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RESUMO: O objetivo desta pesquisa é propor uma estratégia de ensino da            

geografia escolar utilizando a fotointerpretação de imagens ,e, avaliar o processo de            

interpretação dos estudantes ao visualizar as paisagens no jogo Geoguessr. Este           

trabalho é resultado de uma pesquisa aplicada de forma remota aos alunos do curso              

técnico em telecomunicações integrado ao ensino médio do IFSC, campus São José            

- SC. A metodologia, que inclui um questionário de coleta de dados, identificou que              

os alunos utilizaram em média três vezes mais objetos sociais, em comparação a             

objetos naturais, na elaboração de hipóteses de localização no jogo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Habitualmente, na geografia, definimos a paisagem como tudo aquilo que          

podemos ver, ou, até onde a vista alcança. Porém, fica implícito que esta definição              

prevê a existência de um observador e de uma forma de captura (PANIZZA;             

FONSECA, 2011). Em uma sociedade caracterizada pela globalização das relações          

culturais e do trabalho (SANTOS, 2012), em parte possibilitada pela gradual           

implementação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)        

(TAKAHASHI, 2005), novos formatos de paisagem passaram a ser produzidos e           

percebidos. Surge, então, a necessidade de compreender o processo de percepção           

do espaço dado às novas formas representação disponíveis. Como os alunos           

interpretam representações digitais da paisagem? Quais objetos geográficos são         

capazes de identificar? E, Como elaboram hipóteses interpretativas? 

Esta pesquisa tem por objetivo, então, propor uma estratégia de ensino da            

geografia escolar utilizando a fotointerpretação de imagens ,e, avaliar o processo de            

interpretação dos estudantes ao visualizar as paisagens no jogo Geoguessr. Serão           

discutidas as interpretações feitas a partir de paisagens em formato digital, estas já             

amplamente utilizadas no mundo do trabalho em aplicações técnicas como o           

geoprocessamento e o sensoriamento remoto (PANIZZA; FONSECA, 2011), e         

também no dia a dia da sociedade informatizada através de aplicativos, jogos e             

mídias diversas (ALVARENGA, 2008). 

Para isto, foi elaborada e aplicada uma aula de fotointerpretação com alunos            

do curso de telecomunicações integrado ao ensino médio do Instituto Federal de            

Santa Catarina (IFSC), campus São José. A aula apresenta as técnicas de análise             

espacial utilizadas no mundo do trabalho, e, em um segundo momento, provoca o             

estudante a pensar nas representações do espaço geográfico presente nos diversos           

formatos mídias e na cultura da era da informação. Ao fim da aula é proposto um                

experimento utilizando o jogo Geoguessr.  

O experimento envolve a utilização do jogo, simultaneamente, ao         

preenchimento de um questionário, que foi utilizado como método para identificar,           

quantificar e classificar os critérios utilizados pelos alunos ao interpretar as           

paisagens do jogo e a partir destas determinar sua localização.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Geografia Escolar 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são documentos que possuem         

a função de orientar os profissionais da educação acerca dos princípios, valores e             

conceitos que norteiam a educação brasileira. Ao tratar da geografia, demonstram           

que a preocupação primordial é o desenvolvimento e aprimoramento de          

competências, habilidades, inteligências múltiplas e posturas democráticas, em        

harmonia com a assimilação de conteúdos específicos e formativos. (VESENTINI,          

2004).  

A geografia como disciplina escolar tem o mérito e a responsabilidade de            

revelar aos alunos a complexidade do mundo ao qual fazem parte. Para que possam              

situar-se conscientes e ativos no espaço, utilizando as diferentes óticas          

proporcionadas pela ciência para interpretar os fenômenos e fatos que constroem os            

espaços geográficos regionais e globais Pois, “conhecer o mundo é condição           

necessária para nele viver e transformá-lo ” (CASTRO, 2014, p.7). 
A complexidade do mundo da vida, que se estrutura e se torna visível             
por meio das suas arrumações do espaço, exige certos critérios para           
que seja feita a análise. Tais critérios decorrem dos referenciais          
adotados, considerando-se a educação e a geografia, ambas em sua          
dimensão epistemológica.” (CALLAI, 2005, p. 237) 
 

Assim, alfabetizar geograficamente o aluno mostra-se uma tarefa nada         

simples. Parte pela infinidade de conteúdos possíveis e outros ainda indispensáveis           

a serem tratados em sala, estes resultantes da própria diversidade dos espaços e             

sociedades que integram nosso planeta, e parte pela responsabilidade de formar           

cidadãos conscientes numa sociedade globalizada que está em constante         

transformação 

Esta diversidade dos espaços e sociedades passa longe de ser estática, ela é             

dinâmica, conflituosa e está em constante transformação (SANTOS, 2012). Fato que           

deve ser compreendido pelo aluno, para que este possa compreender os fluxos cada             

vez mais rápidos de informações, pessoas, mercadorias, ideias, que atravessam          

territórios, conectam indivíduos e grupos, permeiam culturas e modificam         

constantemente as paisagens, o espaço e a sociedade (CASTRO, 2014). 
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Dada essa diversidade mutável, a tarefa de interpretar e representar o espaço            

e suas paisagens torna-se tão múltipla quanto a realidade que esta busca retratar,             

podendo ser feita através da técnica, da arte, da escrita etc. Assim, vemos uma              

infinidade de representações da paisagem em fotografias, desenhos, mapas, obras          

literárias e, mais recentemente, em mídias digitais como filmes e jogos.   

 
2.2 Pensando a paisagem  

Milton Santos define a paisagem como “tudo aquilo que nós vemos, o que             

nossa visão alcança, é a paisagem.” (SANTOS, 1988, p. 21). Porém, nossa visão             

depende de nossa localização e percepção. Imagine a paisagem de um edifício            

sendo visualizada do primeiro andar e também do último andar, a paisagem será             

diferente, ou seja, a localização do observador influi na paisagem que está sendo             

vista. A segunda condicionante é a percepção, esta é um processo seletivo de             

apreensão (SANTOS, 1988). Assim como um idioma, você só entende o significado            

do que está sendo comunicado caso conheça a linguagem que está sendo utilizada. 

Em realidade, a paisagem compreende dois elementos: os objetos naturais e           

os objetos sociais. Ambos podem ser transformados ou adaptados às novas           

necessidades da sociedade. Isso significa que a paisagem nada tem de fixa, porém,             

as mudanças são desigualmente implementadas, pois dependem das forças de          

poder e lógica de produção regentes. Por isso, as paisagens preservam           

testemunhos de tempos passados (SANTOS, 2012). Pense nas paisagens de          

grandes capitais, um grande centro urbano por exemplo, nele podemos ver           

diferentes padrões arquitetônicos, prédios históricos próximos a edifícios modernos.         

Uma acumulação desigual dos tempos. Mas por que isso acontece?  

A paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos,            
substituições; a lógica pela qual se fez um objeto no passado           
era a lógica da produção daquele momento. [...] Se juntos se           
mantêm elementos de idades diferentes, eles vão responder        
diferentemente às demandas sociais. A cidade é essa        
heterogeneidade de formas, mas subordinada a um       
movimento global. (SANTOS, 1988, p. 23) 

A paisagem e o espaço se fazem e refazem num movimento de adequação à              

lógica de produção de determinado momento histórico. Porém, paisagem e espaço           

 



5 
não são sinônimos. “A primeira é a materialização de um instante da sociedade [...]              

O espaço é o casamento da sociedade com a paisagem.” (SANTOS, 1988, p. 25).              

Quando faz-se a leitura da paisagem com o objetivo de interpretar o espaço             

geográfico deve-se considerar uma sociedade em movimento em um conjunto de           

formas físicas (SANTOS, 2012). 

2.3 Para entender o espaço geográfico 

Foi-se o tempo em que os objetos geográficos eram exclusivamente          

funcionais. O espaço não é somente local de habitação e meio de vida. Na              

sociedade globalizada, o espaço se tornou também um produto do mercado. Os            

objetos geográficos são concebidos com intencionalidade e simbolismo. Os         

princípios do design e do marketing invadiram a construção do espaço, “os locais de              

trabalho, de estudo, de lazer, o quadro de nossa vida cotidiana são concebidos             

como mercadorias para seduzir e atrair o consumidor” (SANTOS, 2012, p. 38). 

Em tempos passados, em um grupo social primitivo, as formas eram           

produzidos pela estrutura social quase sem mediação. Porém, a atualidade se           

mostra muito mais complexa. Na sociedade globalizada, caracterizada pela divisão          

do trabalho, a produção do espaço é fruto de múltiplas determinações que vão da              

escala local até à dimensão internacional. As formas são então concebidas para            

além da funcionalidade, mas carregam em si uma significação, um valor agregado.            

“Os construtores do espaço não se desembaraçam da ideologia dominante quando           

concebem uma casa, uma estrada, um bairro, uma cidade.” (SANTOS, 2012, p. 38).             

A problemática da elaboração simbólica é que os símbolos ocupam o lugar de outra              

coisa, de outra realidade. “O símbolo é presente, mas a realidade à qual ele remete               

pode ser presente ou ausente, [...] existente ou tão somente possível” (FRAISSE,            

1976, p. 5, apud SANTOS, 2012, p. 37). 

Isto torna a leitura da paisagem e a interpretação do espaço uma tarefa difícil.              

Devemos, primeiramente, identificar e afastar os símbolos que estão carregados de           

falsas significações. E, então, estudar a história dos modos de produção e das             

formações sociais, pois estas sim nos permitirão reconhecer o valor real de cada             

coisa no interior da totalidade, e não apenas seu valor na lógica de mercado. “O que                
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nos interessa é o movimento geral da sociedade, pois é pelo movimento geral da              

sociedade que apreendemos o movimento geral do espaço.” (SANTOS, 2012, p. 38).            

A problemática da significação exclusivamente a partir da forma é que 

O espaço não pode ser estudado como se os objetos materiais que            
formam a paisagem trouxessem neles mesmos sua própria        
explicação [...] ignorando os processos que ocasionaram as formas.         
Como analisar essa relação entre a estrutura e a forma a sociedade            
e a paisagem? (SANTOS, 2012, p. 58) 

Para isto, devemos recorrer à três conceitos: a forma, a estrutura e a função.              

Essa análise não deve ser feita separadamente, mas sim de forma combinada,            

“apenas sua utilização combinada pode restituir-nos a totalidade em seu movimento”           

(SANTOS, 2012, p. 58). Assim, se desejamos conhecer as forças que atuam no             

espaço, devemos treinar a percepção para que esta seja capaz de reconhecer a             

dimensão do tempo e da escala (SANTOS, 2012). Pois, não é a materialidade ou a               

representatividade que dão conteúdo à paisagem, mas sim as interpretações tecidas           

a partir dela. 

Mas qual a relevância da interpretação que o indivíduo ou dado grupo elabora             

do espaço geográfico? Dadas as interpretações, as ações que constroem os           

espaços tornam-se suas consequências racionais. O espaço geográfico é, então,          

objeto de disputa de concepções, de sobreposições de lógicas de produção           

(SANTOS, 2012).  

Há que se dizer que, além de produzido, o espaço geográfico é            
propriamente concebido. Isso quer dizer que, além de resultado das          
práticas e intervenções humanas sobre o meio, ele é fruto da forma            
com que as pessoas enxergam a realidade. Nesse sentido, o espaço           
também interfere nas diferentes maneiras com que podemos        
apreender a realidade e a ela dar significado, ganhando, nesse          
sentido, uma substância, em termos de conteúdo, que lhe dá uma           
dinâmica própria. (PENA, 2020, p. 1, grifo do autor). 

Para apreendemos o espaço devemos estudá-lo a partir da totalidade,           

“quando se fala em espaço total fala-se de uma multiplicidade de de influências             

superpostas” (SANTOS, 2012, p. 27). A totalidade compreende um complexo          

conjunto que pode ser definido como: 

1. A sociedade e suas estruturas, isto é, as relações mantidas entre os            
indivíduos com o objetivo de reprodução da vida, segundo um certo           
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sistema de produção. 

2. O próprio processo de produção, isto é, o controle do tempo e do             
espaço pelo trabalho social.  

3. O ato do trabalho em si mesmo, assim como todas as outras            
manifestações da vida coletiva, ou seja, o trabalho e o não trabalho,            
e todas as funções a eles ligadas. 

4. Os objetos naturais ou criados: a água, o sol, as plantas, assim como             
as ferramentas, os caminhos, todos os instrumentos e meios de          
trabalho, e todas as outras obras do homem. (SANTOS, 2012, p.           
61-62) 

Os arranjos espaciais são assim condicionados e condicionantes dos         

movimentos da sociedade à luz de seu tempo. “A inserção da sociedade em             

movimento nesse conjunto de formas fixas constitui o processo de realização           

geográfica da sociedade” (SANTOS, 2012, p. 60), sendo necessário considerar          

todos os agentes desse movimento a fim de compreender seu dinamismo. Há muitas             

formas de caracterizar nosso tempo, o que não pode-se negar é que se trata de um                

período tecnológico e globalizado (SANTOS, 2012).   

2.4 Sociedade da informação 

Uma pesquisa da universidade Fundação Getúlio Vargas (FGV) de 2015          

estima a existência de mais de 300 milhões de dispositivos conectados à internet no              

Brasil, entre eles computadores, tablets e celulares (MEIRELLES, 2016). A          

expansão do acesso à internet deu início ao que alguns autores chamam de             

Sociedade da Informação , onde o consumo e a produção de informações nos            3

diferentes formatos de mídia é parte do exercício da cidadania (TAKAHASHI, 2005).  

Por algum tempo, o debate científico concentrou-se na relevância da          

democratização do acesso às tecnologias e em estratégias para atingir este objetivo,            

porém, com o aumento progressivo do acesso, o debate voltou-se a outro aspecto,             

relativo à capacitação e apropriação destas tecnologias pelos usuários, assim como           

a utilização para geração de conhecimento e renda (BALBONI, 2007). Neste sentido,            

o próximo passo é formar cidadãos que sejam capazes não somente de consumir a              

informação, mas produzi-la, criticá-la, apropriando-se das ferramentas em sua         

totalidade. É o que defende o pesquisador Juan Pozo que, em suas publicações,             

3 O livro “Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde” discute os desafios e metas que a                 
sociedade e o governo brasileiro vislumbram para os impactos das Tecnologias da Informação e              
Comunicação (TICs) no Brasil e no mundo (TAKAHASHI, 2000). 
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debate a inserção das TICs na esfera escolar e alerta para a necessidade de novas               

formas de alfabetização para esta era da sociedade da informação.  

Mas – aviso aos navegantes! – não se trata apenas de aprender a             
navegar pela internet para não “naufragar” de vez; é preciso          
considerar também que a construção do próprio olhar ou da leitura           
crítica de uma informação tão desorganizada e difusa requer do leitor           
ou do navegante novas competências cognitivas. (POZO, 2004, p.         
34-35) 
 

É fato que as TICs alteraram a forma que interagimos como sociedade,            

consumimos e produzimos cultura, organizamos o mundo do trabalho, fazemos          

ciência e educação (TAKAHASHI, 2005; BALBONI, 2007; CBI.br, 2018b). Porém,          

para nos apropriarmos dessas tecnologias em sua totalidade, é necessário o           

desenvolvimento de novas competências cognitivas, novas formas de alfabetização,         

e isto prevê a necessidade de novas práticas didáticas (POZO, 2004). 
Toda a técnica nova só é utilizada com desenvoltura e naturalidade           
no fim de um longo processo de apropriação. No caso das TICs, esse             
processo envolve claramente duas facetas que seria um erro         
confundir: a tecnológica e a pedagógica (PONTE, 2000, p. 64). 

 

Com o objetivo de expandir o olhar para as possibilidades de integração entre             

as técnicas e as práticas de uso das TICs no mundo do trabalho e na esfera escolar,                 

esta pesquisa propõe a utilização da fotointerpretação de imagens, técnica          

amplamente utilizada no geoprocessamento e sensoriamento remoto, no ensino da          

disciplina de  geografia. 

 

2.5 Geotecnologias 

As chamadas geotecnologias, que compreendem o “conjunto de tecnologias         

para coleta, armazenamento, edição, processamento, análise e disponibilização de         

dados e informações com referência espacial geográfica” (ZAIDAN, 2017, p. 198),           

destacam-se como técnica crescente que busca integrar diferentes conhecimentos         

geográficos para fim de análise espacial. Também conhecidas como geomática,          

geoprocessamento, e SIG (Sistema de Informação Geográfica), as geotecnologias         

têm diversas aplicações no mundo do trabalho (ROSA, 2011).  

Para se realizar uma análise espacial é necessário uma gama de dados com             
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o qual se vai trabalhar. “Os dados devem ter três dimensões: temporal (quando),             

temática (o quê) e espacial (onde)” (ROSA, 2011, p. 277). Além das grandezas             

temporais e espaciais, o processamento de dados geográficos geralmente inclui a           

determinação de uma escala (ROSA, 2011). 

Uma técnica de obtenção de dados a partir de imagens é a fotointerpretação.             

A fotointerpretação é amplamente utilizada na cartografia técnica, no sensoriamento          

remoto, no geoprocessamento e em diversas outras aplicações do trabalho          

moderno. Nesta, as informações são obtidas através de observação e          

desenvolvimentos de procedimentos lógicos. Ao deparar-se com uma imagem, o          

intérprete deve considerar o “todo” da imagem, mas também deve buscar distinguir            

objetos, “na interpretação (ou fotointerpretação), o usuário cria correlações entre os           

elementos determinados na imagem e elabora hipóteses interpretativas” (PANIZZA;         

FONSECA, 2011, p. 37).  

A captura de imagens pode ser feita de diversas formas: frontal, aérea,            

panorâmica etc. (PANIZZA; FONSECA, 2011). E, utilizando uma outra infinidade de           

equipamentos, tais como câmeras portáteis que equipam a maioria dos celulares em            

circulação, aviões ou aeronaves não tripuladas, satélites, câmeras 360°, entre          

outros. A forma como é realizada a captura e a posição do observador são              

determinantes às informações que foram extraídas (PANIZZA; FONSECA, 2011, p.          

37).  

Nesta proposta foram interpretadas imagens do jogo Geoguessr, o jogo por           

sua vez utiliza imagens do Street View do Google Maps, este é uma representação              

virtual do ambiente que nos rodeia, composta por milhões de imagens panorâmicas.            

Além do Geoguessr, o Google Maps é fonte de dados geográficos para uma             

diversidade de outras aplicações, como aplicativos de entrega, redes sociais, e           

aplicativos de navegação. Através de ferramentas como o Google Maps, uma           

parcela da população moderna já utiliza geotecnologias, mas, apesar disso, esta           

tecnologia ainda não tem o mesmo espaço na geografia escolar (CORREA;           

FERNANDES; PAINI, 2010). Se por um lado as pessoas possuem mais acesso a             

informação, antes papel da escola e mídias tradicionais, por outro, será que estão             

sendo orientados a utilizá-los cientificamente tecendo seus próprios conceitos sobre          
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espaço e a sociedade?  

Considerando isto, as ciências educacionais vem buscando ressignificar o         

papel do professor, que, tradicionalmente, é visto como o detentor do conhecimento,            

uma espécie de especialista do qual emana o saber, para tornar-se então um             

orientador, um mediador do conhecimento, que tem como objetivo a autonomia           

científica e moral do aluno. Estas mudanças de princípios podem ser encontrados            

no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação para o             

Século XXI (DELORS, 1996). Esta premissa reforça o papel do método científico            

como caminho para autonomia, gerando indivíduos responsáveis conscientes de si e           

dos que o cercam. Esta pesquisa, em acordo com estes princípios, busca propor             

uma metodologia de compreensão do espaço geográfico considerando suas novas          

formas de representatividade postas na sociedade da informação. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como exposto, esta pesquisa foi motivada pelo desejo de trabalhar com           

geotecnologias no ensino escolar de geografia, ampliando as possibilidade didáticas          

e aproximando a geografia escolar das técnicas e ferramentas utilizadas no mundo            

do trabalho. Além da utilização da fotointerpretação no ensino escolar, este trabalho            

também pretende compreender como os alunos interpretam as paisagens. Quais          

objetos geográficos são capazes de identificar? E, como elaboram hipóteses          

interpretativas? 

Para alcançar os objetivos da pesquisa foi elaborada uma aula de           

fotointerpretação de paisagens digitais (Capítulo 3.2), uma atividade utilizando o jogo           

Geoguessr e um questionário respondido pelos estudantes. O objetivo da aplicação           

do questionário é realizar uma pesquisa aplicada que busca entender os critérios de             

interpretação que os alunos que assistiram a aula utilizaram para interpretar as            

paisagens visualizadas no jogo. A metodologia utilizada baseia-se na concepção          

teórica de Milton Santos acerca dos conceitos de paisagem e espaço geográfico e,             

também, na ideia de mediação como prática do ensino escolar.  

A aula e atividade foram disponibilizadas aos alunos no dia 14 de abril de              

2020, pelo professor da turma. A partir desta data os alunos tiveram um prazo de               
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quatorze dias para assistirem às aulas e responderem o questionário. 

 

3.1  Geoguessr 

A escolha pelo Geoguessr foi motivada pelo desejo de trabalhar com           4

geotecnologias e fotointerpretação no ensino escolar, estas técnicas são comumente          

utilizadas no mundo do trabalho. O exercício aqui proposto envolve a interpretação            

de uma paisagem a partir de uma representação digital, identificação de objetos            

geográficos e a elaboração de uma hipótese de localização.  

O jogo funciona, resumidamente, da seguinte forma: primeiramente, o         

participante deve criar uma conta na plataforma, com a conta é possível jogar e              

conectar-se com outros jogadores. O jogo é dividido em módulos temáticos, como,            

por exemplo: Famous Places (Lugares Famosos), United States (Estados Unidos) e           

World (Mundo). Esses módulos limitam as paisagens apresentadas ao recorte          

temático feito. Para esta experiência foi utilizado a modalidade World. Esta           

modalidade foi escolhida por conter uma maior diversidade de lugares. 

As partidas são estruturadas em 5 rodadas. Ao início de cada rodada o             

jogador tem disponível uma imagem interativa que foi sorteada de forma aleatória,            

geralmente as imagens são de estradas, caminhos, etc. Esta interatividade se dá            

com a possibilidade do jogador poder avançar neste caminho buscando outros           

elementos, rotacionar seu campo de visão e aplicar zoom em determinado           

elemento de interesse. Estas funções podem apresentar limitações de acordo com a            

imagem apresentada. Por exemplo, a função rotacionar não está sempre disponível           

e depende da forma que foi realizada a captura da imagem no local.  

Na imagem a seguir temos uma captura da interface do jogo. Na tela             

principal, vemos a imagem de referência à ser interpretada e no canto inferior direito              

um mapa mundi, formato planisfério, onde o jogador deve indicar a localização desta             

captura da forma mais aproximada possível.  

 

4 O Geoguessr é um jogo que foi criado em 2013 pelo sueco Anton Wallén. (STEFENON, 2018, p. 
35). O jogo está disponível no endereço eletrônico:https://www.geoguessr.com/. 

 

https://www.geoguessr.com/
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Figura 1: Interface do jogo, exemplo 1. Fonte: Geoguessr 2020. 

 

Um dos objetivos deste trabalho é compreender os critérios utilizados pelos           

jogadores no seu processo de tomada de decisão. A hipótese é que ao deduzir uma               

localização o jogador dialoga com seus próprios conhecimentos, procura         

similaridades e dessemelhanças, a fim de associar ou não determinadas          

características da imagem com sua biblioteca de saberes. 

 

Figura 2: Interface do jogo, exemplo 2. Fonte Geoguessr 2020. 

 

Após a interpretação dos elementos da paisagem, o jogador elabora um           

palpite (Guess) e o indica no mapa mundi à direita. O jogo então lhe retorna uma                

pontuação que se dá a partir de uma razão entre a distância direta da tentativa do                

jogador e a localização da imagem capturada. A pontuação máxima é de 5.000             

pontos e a mínima é 0.  
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3.2 Aplicação da aula 

A aula foi aplicada com a 5ª fase do Ensino médio Integrado ao Técnico em               

Telecomunicações do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), campus São José.           

A escolha por esta turma se deu, primeiramente, pela minha proximidade com o             

IFSC e com o professor da turma com quem já tive oportunidade de trabalhar. E,               

pela possibilidade de inserção do tema de fotointerpretação numa turma de ensino            

médio, já que as geotecnologias são parte integrante do currículo da disciplina de             

geografia do curso. Cabe destacar que a estrutura física também foi levada em             

consideração, já que o IFSC possui computadores, internet e projetores, material           

necessário para a aplicação desta aula.  

Inicialmente a estratégia de ensino previa a realização das aulas, atividade e            

questionário de forma presencial. Porém, devido a pandemia do vírus COVID-19, o            

Governo do Estado de Santa Catarina decretou estado de isolamento social e            

suspendeu, a princípio, as atividades escolares presenciais no estado até dia 31 de             

maio 2020. Após esta determinação, eu e o professor regente da disciplina            

decidimos aplicar a aula de forma remota (online). A partir disso, a realização se deu               

nas seguintes etapas: aplicação de duas vídeo aulas de fotointerpretação e a            

atividade utilizando o jogo Geoguessr.  

As aulas foram concebidas a fim de abordar duas facetas da fotointerpretação            

e das geotecnologias. A análise ambiental aplicada ao mundo do trabalho e as             

representações da paisagem e do espaço geográfico na sociedade da informação. O            

conteúdo das vídeo aulas é composto pelos seguintes conteúdos:  

 

Aula 1        Aula 2 
● O que é fotointerpretação? 

● Conceito de geoprocessamento; 

● Exemplos de aplicações no mundo     

do trabalho; 

● Bancos de dados geográficos; 

● Mercado de trabalho das    

geotecnologias em Florianópolis; 

● Conceito de paisagem; 

● A paisagem e a dimensão do      

tempo. 

● Paisagem e representação no    

mundo dos jogos; 

● Proposta de atividade e    

demonstração 
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As vídeos aulas e a apresentação foram disponibilizadas aos alunos pelo           

professor através dos links: https://youtu.be/jBQC5WjRrfg (Aula 1);       

https://youtu.be/w2JNX44E9eI (Aula 2). Na apresentação, os alunos também        

tiveram acesso aos links para o Geoguessr e para o formulário de obtenção de              

dados. Ao fim da “Aula 2” foi feita uma partida como exemplo, assim como,              

orientação para o preenchimento do formulário. 

 

3.3 Aplicação do questionário 

Para compreender o processo de tomada de decisão dos usuários do jogo, foi             

elaborado um questionário simples, que foi respondido a cada rodada. Ele é         

estruturado com perguntas abertas, da seguinte maneira: 1. Tentativa: Neste o           

usuário deve responder da forma que considerar mais descritiva onde ele deduz que             

está localizada a imagem. Ex: Sul da Itália. 2. Critérios de decisão: Como você              

chegou a sua Tentativa? Qual elemento(s) da imagem você considerou? 3.           

Pontuação: Qual foi a pontuação para sua tentativa? 

Com as partidas concluídas, chega o momento de compartilhar as          

experiências e avaliar os dados obtidos. 

 

3.4 Análise do questionário 

A análise do questionário tinha como principal objetivo identificar e classificar           

os critérios utilizadas no processo de interpretação e tomada de decisão. Tinha-se            

também a hipótese que a quantidade e especificidade dos critérios seria           

determinante para o desempenho do aluno. Outro objetivo era avaliar o desempenho            

médio da turma e a receptividade à proposta metodológica. 

Os critérios utilizados foram autodeclarados pelos estudantes ao responder a          

pergunta de número 2 do questionário: “Quais os critérios utilizados?”. As respostas            

na íntegra podem ser encontradas no Apêndice 1. 

Estes critérios foram, posteriormente, quantificados e classificados (Apêndice        

2) pelo mediador, a fim de compreender o processo de percepção da paisagem por              

parte dos estudantes. Quais objetos geográficos eles observaram? A contagem dos           

 

https://youtu.be/jBQC5WjRrfg
https://youtu.be/w2JNX44E9eI
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critérios foi registrada na tabela 2. Cada menção a determinada categoria de objetos             

foi contabilizada. A classificação foi feita simultaneamente à contagem, e foi           

elaborada a partir dos termos citadas pelos próprios alunos. Em alguns momentos            

se contabilizou o termo literal utilizado pelo estudante, mas também se fez uso de              

generalizações. Quando, por exemplo, o estudante utiliza o termo “estilo das casas”,            

atribuía-se a categoria “Arquitetura”. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao todo, foram analisadas 99 respostas de 23 alunos participantes. O           

desempenho médio dos participantes foi de 3.044 pontos por rodada (considerando           

a média entre todas as rodadas), o que significa um aproveitamento médio de 60%. 

Inicialmente tinha-se a hipótese que quanto maior o número de critérios           

utilizado por um intérprete, mais preciso seria seu palpite. A hipótese não se             

confirmou, porém a pesquisa levou a outros resultados. Ao iniciar a análise dos             

dados percebeu-se que a estratégia mais adequada seria a de uma análise            

quanti-qualitativa. Um dos cenários que não havido sido considerado na hipótese, e            

que foi observado na análise dos resultados, de mais de um jogador, é o caso dos                

lugares famosos ou de turismo. Eram casos de paisagens simbólicas de           

determinado país ou localidade. Por exemplo, um dos alunos, ao descrever seus            

critérios, afirmou: “Era a time square, então…”. Além deste caso, critérios que            

remetem a símbolos nacionais e globais da cultura de massa como os locais             

turísticos, os símbolos esportivos como bandeiras e camisetas de futebol pareciam           

ter mais relevância na elaboração da hipótese de localização.  

Quanto a classificação dos critérios, em todas as rodadas os alunos           

afirmaram utilizar mais objetos sociais como referência para a hipótese. A referência            

a objetos sociais foi em média 75% maior, com destaque para o idioma das placas               

de sinalização e arquitetura das construções. Os objetos naturais mais observados e            

descritos foram a vegetação e o clima. Cabe dizer que os objetos de referência são               

condicionados pelo local e escala de captura. A maioria dos registros do Google             

Street View se localizam em estradas e caminhos, tem forma de captura panorâmica             

e altura da câmera próximo a nível do solo. 
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4.1 Algumas respostas 

A contagem e classificação dos critérios foram, talvez, insuficientes para          

compreender todo o processo realizado pelo aluno ao interpretar uma imagem.           

Porém, algumas das respostas foram tão cuidadosamente elaboradas que se          

tornaram referências na busca por essa compreensão.  

Neste exemplo, o destaque foi para associação dos elementos sociais e           

naturais na elaboração da hipótese de localização. E a referência ao processo            

histórico de construção dos territórios ao citar a colonização inglesa como possível            

causa para os objetos sociais associados a esta cultura. “País com língua inglesa,             

nomes das ruas com sobrenomes ingleses porém vegetação de clima quente, o            

principal auxilio foi ver que os carros não andam no sentido "normal" para             

nós(volante do lado esquerdo", o que facilita saber que não é no Reino Unido porém               

em um país que foi colonizado pelo mesmo.” -Guess: Austrália/Nova Zelândia.           

Pontuação: 4427. 

A utilização de símbolos nacionais como referência para a determinação da           

localização foi citada 16 vezes. “Homem com camisa do Brasil, cascalhos, marisco            

ou ostras.” -Guess: Nordeste do Brasil, coloquei em Espirito Santo. Pontuação:           

2401. 

Muitos estudantes relataram utilizar o idioma e as informações em placas de            

sinalização para determinar a localização da captura. Um dos alunos até questionou            

se podia pesquisar a informação encontrada em uma placa no Google. Isto levou ao              

questionamento de que o estudante não dialoga apenas com seus saberes, mas na             

era da informação tem acesso a uma coleção online de saberes. “Não encontrei             

muitas placas, apenas algumas em espanhol. Era um local de construção, creio eu.             

Tinha caminhões e, dentro de um deles, havia uma decoração que me lembrou             

muito o estilo mexicano, isso me levou a pensar que ficava no México.” - Guess:               

México. Pontuação: 54. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se que a simples observação e identificação dos objetos geográficos          
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na paisagem é insuficiente para compreender o significado de sua existência no            

espaço geográfico. Que o espaço geográfico é resultado da práxis das estruturas            

sociais que sustentam a lógica de produção regente (SANTOS, 2012). Porém, o            

estudo do espaço geográfico a partir da paisagem acontece na análise espacial. A             

análise espacial que se utiliza da fotointerpretação é uma elaboração metodológica a            

partir das formas. Esta elaboração é tão derivada das formas quanto é da percepção              

de seu observador. “Pensar a respeito do espaço depende de quem o pensa”.             

(CORRÊA, 1982, p. 52). 

A percepção foi a principal incógnita que norteou esta pesquisa. Por isso, o             

esforço de não apenas utilizar geotecnologias no ensino, mas buscar o           

entendimento do processo de aprendizagem do aluno. Como ele percebe e elabora            

a análise sobre a paisagem ao utilizar o jogo?  

O processo de apreensão da paisagem e de reconhecimento do espaço           

geográfico através dela é objeto de estudo da geografia e também de outras             

ciências. Porém, o desafio aqui colocado é o de compreender o processo da             

percepção e aprendizagem espacial na era da sociedade da informação dada a            

infinidade de representações do espaço geográfico disponíveis. 
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8 APÊNDICES
RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO - TABELA 1

Rodada 1 - Onde fica este lugar? - Guess Rodada 1 - Quais critérios você utilizou para seu palpite? Rodada 1 - Qual sua pontuação? 
A Flórida, Estados Unidos Placas, vegetação e o estilo das casas. 4005
B Estados Unidos Vegetação, objetos 1.291
C Portugal Uma bandeira de Portugal '-' 4238
D Brasil, Rio de Janeiro Arquitetura, artesanato, vendedores nas ruas, comércio, aparência das pessoas, prédios históricos, placas e logo marcas, tribunal do Rio de Janeiro, biblioteca, praca, ônibus... 4773
E Ponte de São Franscisco A ponte e o mar 4800
F Miami-Eua Praia, pier, bandeira do Eua. 757
G Itália arquitetura, as letras da Basílica 4757
H California Ponto turístico, e idioma usados em placas 4711
I Rodovia nos Estados UNidos uma placa em inglês com o estilo das que existem naquela região, falta de informação por ser apenas uma estrada 5

J Madagascar
Eu "caí" em um lugar com bem pouca vegetação, bem rala. Porém, ao longe, conseguia ver uma vasta vegetação com árvores e afins. Tinha algumas espécies de árvores, mais próximas, que me lembravam bastante o 
filme dos animais de zoológico que fugiram para a ilha, não lembro o nome do filme. Além disso, não tinha placa nenhuma. Ao meu ver, parecia uma savana. 7

K Flórida em uma placa estava escrito "Florida homes" 3826
L Califórnia, São Francisco.(Porém confundi o nome na hora de colocar.)A Ponte da Califórnia (arquitetura),a vegetação e o carro com adesivos escrito "São Francisco". 1840
M Sudeste da Europa A vegetação, arquitetura do local, idioma das placas, o clima (neve por toda local) 2.071
N Angola Placas e por ser uma região litorânea 112
O Sul dos EUA Vegetação e placas 1316
P Sul dos Estados Unidos (Arizona) Vegetação, linguagem das placas de sinalização e arquitetura das casas. 2308
Q Califórnia  A ponte vermelha, característica de São Francisco 4989
R EUA - Califórnia, Golden Gate Bridge. Arquitetura 4980
S Na França Identifiquei primeiramente a arquitetura europeia e o clima chuvoso e nublado. logo após encontrei a bandeira francesa. 4.923
T Indonésia/Sudeste Asiático Vegetação tropical, placas com um idioma asiático, monumento de independência da indonésia, casas pequenas de um piso, população de baixa renda. 2203
U Bettendorf, Iowa (estados unidos) Idioma das placas de alguns  estabelecimentos, arquitetura das casas (maioria de madeira e entradas da casa bem semelhantes as americanas), casas sem muros e placa de uma igreja da cidade 4789
V Sul do Estados Unidos da América Vegetação, sinalização (idioma e sistema de medida imperial) 356
X Acredito estar em algum local de Londres aparentemente o clima e frio, consigo ver pinheiros e montanhas. encontrei uma placa escrito "lon" ( pensei que era abreviação e "Londres". 760

Soma produto 63817
Desempenho médio na partida 2774,652174

Rodada 2 - Onde fica este lugar? - Guess Rodada 2 - Quais critérios você utilizou para seu palpite? Rodada 2 - Qual sua pontuação? 
A Texas, Estados Unidos Bandeiras dos Estados Unidos nas casas, o estilo das casas, vegetação, bandeira da Ucrânia em uma casa, placas. 1758
B América do Norte (norte) Vegetação (árvores), estradas, parece ser frio 1235
C EUA Placas de sinalização e vegetação 2889
D Finlândia, Europa Vegetação, relevo, construções das casas (por ser um lugar rural, era o que conseguia-se perceber), placa de trânsito, placa do governo de nova pavimentação, direção de ida ao contrário 4103
E Mallorca Catedral e o nome da rua 3500
F Fiji Placa com a escrita em inglês mas utilizando Km/h e Kg para passar numa ponte. 4841
G Camrose- Canadá Arquitetura das casas, placas de sinalização 4989
H Barcelona Placas, idiomas e estilo de ônibus 4935
I nordeste da Alemanha, entre Hamburgo e Berlim arquitetura das casas, roupas de frio, uma placa escrita (aparentemente) em alemão e vegetação 3759

J Suomaantie
Tinha uma placa com o nome escrito. Além disso, a língua parecia estar distante do português, inglês, espanhol e francês, então, pensei que deveria estar mais para a Europa, ao norte dela, por causa do clima, 
aparentemente frio. Também, era um local bem afastado, rural. Então, procurei por lugares mais longes do centro. 4617

K região da ásia, irã, arábia saudita, etc um símbolo de camelo em um caminhão, e as planícies intermináveis do local 1231
L Barcelona As letras dos ônibus estavam escritas em espanhol e as lojas tinham o símbolo do time do Barcelona,e tinha lojas com o nome "Barcelona". 4990
M America Latina O sistema de unidade estava em km/h, vegetação tropical, local plano 125
N Norte do Brasil Forma de relevo (planície), clima. Criação de animais. 17
O Sul do Brasil Vegetação e placas 9
P Estados Unidos - Geórgia Principalmente as informações das placas; além da infraestrutura e modelo das casas. 3615
Q Barcelona Uma construção característica da cidade, e o idioma de algumas placas 4993
R Espanha - Centro de Barcelona, igreja da sagrada família Arquitetura 4999
S Na Rússia Muita neve, as árvores e as construcões das casa. 4912
T Ilhas Fiji Coincidentemente foi o mesmo local que apareceu na vídeo aula, ilhas fiji. Vegetação tropical, pouca informação, arquitetura de casas pequenas de apenas um piso. 4943
U Ontário, Norte do Canadá Placa com o nome da estrada 3700
V Oeste da Índia local de comércio (urbano), idioma das propagandas, possível etnia dos habitantes 3667
X creio estar em Ilulissat  na Groenlândia  cai em frente a um colegio, o mapa nao eixou eu me mover muito então só tinha vista e uma placa ( com o nome o colegio, o qual pesquisei no Google), e e pessoas com casacos e frio  3000

Soma produto 76827
Desempenho médio na partida 3340,304348

Rodada 3 - Onde fica este lugar? - Guess Rodada 3 - Quais critérios você utilizou para seu palpite? Rodada 3 - Qual sua pontuação? 
A Hawaii Relevo, vegetação, o mar próximo, uma placa, as ruas e estradas, as roupas que as pessoas vestem 4872
B Paris Placas, construções, arquitetura, plantas, idioma, pessoas, parece ser um lugar com boa qualidade de vida 4955
C Alemanha Arquitetura das casas 2278
D América Latina, local com praia Praia, vegetação tropical, muitos coqueiros, sol... 4
E Ponte perto da Torre Eiffel Torre Eiffel, direcionamento da ponte e das ruas em relação a torre de Paris 5000
F Tasmânia Pobreza, assemelhasse a uma favela, tem placas em inglês, situação precária.  271
G Fiji Vegetação, placas de sinalização em inglês com km, Arquitetura pobre 4756
H Paris Arquitetura, ponto turístico. 4981

I São Paulo, capital placas em português, diversidade de aparencia das pessoas, placa escrito ibirapuera (deveria ter colocado exatemente lá) 4989

J Chinle
Havia placas, majoritariamente, em inglês, porém, parecia estar misturado com alguma outra língua que desconheço. Tinha um outdoor escrito "All In Canyon de Chelly" e outra que indicava em que direção encontrava-se 
"Chinle". Coloquei esse lugar, pois seria o mais próximo da localização. Pensei que seria no Arizona por causa do Grand Canyon, da língua e do marketing referente ao Canyon. 4129

K Interior de algum lugar nos Estados Unidos estética das casas,, muita vegetação e uma placa "wood" 50

RODADA 1

RODADA 2

RODADA 3



L Paris- França Placas com a escrita em francês,Torre Eiffel e o rio Sena. 4992
M Nova York Era a Times Square, então... 4941
N área central da Rússia. O clima. Idioma nas placas. 893
O Oeste dos EUA Vegetação e placas. 866
P Cazaquistão Linguagem das placas e vegetação. 562
Q Paris A Torre Eiffel 4996
R França - Paris, Torre Eiffel Arquitetura 4996
S Na América Latina A vegetação 20
T Região rural na Alemanha Pouca informação, claramente um lugar rural, com silos e casas sem numeração, pouca população, muita vegetação, lugar úmido, camionete da mercedes (marca alemã), arquitetura que lembra a alemã. 995
U Carolina do norte, Estados Unidos Idioma dos autidoors e arquitetura das casas 1814
V Leste dos Estados Unidos da América sinalização da rodovia ("Rota 95") 3917
X estou na arabia eu estava em um transito com placas em hebraico, nessa placa tinha o nome e uma universidade facilitando a localiacao 4000

Soma produto 69277
Desempenho médio na partida 3012,043478

Rodada 4 - Onde fica este lugar? - Guess Rodada 4 - Quais critérios você utilizou para seu palpite? Rodada 4 - Qual sua pontuação? 
A Estocolmo, Suécia Relevo, neve, arquitetura dos prédios 1705
B Filipinas Placas (idioma inglês porém tem algumas coisas escritas em outra língua), infraestrutura, parece ser pouco desenvolvido, parece ser mais quente 4108
C Litoral dos EUA Presença de barcos em algumas casas, campos de beisebol, estilo das construções e roupas presentes 3456
D Chile Vegetação, clima fio,  presença de iceberg's, construções (arquitetura local), relevo, gelo nas montanhas, vegetação rasteira e de clima frio... 6
E Ponte perto do Taj Mahal Chutei a resposta, pois achei parecido 500
F Nordeste do Brasil, coloquei em Espirito Santo Homem com camisa do Brasil, cascalhos, marisco ou ostras. 2401
G Espírito Santo A praia, as roupas das pessoas, os objetos 2465
H Rússia Pontos turisticos e idioma de placas 1038
I norte da Índia placa com um idioma parecido, um caixa eletrônico na rua (o que me faz pensar ser uma cidade pequena e não muito desenvolvida) 16

J Texas
O local que apareceu era uma estra principal com uma vegetação nem escassa nem exuberante, tinha grama baixa por todo o lugar. Parecia um local bem afastado do centro, bem rural. Creio que era uma rodovia. 
Sinceramente, não sei porque pensei no Texas, mas foi o que me veio à mente. Talvez, a ruralidade, a vegetação, algumas placas em inglês bem rústicas sobre consertos, os tanques de caminhão e etc... 1133

K Praia em algum lugar que fala inglês a praia, e uma placa 4078
M Argentina O idioma das placas, a forma que os prédios e casas foram construídos. 3023
Q Russia O idioma de algumas placas, e por ter uma breve ideia de como é a paisagem urbana do país (vídeos de alguns Youtubers que acompanho) 3625
R Russia - centro de Berlin Sinalização e palavras 4882

T Austrália/Nova Zelândia
País com língua inglesa, nomes das ruas com sobrenomes ingleses porém vegetação de clima quente, o principal auxilio foi ver que os carros não andam no sentido "normal" para nós(volante do lado esquerdo", o que facilita 
saber que não é no Reino Unido porém em um país que foi colonizado pelo mesmo. 4427

V Calgary - Canadá sistema de correios canadense, idioma das publicidades (francês e inglês), universidade local (University of Calgary) 4986

Soma produto 41849
Desempenho médio na partida 2789,933333

Rodada 5 - Onde fica este lugar?- Guess Rodada 5 - Quais critérios você utilizou para seu palpite? Rodada 5 - Qual sua pontuação? 
A Reino Unido Placas, vegetação, o estilo das casas 147
B Canadá Vegetação, infraestrutura, idioma (placas), bandeira do país 3987
C EUA (de novo) O estilo das casas, presença de maquinários rurais, planícies, cestas de basquetes em garagens (clichê) e placas em inglês. 3625
D Austrália Vegetação (árvores típicas, rasteiras), Clima ( quente, mais "seco"), placas (em inglês e em uma delas algum famoso ou político local), mão da direção na avenida contrária da utilizada no Brasil, construções... 2871
E Mary's Garden - Londres A edificação e os jardins 4900
F EUA Bandeira do EUA, arquitetura, placa com o nome da rua 2801
G Alaska serração, sinalização dos prédios 4872
H Londres estilos dos taxis 4970
I Kansas, U.S vegetação, relevo, clima, placas 2917

J México
Não encontrei muitas placas, apenas algumas em espanhol. Era um local de construção, creio eu. Tinha caminhões e, dentro de um deles, havia uma decoração que me lembrou muito o estilo mexicano, isso me levou a 
pensar que ficava no México. 54

K interior dos estados unidos vegetação em excesso e uma placa com unidade métrica feet e inch 2909
M Sul do Brasil idioma, arquitetura, modo que as pessoas se vestiam 4317
Q Londres Modelos de carro característicos, a "praça", não sei ao certo, já apareceu em diversos filmes 4995
R Inglaterra - Londres, Palácio de buckingham Arquitetura 5000
T Brasil, provavelmente Sul Pouquíssima informação, zona rural, placa de "pare" facilitou na identificação do país, provavelmente sul pela quantidade de eucaliptos, apenas uma casa, jardim botânico, chão barroso e não arenoso. 283
V Norte do Reino Unido Arquitetura, idioma das sinalizações das ruas, bandeira da Escócia & da Inglaterra 934

Soma produto 49582
Desempenho médio na partida 3305,466667

Média Produto: 3.043,96                                         
Média das médias: 3.044,48                                         
Média Mín 2.774,65                                         
Média Máx 3.340,30                                         
Variação Máxima entre as médias das partida: 565,65                                            

RODADA 4
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Arquitetura Sinalização Obj. 
infraestrutura

Idioma Aspectos 
culturais

Aspectos 
economicos

Lugares 
famosos 

Símbolos Objetos Fauna Vegetação Clima Relevo Etnia da 
população

Litoralidade Solo Total:

A 1 1 1 3 Social: 53 71,63%
B 1 1 2 Natural: 21 28,37%
C 1 1 Total: 74
D 1 1 3 2 2 1 10
E 1 1 2
F 1 1 1 3
G 1 1 1 3
H 1 1 1 3
I 1 1 2
J 2 2
K 1 1 1 1 4
L 1 1 1 1 4
M 1 1 1 1 4
N 1 1 2
O 1 1 2
P 1 1 1 1 4
Q 1 1
R 1 1
S 1 1 1 3
T 1 1 1 1 1 5
U 1 1 1 1 1 5
V 1 1 1 1 4
X 1 1 1 1 4

Arquitetura Sinalização Obj. 
infraestrutura

Idioma Aspectos 
culturais

Aspectos 
economicos

Lugares 
famosos 

Símbolos Objetos Fauna Vegetação Clima Relevo Etnia da 
população

Litoralidade Solo Total:

A 1 1 2 1 5 Social: 51 71,83%
B 1 1 1 3 Natural: 20 28,17%
C 1 1 2 Total: 71
D 1 2 1 1 1 6
E 1 1 2
F 1 1 1 1 4
G 1 1 2
H 1 1 1 3
I 1 1 1 1 1 5
J 1 1 1 1 1 5
K 1 1 2
L 1 2 3
M 1 1 1 3
N 1 1 1 3
O 1 1 2
P 1 1 1 3
Q 1 1 1 3
R 1 1
S 1 1 1 3
T 1 1 1 3
U 1 1
V 1 1 1 3
X 1 1 1 1 4

Arquitetura Sinalização Obj. 
infraestrutura

Idioma Aspectos 
culturais

Aspectos 
economicos

Lugares 
famosos 

Símbolos Objetos Fauna Vegetação Clima Relevo Etnia da 
população

Litoralidade Solo Total:

A 1 1 1 1 1 5 Social: 55 77,46%
B 1 1 1 1 1 1 1 7 Natural: 16 22,40%
C 1 1 Total: 71
D 1 1 1 3
E 1 1 2
F 1 1 1 1 4
G 1 1 1 1 1 5
H 1 1 2
I 2 1 1 4
J 1 2 1 1 5
K 1 1 1 3
L 1 1 2 4
M 1 1
N 1 1 1 3
O 1 1 2
P 1 1 1 3
Q 1 1
R 1 1
S 1 1
T 1 1 1 1 1 1 1 7
U 1 1 2

ANÁLISE DOS CRITÉRIOS - TABELA 2
Objetos Sociais

Objetos Sociais

Objetos Sociais

Objetos Naturais

Objetos Naturais

Objetos Naturais



V 1 1 2
X 1 1 1 3

Arquitetura Sinalização Obj. 
infraestrutura

Idioma Aspectos 
culturais

Aspectos 
economicos

Lugares 
famosos 

Símbolos Objetos Fauna Vegetação Clima Relevo Etnia da 
população

Litoralidade Solo Total:

A 1 1 1 3 Social: 43 75,44%
B 1 1 1 1 1 5 Natural: 14 24,56%
C 1 1 2 Total: 57
D 1 1 1 1 1 5
E 0
F 1 2 1 4
G 1 1 1 3
H 1 1 1 3
I 1 1 1 1 4
J 1 1 1 1 1 1 6
K 1 1 2
M 1 1 1 1 4
Q 1 1 1 3
R 1 1 1 3
T 1 1 1 1 1 1 1 7
V 1 1 1 3

Arquitetura Sinalização Obj. 
infraestrutura

Idioma Aspectos 
culturais

Aspectos 
economicos

Lugares 
famosos 

Símbolos Objetos Fauna Vegetação Clima Relevo Etnia da 
população

Litoralidade Solo Total:

A 1 1 1 3 Social: 48 80%
B 1 1 1 1 1 5 Natural: 95 20%
C 1 1 1 1 1 1 1 7 Total: 60
D 1 1 1 1 1 1 1 7
E 2 2
F 1 1 1 3
G 1 1 1 3
H 1 1
I 1 1 1 1 4
J 1 1 1 1 4
K 1 1 1 3
M 1 1 1 3
Q 1 1 1 1 4
R 1 1
T 1 1 1 1 1 1 6
V 1 1 2 4

Total:
35 61 36 41 24 11 18 16 8 2 39 18 10 4 8 2 333

Soma dos critérios utilizados pelo jogador na rodada:
Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Média Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Média critérios Média pontuação

A 4005 1758 4872 1705 147 2.497,40 3 5 5 3 3 3,8 2497,40
B 1.291 1235 4955 4108 3987 3.115,20 2 3 7 5 5 4,4 3115,20
C 4238 2889 2278 3456 3625 3.297,20 1 2 1 2 7 2,6 3297,20
D 4773 4103 4 6 2871 2.351,40 10 6 3 5 7 6,2 2351,40
E 4800 3500 5000 500 4900 3.740,00 2 2 2 0 2 1,6 3740,00
F 757 4841 271 2401 2801 2.214,20 3 4 4 4 3 3,6 2214,20
G 4757 4989 4756 2465 4872 4.367,80 3 2 5 3 3 3,2 4367,80
H 4711 4935 4981 1038 4970 4.127,00 3 3 2 3 1 2,4 4127,00
I 5 3759 4989 16 2917 2.337,20 2 5 4 4 4 3,8 2337,20
J 7 4617 4129 1133 54 1.988,00 2 5 5 6 4 4,4 1988,00
K 3826 1231 50 4078 2909 2.418,80 4 2 3 2 3 2,8 2418,80
L 1840 4990 4992 3.940,67 4 3 4 3,7 3940,67
M 2.071 125 4941 3023 4317 2.895,40 4 3 1 4 3 3,0 2895,40
N 112 17 893 340,67 2 3 3 2,7 340,67
O 1316 9 866 730,33 2 2 2 2,0 730,33
P 2308 3615 562 2.161,67 4 3 3 3,3 2161,67
Q 4989 4993 4996 3625 4995 4.719,60 1 3 1 3 4 2,4 4719,60
R 4980 4999 4996 4882 5000 4.971,40 1 1 1 3 1 1,4 4971,40
S 4.923 4912 20 3.285,00 3 3 1 2,3 3285,00
T 2203 4943 995 4427 283 2.570,20 5 3 7 7 6 5,6 2570,20
U 4789 3700 1814 3.434,33 5 1 2 2,7 3434,33
V 356 3667 3917 4986 934 2.772,00 4 3 2 3 4 3,2 2772,00
X 760 3000 4000 2.586,67 4 4 3 3,7 2586,67

Objetos Naturais

Comparação critérios x pontuaçãoPONTUAÇÃO POR RODADA E PONTUAÇÃO MÉDIA - TABELA 3

Número total de menções de cada classe de objetos geográficos:

Objetos Sociais

Objetos Sociais Objetos Naturais


