercam. Os diferentes e múltiplos usos das 

tecnologias ocorrem através dos meios de comunicação e telecomunicação, como rádio, 

televisão e Internet os quais permitem receber e trocar informações instantaneamente de várias 

partes do mundo. 

A educação torna-se o elemento chave para inserção das pessoas na sociedade do 

conhecimento. Segundo Filmus (2006), a função da escola não se resume apenas ao ensino de 

conteúdos específicos, como também deve se empenhar a “ensinar a aprender” por meio das 

mais diversas fontes de comunicação e informação em razão da sua importância na 

transmissão/construção de conhecimentos, valores, conceitos e culturas (Porto, 1998). 

Dentro desse contexto, novas práticas de ensino de Geografia devem trabalhar com 

tecnologias que fazem parte o cotidiano dos alunos, permitindo aos educandos identificar, 

relacionar e compreender a inter-relação entre fenômenos naturais e sócio-econômicos que 

ocorrem no seu espaço vivido até a escala global. 

As novas tecnologias aplicadas à linguagem cartográfica possibilitou o desenvolvimento 

da Cartografia Digital definida como forma de representação, apresentação, análise da 

informação espacial ou georreferenciada que abrange uma ampla possibilidade de temas e 

interesses dos indivíduos na forma dinâmica, multimídia, multisensorial (Taylor, 2005) 

possibilitando aos usuários incluir suas próprias informações geográficas de acordo com os seus 

interesses.  

Esse novo paradigma da cartografia - a Cartografia Digital- tem um papel fundamental 

no ensino de Geografia, uma vez que, cria condições para que o aluno desenvolva, por meio de 

atividades pedagógicas, o domínio espacial no sentido geográfico não apenas observando a 



realidade e localizando fatos e fenômenos no mapa, mas principalmente explorando e 

interagindo com a informação geográfica, a partir de levantamentos de dados, correlacionando a 

partir de seu lugar até a escala global reconhecendo que eles podem criar seus próprios mapas 

em meio digital sem desconsiderar os elementos da cartografia analógica, pelo contrário, 

incorpora; o usuário pode inserir dados geográficos nos mapas como texto, som, vídeo, foto de 

acordo com seus interesses. Além disso, essa nova forma de representação e comunicação da 

informação espacial tem como um dos elementos a Cartografia Multimídia e sua aplicação por 

meio da World Wibe Web (wwww) como mostra (Taylor, 2005).  

Em virtude dessas questões, este trabalho tem como proposta discutir teórico- 

metodologicamente os benefícios das ferramentas multimídias empregadas no ensino da 

cartografia para o estudo do espaço geográfico na disciplina de Geografia, referente ao 7° ano 

do ensino fundamental da Educação Básica2. Isto vai ao encontro a uma das propostas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia3 (Brasil, 1998) enfatizando que o aluno nessa 

fase escolar deve ser capaz de utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos 

para a construção dos conhecimentos sócio-espacial; assim, a linguagem cartográfica nas aulas 

de Geografia trabalhada com a contemporaneidade tecnológica dos alunos torna as aulas mais 

dinâmicas e motivadoras e, principalmente o aluno passa um ser ativo-participante da 

elaboração de mapas.   

Como a cartografia multimídia pode tornar os alunos participantes no processo de 

ensino-aprendizagem explorando, correlacionando “o mundo” em torno deles a partir da inclusão 

de informações espaciais e georreferenciadas nos mapas seja por meio de vídeo, som, textos 

aplicados à linguagem cartográfica por meio da internet de modo interativo? 

 
2. Considerações teórico-conceituais 

 O aperfeiçoamento das tecnologias computacionais tem permitido o desenvolvimento  

das mídias combinadas que tem possibilitado a interatividade. Neste sentido, serão discutidos os 

conceitos de multimídia e interatividade; antes será necessário compreender o significa que 

transita em torno do termo mídia. 
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2.1. Mídias 

 Para o filósofo francês Lévy (1999), a mídia é o meio pelo qual a mensagem é recebida, 

como por exemplo, o rádio, a televisão ou a Internet. A recepção da mensagem possui caráter 

multisensorial, pois envolve a visão, o tato, a audição, a cinestesia (sentido interno do movimento 

do corpo). 

Ora, mídias são meios, e meios, como o próprio nome diz, são 

simplesmente meios, isto é, suportes materiais, canais físicos, nos 

quais as linguagens se corporificam e através dos quais transitam 

(Santaella, 2003, p.25). 

 

 Quando as mídias estão combinadas por diversos veículos de comunicação, denomina-

se multimídia. Esse trabalho discute o conceito de mídia eletrônica como “formas básicas de 

armazenamento e comunicação da informação (Peterson, 1995, p.129)”. Segundo esse mesmo 

autor, os cinco tipos de mídias que podem ser incorporados dentro da multimídia são texto, 

desenho, foto, vídeo e som.  

 

2.2 Multimídia 

 

 O termo multimídia apresenta diversos conceitos de acordo com o contexto em que é 

usado (Gomes, 2010). O termo multimídia pode ser compreendido como multi (várias) e mídias 

(linguagens), ou seja, é qualquer combinação de texto, desenho, som, foto e vídeo para 

transmitir uma mensagem. 

 Para o especialista em multimídia Vaughan (1994), com o desenvolvimento das 

tecnologias digitais e computacionais, o termo multimídia é qualquer combinação de texto, arte, 

gráfica, som, animação e vídeo usado para transmitir uma informação pelo computador. 

Peterson (1995) afirma que a multimídia tem o propósito de melhorar a comunicação e, 

acrescenta que a multimídia assistida pelo computador possibilita que o usuário seja estimulado 

a engajar na seleção de informações ativamente de acordo com os seus interesses e 

necessidades e não como um observador passivo. Este forma de multimídia muitas vezes se 

refere como multimídia interativa. 

 

2.3. Interatividade  

 O conceito de interatividade pelo computador que, já existia antes mesmo do advento da 

informática remete a comunicação e não de informática. Pode ser empregado para significar a 



comunicação entre as pessoas, entre humanos e máquinas e entre usuário e serviço (Silva, 

2001). 

 Silva (2001) considera que a interatividade depende de duas posições básicas: diálogo e 

a intervenção do usuário no conteúdo da mensagem. As novas tecnologias interativas renovam a 

relação do usuário com a imagem, com o texto, enfim com o conhecimento permitindo explorar 

as informações transitando para mídias diferentes.  

 Um elemento importante da visualização cartográfica é a interatividade que está cada 

vez mais presente na linguagem cartográfica em meio digital. 

 Entretanto, o termo interatividade não é novo na cartografia como afirma Peterson 

(1998), pois a elaboração do primeiro mapa construído na areia, no período da pré-história, foi 

resultado da interação entre dois indivíduos: o interagente e o “cartógrafo” que incluía um ponto 

de referência de acordo com a necessidade do interlocutor, ou seja, os primeiros mapas foram 

interativos. 

  Ao longo do tempo os mapas foram perdendo o caráter interativo e se caracterizando 

por uma representação espacial que apenas necessitava do cartógrafo no momento da criação 

do mapa elaborando mapas estáticos e imutáveis, embora tenha ampliado o acesso a mapas a 

um numero maior de usuários (Ramos, 2005). Com a introdução da informática na linguagem 

cartográfica, notadamente a Cartografia Multimídia por meio da internet houve um resgate do 

potencial interativo na cartografia (Ramos, 2005), permitindo que o usuário “converse” com o 

mapa imprimindo novas relações entre o usuário e o mapa. Segundo Peterson (1995), o mapa 

interativo é uma representação cartográfica assistida pelo computador com a participação do 

usuário no mapa, porém Kraak (2001) mostra que mapas estáticos podem ser interativos, desde 

que funcionem como interface com outra informação, outros mapas ou imagem. 

 A multimídia pode ser classificada em dois tipos: a interativa e a não interativa. No 

entanto, esse trabalho discute o conceito de interatividade em atividades pedagógicas no ensino 

de Geografia considerando a multimídia interativa de estrutura não linear (os temas/conteúdos 

são disponibilizados para o aluno realizar uma navegação “livre”, porém de acordo com as 

atividades propostas e orientadas pelo professor em sala de aula) em combinação com uma 

estrutura composta Vaughan (1994) que descreve que os alunos podem mover-se livremente 

pelos temas, mas ocasionalmente são direcionados a realizarem atividades de caráter linear.  

 A inserção da interatividade em materiais cartográficos escolares encontra-se associada 

aos hipermapas que consistem na combinação de mídias em um mapa permite ao aluno mudar 

o nível de detalhamento da informação no mapa, ou seja, reduzir ou ampliar a escala do mapa 

de acordo com as atividades pedagógicas propostas respeitando o ritmo e o próprio padrão de 



decodificação da informação presente no mapa pelo aluno possibilitando o mesmo correlacionar 

a informação representada no mapa com as diversas mídias distintas o que difere dos mapas 

prontos e acabados, na maioria das vezes, não desenvolvem no aluno o domínio espacial para 

torná-lo mapeador a leitor de mapas (Almeida & Passini, 2005).  

 De acordo com Wolfgram (1994) apud Russo&Garcia (2001), as pessoas lembra-se 

apenas de 15% do que escutam, 25% do que veem e de 60% do que com elas interagem. Isso 

justifica a importância fundamental de materiais interativos por meio de recursos multimídias 

(foto, som, vídeo, textos, desenho) na Cartografia Escolar já que possibilita ao professor 

trabalhar os elementos básicos da cartografia (legenda, coordenadas geográficas, escala, título, 

projeção cartográfica) a partir de mapas interativos assistidos pelo computador desenvolvidos na 

interface com outros mapas facilitando e tornando atrativos o entendimento da Cartografia tanto 

quem ensina e/ou aprende (Nogueira, 2009).  

   

 3. Contribuições teórico-metodológicas sobre a Cartografia Multimídia Interativa no ensino de 

Geografia 

 

 Ao longo dos últimos anos, o aperfeiçoamento das tecnologias computacionais tem sido 

importantes para a cartografia. Robinson (1995) afirma que as novas tecnologias computacionais 

aplicadas à cartografia tem contribuído para o desenvolvimento de um processo de mapeamento 

em meio digital mais preciso, com grande velocidade, fácil manuseio e uso; acrescenta-se que 

cada vez mais, os mapas possuem alta qualidade, elaboração de mapas mais flexíveis, ou seja, 

passíveis de constantes atualizações das informações geográficas. 

 Desde meados da década de 1990, a introdução da internet na cartografia tem ajudado 

a redefinir como os mapas são usados e, principalmente tem contribuído para uma maior 

democratização na distribuição e elaboração de mapas passíveis de constantes atualizações se 

comparado aos documentos cartográficos impressos e em papel; ainda, a obtenção de mapas é 

realizada em curto espaço de tempo, os usuários podem escolher uma localização para mapear, 

bem como incluir informações geográficas de acordo com os seus interesses e necessidades 

(Peterson, 1995). A Cartografia Digital on line tem possibilitado as pessoas “ir” espacialmente 

dentro dos mapas inserindo informações de acordo com os seus interesses sobre um espaço 

geográfico Peterson (1999). Dentre os elementos da cartografia digital encontra-se a Cartografia 

Multimídia que representa uma revolução tecnológica para a cartografia, uma vez que, está 

baseada na combinação de mapas com outras mídias suportadas pelo computador, tais como: 

texto, foto, desenho, vídeo e som permitindo uma representação mais próxima da realidade; 



entretanto, os princípios básicos da cartografia não foram substancialmente modificados, pelo 

contrário, novas tecnologias tem sido aplicadas à cartografia. 

 A Cartografia Multimídia pode ser identificada por cinco princípios básicos: inadequação 

do meio em papel como forma de representação e comunicação da dinâmica espacial, 

especialmente por não suportar uma ampla resolução espacial; os mapas em papel apresentam 

maiores custos de produção e distribuição, enquanto a internet possibilita simultaneamente 

imprimir e disponibilizar mapas em alguns segundos, além de permitir o “diálogo” com os mapas, 

ou seja, mapas interativos possibilitam ao usuário mudar a perspectiva, a projeção e a escala do 

mapa através das funções zoom in e zoom out; problema com o uso dos mapas: muitas pessoas 

não tem possuem uma representação mental do seu ambiente local e em outras escalas 

espaciais; valor intrínseco à cartografia torna a aquisição da informação um processo ativo e, 

com isso melhora o processo de ensino e aprendizagem; torna acessível  a representação 

espacial mesmo para aqueles que não possuem competências necessárias a habilidades na 

leitura com mapas.  

 Em virtude dos inúmeros benefícios expostos sobre a Cartografia Multimídia por meio da 

internet para o estudo do espaço geográfico, esta nova forma de comunicação cartográfica 

precisa ser trabalhada como material de apoio à disciplina de Geografia no sétimo ano do ensino 

fundamental que segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia (Brasil, 1998) ao 

final do terceiro ciclo do Ensino Fundamental 7° ano o aluno deve ser capaz de reconhecer a 

importância da linguagem cartográfica para trabalhar em diferentes escalas espaciais desde as 

representações locais até globais do espaço geográfico da produção e leitura de mapas 

promovendo e, dessa forma, essa nova tecnologia na Cartografia Escolar favorece um ensino 

mais interativo e motivador devido a inúmeras razões, tais como:  

 

a) supre a falta de materiais cartográficos atualizados nas escolas 

 Nas escolas das redes públicas, no caso do Brasil, na grande maioria dessas instituições 

escolares, o ensino de Geografia ainda é trabalhado apenas utilizando mapas em papel prontos 

e acabados representando um mundo estático, imutável não realizando adequadamente a 

essência da cartografia que para (Peterson, 1999) é “a representação e a comunicação da 

dinâmica espacial”. A linguagem cartográfica por meio de recursos multimídias nas aulas de 

Geografia estimular os alunos a inclui suas próprias experiências. 

 

 



“... suas experiências pessoais podem ser relatadas sobre os mapas – 

isto é, serem mapeadas – e compartilhadas com outras do mundo 

inteiro e a cada instante um novo comentário ou uma nova 

interpretação podem modificar o sentido que havia sido dado, por 

exemplo, quando essa representação foi emitida (Lévy, 2008, 

CammacK, 1999 apud Gomes 2010, p.104). 

 A criação de material em apoio ao ensino de Cartografia usando a multimídia interativa 

pode significar um valioso recurso para o processo de ensino e aprendizagem em Geografia 

porque possibilita ao professor suprir a falta de material cartográfico e principalmente atualizado 

como cartas topográficas, mapas temáticos e, até mesmo imagens de satélites para a realização 

de atividades pedagógicas sobre o bairro, o distrito, o município e, até mesmo em outras escalas 

espaciais envolvendo o aluno no processo de mapeamento. 

 

b) torna-se um instrumento auxiliar de fácil acesso e baixo custo para as escolas 

 O desenvolvimento de um instrumento em apoio à educação geográfica utilizando 

recursos multimídias suportados pelo computador por meio da Internet pode significar uma 

contribuição importante para o ensino de Geografia, uma vez que a Cartografia Multimídia utiliza 

mídias (foto, desenho, vídeo, áudio e texto) do cotidiano dos próprios alunos que são de fácil 

obtenção, manuseio por eles através de seus aparelhos portáteis, como celulares . 

 Concordando fortemente com Gomes (2010), podemos citar o programa Google Earth 

como um programa em multimídia interativo disponível gratuitamente em rede que condiciona 

aos professores de Geografia trabalhar com a cartografia de modo interativo, uma vez que, 

permite aos alunos inserir informações, escolher os “planos de informação” como lugares, 

estradas, limites e fronteira, dar zoom in e zoom out para mudar a escala do mapa, salvar uma 

imagem e, ainda compartilhar na Internet.  

 

c) possibilita trabalhar com tecnologias contemporâneas dos alunos. 

 O uso de mapas integrados a recursos multimídias, por meio da internet, possibilita aos 

professores de Geografia trabalhar com mídias eletrônicas contemporâneas aos alunos, como 

computador, internet, celular, câmera fotográfica o que torna o processo de ensino e 

aprendizagem mais atrativo, motivador, entusiástico, na medida em que, os alunos usem 

ferramentas do seu dia a dia em sala de aula. É preciso considerar os conhecimentos prévios 

dos alunos a partir da sua experiência de vida caracterizada pela participação ativa dos alunos 



através da inserção de informações geográficas de acordo com as suas necessidades, porém 

condizentes com as atividades cartográficas nas aulas de Geografia. 

 

d) trabalha com as inteligências múltiplas estudadas por Gardner (1995): texto (abrange as 

inteligências linguística e musical), som (linguística e lógico-matemática), vídeo (inteligências 

linguística, lógico-matemática e espacial), interatividade (inteligências corporal-cinestésica e 

espacial) e hipermídia (inteligências lógico-matemática, espacial e cinestésica) para o 

desenvolvimento de representações mentais do espaço por integrar mídias com meio de mapas 

interativos conectados com outros mapas ou informações espaciais mostradas por Freundschuh 

(1999) apud Melo (2003). 

 Dessa forma, torna-se fundamental que os professores busquem trabalhar com mapas 

combinados com outros meios de comunicação, que permeiam o cotidiano dos alunos e sejam 

apreciados por eles em ambiente digital e/ ou virtual. A linguagem cartográfica ensinada nas 

escolas usando multimídias e recursos e a Internet tornar-se um instrumento importante nas 

aulas de Geografia, uma vez que estimula e permite o aluno ser um aprendiz ativo inserindo 

movimentando o conteúdo de forma não-linear, porém em consonância com as atividades 

didáticas propostas e orientadas pelo professor e liberto da recepção passiva de informações 

sobre um determinado tema ou conteúdo (Vaughan, 1994). No futuro próximo, os mapas em 

papel não deixarão de fazer parte do processo de ensino-aprendizagem em Geografia; pelo 

contrário, Wiegand (2005) afirma que serão necessárias práticas pedagógicas que estejam 

envolvidas com novos olhares sobre o uso dos mapas, de modo que os professores de 

Geografia do ensino básico possam trabalhar a linguagem cartográfica utilizando mapas 

analógicos em complementaridade com mapas digitais na internet para trabalhar as relações 

espaciais entre sociedade-natureza formando cidadãos mais conscientes do seu espaço vivido, 

do espaço produzido e das transformações do lugar onde vivem. 

 
4.Considerações finais 
 
 A inserção da Cartografia Multimídia, por meio da internet, como material auxiliar na 

construção do conhecimento sobre o espaço geográfico na disciplina de Geografia possibilita 

aos professores trabalhar com dados mais atualizados a partir de tecnologias que permeiam o 

cotidiano dos alunos, como o espaço vivido do aluno, um bairro, uma cidade, suprindo assim, a 

carência de mapas e materiais cartográficos que facilitam a visualização e interpretação da 

dinâmica espacial.  



 Este trabalho teve como principal proposta discutir teórico-metodologicamente os 

benefícios da Cartografia Multimídia Interativa por meio da internet para o ensino de Geografia 

do sétimo ano do Ensino Fundamental. Após as discussões, observou-se que a Cartografia 

Multimídia aliada a Internet possui aspectos fortemente positivos para facilitar o ensino da 

Cartografia nas aulas de Geografia, a partir de tecnologias contemporâneas ao cotidiano dos 

aluno tornando as atividades com os mapas mais prazerosas, motivadoras e, sobretudo 

estimuladoras a partir do momento que, o aluno passa a ser participante na elaboração do mapa 

através da inserção de informações espaciais, move o mapa de acordo com a atividades 

proposta e orientada pelo professor diferentemente dos métodos tradicionais que utilizam mapas 

em papel, o que proporciona um ensino dinâmico e revitalizador e, principalmente sem custos 

diretos, no caso do uso de mídias, imagens e aplicativos  e programas gratuitos, como o Google 

Earth. Por outro lado, é sabido que há fatores desestimulantes para a inserção de recursos 

multimídias através da Cartografia Escolar, dentre eles: como a falta de computadores com 

acesso a Internet para todos os alunos de cada turma que dificulta um trabalho diferenciado, 

mas não impede do professor realizar a sua prática de ensino; ainda, a falta tempo e recursos 

financeiros para os docentes participarem de cursos de formação continuada. 

Os impactos das ferramentas multimídias (som, vídeo, texto, foto) empregada no 

processo de ensino e aprendizagem de Geografia ainda são pouco conhecidos quanto as  

potencialidades na construção do conhecimento pelos alunos sobre a dinâmica espacial.  

 Em suma, a principal meta da inserção da Cartografia Multimídia por meio da internet no 

ensino de Geografia é promover a socialização da ciência relacionando o ensino de Geografia 

com a prática cotidiana dos alunos, contribuindo para melhorar as habilidades de uso com os 

mapas a partir de tecnologias contemporâneas aos alunos. 
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