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Perante a necessidade de interlocução e construção de saberes geográficos concernentes 

às características históricas, sociais, culturais, econômicas e físicas do estado de Goiás a 

partir de uma linguagem clara, objetiva e acessível, é que se encontra a proposta da 

elaboração do Atlas Geográfico Escolar do estado de Goiás/Brasil. Enquanto 

instrumento didático-pedagógico no ensino-aprendizagem de Geografia, os Atlas 

Escolares apresentam uma proposta mais ampla do que simplesmente os Atlas 

Geográficos, uma vez que esses propõem um trabalho conjunto de formação do aluno e 

professor, por meio de uma linguagem gráfica e textual de conteúdos adaptados ao nível 

de ensino a que se destina, bem como às especificidades da realidade local. Contudo, 

para que possam cumprir seu papel, a elaboração das representações cartográficas 

devem se pautar nos fundamentos teórico-metodológicos estabelecidos pela ciência 

cartográfica, principalmente no pressuposto de tratá-la enquanto uma forma de 

comunicação, uma linguagem específica da ciência geográfica. É por isso que a 

elaboração (e utilização) de mapas exige o exercício dos conhecimentos básicos de 

temas da Cartografia Sistemática e Temática. Ainda, cada vez mais se faz necessário a 

incorporação de tecnologias voltadas ao tratamento e representação da informação 

geográfica, subsidiada pelas Geotecnologias, que envolvem os recursos de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), as imagens de satélite e fotografias aéreas do 

Sensoriamento Remoto, os dados de Sistemas de Posicionamento Global (GPS) e as 

técnicas de Geoprocessamento. É com o intuito de mudar esse cenário e subsidiar a 

produção do Atlas Geográfico Escolar do estado de Goiás/Brasil que se ancora a 

proposição do presente trabalho, que tem como objetivo geral narrar a organização do 

banco de dados geográficos e a elaboração do mapeamento de base e temático dos 

aspectos históricos, sociais, econômicos, culturais e físicos (ambientais) do estado de 

Goiás/Brasil, com as devidas considerações e ressalvas dos fundamentos teórico-

metodológicas da elaboração de representações cartográficas. Para tanto, a execução do 

trabalho foi amparado, inicialmente, em pesquisa bibliográfica e, posteriormente, na 

compilação de dados e base cartográfica a ser organizada num banco (digital) de dados 

georreferenciados. Junto aos produtos cartográficos produzidos, uma série de 

informações textuais, tabulares e gráficas foram elaboradas com o intuito de 

complementarem os temas representados e, assim, compor um atlas geográfico 

realmente “escolar”. 
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Goiás/Brasil. 



Introdução 

No âmbito da necessidade de interlocução e construção de saberes geográficos 

concernentes às características históricas, sociais, culturais, econômicas e físicas do 

estado de Goiás, feitas a partir de uma linguagem clara, objetiva e acessível, é que se 

encontra a proposta da elaboração do Atlas Geográfico Escolar do estado de Goiás. 

Enquanto instrumento didático-pedagógico no ensino-aprendizagem de 

Geografia, em diferentes níveis de ensino, desde o básico ao superior, os Atlas 

Escolares apresentam uma proposta mais ampla do que simplesmente os Atlas 

Geográficos, uma vez que esses propõem um trabalho conjunto de formação do aluno e 

professor, por meio de uma linguagem gráfica e textual de conteúdos adaptados ao nível 

de ensino a que se destina, bem como às especificidades da realidade local. 

Contudo, para que possam cumprir seu papel enquanto instrumento didático-

pedagógico no ensino-aprendizado em Geografia, a elaboração das representações 

cartográficas devem se pautar nos fundamentos teórico-metodológicos estabelecidos 

pela ciência cartográfica, principalmente no pressuposto de tratá-la enquanto uma forma 

de comunicação. 

É com o intuito de mudar esse cenário e subsidiar a produção do Atlas 

Geográfico Escolar do estado de Goiás/Brasil que se ancora a proposição do presente 

trabalho, que tem como objetivo geral narrar a organização do banco de dados 

geográficos e a elaboração do mapeamento de base e temático dos aspectos históricos, 

sociais, culturais, econômicos e físicos (ambientais) do estado de Goiás/Brasil, com as 

devidas considerações e ressalvas dos fundamentos teórico-metodológicos da 

elaboração de representações cartográficas.  

 

Metodologia 

A execução do trabalho foi amparada, inicialmente, em pesquisa bibliográfica 

acerca das temáticas relacionadas à Cartografia, à Semiologia Gráfica enquanto 

fundamento teórico-metodológico da elaboração de representações cartográficas e à 

utilização do mapa e da Cartografia como recurso didático-pedagógico no ensino-

aprendizagem de Geografia. 

  A próxima atividade compreendeu a compilação de dados e sua posterior 

organização em um banco de dados (digital) georreferenciado. Para tanto, foi 

empregado o software ArcGIS de modo a compor um projeto reunindo dados 

censitários e cartográficos do estado de Goiás. Vale destacar que, quando da elaboração 

do banco de dados, se indica o desenvolvimento de arquivos contendo os metadados, 

que se baseiam na descrição e detalhamento dos dados, indicando sua fonte, escala, ano 

de elaboração, metodologia etc. Os metadados se fazem de suma importância na 

composição de um banco de dados e informações de fontes diversas, com o intuito de 

serem garantidas as informações a respeito dos dados originais. 

 A compilação de dados subsidiou a confecção das representações cartográficas 

referente aos aspectos históricos, sociais, econômicos, culturais e físicos do estado de 

Goiás, sendo atendidos os seguintes pontos: 

 



 Histórico: processo de ocupação (expedições, explorações minerais, serviços do 

IBGE) e formação do estado de Goiás, desmembramentos e perdas territoriais, etc.; 

 Social: matrículas no ensino fundamental, médio e superior, número de professores, 

número de hospitais, indicadores sociais como IDH e Gini, população total, rural, 

urbana, masculina e feminina, saúde, educação, renda, migrações etc.;  

 Cultural: população indígena e quilombola, eixos de migração, diversidade étnica, 

racial e cultural, sítios arqueológicos etc.; 

 Econômicos: PIB total e per capita; produção, agrícola; pecuária e minerária; 

ganhos com o comércio e prestação de serviços; atividades turísticas, malha viária 

rodoviária e ferroviária, portos aeroviário e ferroviário, divisões regionais, regiões 

de influência e redes urbanas, escoamento de produção etc.; 

 Físicos (ambientais): geomorfologia, solos; clima, geologia, geomorfologia, 

vegetação, uso e cobertura do solo, desmatamento, pivôs, parques, queimadas, 

altitude, declividade, hidrografia, bacias hidrográficas, recursos minerais, barragens 

e hidrelétricas etc. 

 

Resultados e Discussões 

A Associação Internacional de Cartografia (1966) considera a Cartografia como 

um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas baseado nos 

resultados de observações diretas ou análise de documentação indireta com vistas à 

elaboração e utilização de mapas e outras formas de expressão. Até aqui, todas as 

preocupações eram voltadas à criação e produção de mapas, dando pouca ou nenhuma 

importância ao seu uso enquanto leitura e meio de retorno à realidade. 

Contudo, a Cartografia deve ser entendida primeiramente como uma 

representação gráfica, ou, melhor dizendo, uma linguagem da comunicação visual da 

informação geográfica que postula o mapa enquanto um veículo de comunicação 

(BERTIN, 1967; TEIXERA NETO, 1984; JOLY, 1990; MARTINELLI, 1991; 

OLIVEIRA, ROMÃO, 2013). 

Joly (1990) destaca que o mapa é antes de tudo uma mensagem de localização e 

de avaliação de distâncias e de orientações, porém transmitir também informações sobre 

objetos, formas, fatos e relações contidas no espaço geográfico. Nesse contexto, 

Oliveira e Romão (2013) destacam que a primeira função da Cartografia à Geografia é 

produzir mapas que comuniquem a localização, a distância e a orientação de objetos ou 

fenômenos e, quando bem elaborados, chegam a ser capazes de “revelar a geografia” 

desses objetos e fenômenos. 

Para que cumpram sua função, as representações cartográficas devem ser 

concebidas frente a ótica da teoria da comunicação visual, apresentando um conjunto 

harmonioso de símbolos, letras e cores de tal forma que sua mensagem seja transmitida 

de forma clara e fácil (OLIVEIRA; ROMÃO, 2013). 

Para que os mapas possam transmitir adequadamente uma mensagem, sua 

confecção deve abarcar o sistema de percepção escrita, presente no título, legenda e 

toponímia, e visual, expressa não pela correta escolha dos signos, mas sim pela 

adequada transcrição da natureza das relações entre os objetos ou fenômenos indicados 

no mapa, conforme preconizado pela semiologia gráfica (BERTIN, 1986). 

O título deve traduzir de maneira simples e acessível as informações referente ao 

tema, localidade e recorte temporal dos dados e informações representadas, levando ao 



usuário final do mapa responder às perguntas de “O quê”, “Onde” e “Quando” está 

representado no mapa. 

Elementos como referências de orientação (rosa-dos-ventos), coordenadas 

(geográficas ou planas) e escala cartográfica (gráfica, numérica ou explicita) são ainda 

obrigatórios em qualquer representação cartografia, uma vez que seu objetivo inicial 

compreende informar a localização, a orientação e a avaliação de medidas de objetos ou 

fenômenos. 

A legenda deve indicar a correspondência entre os símbolos utilizados no mapa 

e a informação que os mesmos representam, ou seja, deve informar os signos utilizados 

na comunicação gráfica. 

Contudo, mais importante que a escolha dos signos mais indicados, deve ser a 

atenção enquanto a correta transcrição da natureza das relações entre os objetos e 

fenômenos, com o intuito de assegurar a monossemia (único significado) da informação 

representada no mapa. 

Sendo assim, a diversidade deve ser transcrita por uma diversidade visual, a 

ordem deve ser representada por uma hierarquia visual e a quantidade deve ser 

concebida com uma proporcionalidade visual (OLIVEIRA; ROMÃO, 2013). 

Para tanto, a semiologia gráfica orienta a escolha das variáveis visuais mais 

adequadas conforme a natureza das relações entre os objetos e fenômenos, capazes de 

representarem adequadamente as propriedades perceptivas seletiva, ordenada e 

quantitativa, quando do uso de tamanhos, valores, cores, orientações, formas e texturas, 

implantadas pontualmente, linearmente ou zonalmente (Figura 1). 

 
Figura 1 – As naturezas das informações, as variáveis visuais e os modos de implantação. 

 
Fonte: Bertin (1967), adaptado por Oliveira e Romão (2013, p. 33). 

 

Nesse sentido, a elaboração de representações cartográficas deve ser pautada no 

domínio do arcabouço conceitual e metodológico da Cartografia, sobretudo ao 

considerar o mapa enquanto importante recurso para representação e compreensão do 

espaço geográfico. Quando considerado o grande desenvolvimento e a fácil 

manipulação dos programas de elaboração cartográfica, assim como pelo fácil acesso 



aos dados e às bases cartográficas, pouca ou nenhuma importância é dada aos 

fundamentos teórico-metodológicos da Cartografia. 

É por isso que a elaboração (e utilização) de mapas exige o exercício dos 

conhecimentos básicos de temas da Cartografia Sistemática, como de escala, 

coordenadas, projeções, orientação etc.; e também a respeito da Cartografia Temática, 

referentes às regras da Semiologia Gráfica acerca da escolha das variáveis visuais, do 

modo de implantação e da adequada transcrição da natureza das relações entre os dados, 

objetos e fenômenos. Ainda, cada vez mais se faz necessário a incorporação de 

tecnologias voltadas ao tratamento e representação da informação geográfica, 

subsidiada pelas Geotecnologias, que envolvem os recursos de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), as imagens do Sensoriamento Remoto (que fornecem imagens de 

satélite e fotografias aéreas), os dados de Sistemas de Posicionamento Global (GPS), e 

as técnicas de Geoprocessamento. 

Passando da etapa de revisão bibliográfica para a prática de confecção das 

representações cartográficas, foram compilados dados censitários e cartográficos junto 

ao Sistema Estadual de Estatísticas e Informações Geográficas de Goiás (SIEG), ao 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), à Agência Nacional de 

Águas (ANA), à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e ao 

Ministério do Meio Ambiente (MMA).  

A base cartográfica foi adquirida em formato vetorial (shapefile) e matricial 

(imagens de satélite). Os dados censitários (sociais e econômicos) foram vinculados à 

base cartográfica por meio da ferramenta join, tendo como base o código dos 

municípios goianos.  Toda base de dados georreferenciados foi organizada num projeto 

vinculado ao software ArcGIS, tendo como referência o sistema de coordenadas 

geográficas e projeção South American Datun de 1969 (SAD-69) – Figura 2. 

Figura 2 – Organização da base de dados em projeto no software ArcGIS 

 
Fonte: próprios autores 

De posse da base cartográfica e censitária organizada num projeto em ambiente 

de Sistemas de Informações Cartográficas, foram confeccionadas as representações 



cartográficas, sempre apoiadas nos preceitos e fundamentos da semiologia gráfica e 

respeitando a indicação da existência de todos os elementos fundamentais dos mapas, 

tais como: título, legenda, escala, orientação, coordenadas etc. 

Como não é possível apresentar todos os mapas elaborados, nas Figuras que 

seguem são ilustrados alguns exemplos. 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 



 
 



 



 
 

 

Considerações Finais 

Além da organização de um banco de dados georreferenciado do Estado de Goiás, a 

elaboração do Atlas Geográfico Escolar permite contribuir, juntamente com outros 



materiais didáticos complementares, um melhor ensino-aprendizado sobre o espaço de 

vivencia dos alunos do Estado de Goiás, contribuindo para uma compreensão maior 

acerca do local em que vivem. Além disso, espera-se com a realização deste projeto, 

uma melhor instrumentalização dos futuros professores de Geografia, em um sistema de 

formação continuada, que possibilitará a integração entre diferentes instituições que 

atuam na licenciatura em Geografia, bem como entre a academia e a rede de Ensino 

Básico. 

Após a fundamentação teórico-metodológica perante a elaboração das 

representações cartográficas compreendendo os mapas como forma de comunicação, a 

organização do banco de dados georreferenciados e a confecção dos mapas que 

comporão o Atlas Geográfico Escolar do Estado de Goiás, a etapa seguinte compreende 

a elaboração do material textual que complementará os mapas constantes no Atlas para 

subsidiar propostas de atividades com os conteúdos que os mesmos representam assim 

como os conteúdos cartográficos que orientará a leitura, análise e interpretação dos 

mapas. 
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