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A partir da 3ª Geração: SDI centrada no usuário

Integrar  variedade de 

dados;

Incluir diferentes 

usuários:

setor empresarial,  

universidade, escola,

pessoas não 

especialistas...
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• Considerada internacionalmente como um dos aspectos para avaliar o

desempenho de uma IDE;

• Meio principal para motivar a participação dos cidadãos no uso de IDE

em benefício coletivo.

• Estudos na Croácia ressaltam a necessidade da realização de reforma

curricular na grade dos ensinos técnicos e superiores das áreas que

exploram Informações Geoespaciais para incluir a disciplina IDE na

formação dos discentes (BAICIC et. al., 2013)

• Estudos na Áustria ressaltam a importância do exercício da cidadania

ao usar a IDE por meio da educação espacial formal ou informal, em

geoportais temáticos e educativos, apostilas digitais, treinamentos,

cursos e tutoriais on-line, webinars, blogs e redes sociais
(HENNIG et. al., 2013)

Relevância da Educação para o uso de IDE
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Revisão bibliográfica na base de dados Scopus sobre o tema IDE relacionado

à educação;

Realizou-se pesquisa sobre os dados estatísticos do Censo Escolar 2017 e

Censo da Educação Superior 2017;

Realizou-se analise das grades curriculares dos cursos de graduação e pós-

graduação em Geografia das principais universidades federais brasileiras que

disponibilizaram online as ementas dos cursos;

Pesquisou-se a Base Nacional Comum Curricular da disciplina de Geografia.

Objetivo 

Investigar a importância da educação para adoção da cultura de uso

da INDE no Brasil, destacando a potencialidade do ensino da

Geografia como ação estratégica para esta finalidade.

Materiais e Método 



Busca decifrar problemas que envolvem mudanças de escala,

orientação e direção de elementos localizados na superfície

terrestre, contextos onde há relação entre tempo e espaço,

ordenamento territorial, conexões entre componentes físico-

naturais e as ações antrópicas, incentivar desenvolvimento do

raciocínio crítico, exercício da cidadania, dentre outros.

O Ensino da Geografia 
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• No Brasil, os cursos de graduação e pós-graduação em Geografia na

modalidade presencial estão concentrados principalmente nas

capitais, sobretudo, nas universidades federais.

Censo da educação superior, 2017

• Os licenciados em Geografia têm potencial para dar visibilidade para a

INDE ao utilizá-la em sala de aula;

• Alunos do nível básico e médio são uma parcela potencial de novos

usuários dessa infraestrutura e de outras IDEs.

• Ao avaliar suas ementas ou grades curriculares disponíveis na web,

tanto da graduação, quanto da pós-graduação em Geografia,

verificou-se a ausência da componente IDE dentre os conteúdos

apresentados.

O Ensino da Geografia 
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O Brasil país possui 131.606 escolas de ensino fundamental, 28.558 de

nível médio, 27,3 milhões de matrículas no ensino fundamental e 7,9

milhões no ensino médio, conforme as Notas Estatísticas do Censo

Escolar 2017.

O Ensino da Geografia 

Escola/Infraestrutura Federal Estadual Municipal Privada

Nº Escola Ensino 

Fundamental

47 23.278 84.187 24.094

Lab. Informática 

Ensino Fundamental 

95,7% 77,7% 37,9% 47,8%

Internet Ensino 

Fundamental 

95,7% 87,5% 52,6% 90,1%

Nº Escola Ensino 

Médio

552 19.490 245 8.271

Lab. Informática 

Ensino Médio 

98,7% 83,8% 63,3% 69,8%

Internet Ensino Médio 99,3% 90,9% 75,5% 92,3%

Censo escolar, 2017

Quantidade de laboratórios de informática e disponibilidade 

de Internet nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio. 



Introdução

Materiais e 

Método

Resultados

Conclusões

Os licenciados e bacharéis em Geografia atuam em diversos ambientes

de trabalho explorando dados geoespaciais;

Por exemplo, UFPR incluiu a disciplina de IDE na grade curricular da

pós-graduação em Ciências Geodésicas;

A universidade tem potencial para questionar paradigmas e propor

sugestões de aprimoramento da INDE em diversos aspectos;

O Ensino da Geografia 
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Considerando a educação como meio de propagar a

cultura do uso de uma IDE, principalmente nas áreas das

Ciências Exatas e da Terra, notou-se no Brasil a ausência

de exploração da INDE na formação de licenciados e

bacharéis em Geografia;

Professores e Bacharéis em Geografia correspondem a

um público influente no mercado de trabalho para

ampliação do uso e melhoria dessa infraestrutura;

A pós-graduação em geografia tem potencial para

desenvolver linha de pesquisa na área de IDE, porém, há

carência de pesquisadores



Referências

BAICIC, Željko; POSLONCEC-PETRIC, Vesna. Efficient Association Established on GIS and 

SDI - the role of education and communication with subjects and users. Geonauka Scientific 

Journal, v.1, n.2, 2013, p. 17-23.

HENNIG, Sabine; VOGLER, Robert; GRY, Inga. Spatial Education for Different User Groups as 

a Prerequisite for Creating a Spatially Enabled Society and Leveraging SDI. International 

Journal of Spatial Data Infrastructures Research, v.8, 2013, p. 98-127. 

MEC. Censo Escolar 2017: Notas Estatísticas. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, jan. de 2018.

MEC. Censo da Educação Superior 2017: Notas Estatísticas. Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, jan. de 2018.

RAJABIFARD, A; BINNS, A;  MASSER, I; WILLISMSON, I. The role of sub-national 

government and the private sector in future Spatial Data Infrastructures. International Journal of 

Geographical Information Science, v.20, 2006, p. 727-741.



Agradecimento

Contatos:
sodre@ufpr.br

silvanacamboim@gmail.com

luciene@ufpr.br


