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Resumo 

 

O presente trabalho “Imagens de satélite no cotidiano da sala de aula: uma proposta 

metodológica para o ensino das ciências e para a comunicação educativa”, tem como 

objetivo central comprovar que as imagens de satélite disponibilizam informações que 

constroem conceitos geocientíficos que suportados pela comunicação educativa 

promovem uma aprendizagem significativa.  

Para contextualizar teoricamente a temática abordada procedeu-se a uma ampla revisão 

bibliográfica, procurando os autores de referência das diversas áreas, a literatura mais 

atualizada e a diversificação das fontes, como livros, dissertações, teses, artigos em 

revistas indexadas. A problemática abordada centra-se no favorecimento à aquisição de 

conhecimentos geocientíficos que permitem a apreensão e compreensão da realidade do 

mundo globalizado através das imagens de satélite como recurso pedagógico que 

acreditamos alicerçada na Teoria da Modificabilidade Cognitiva, desenvolvida por 

Reuven Feuerstein se traduz como condição “sine qua non” para se atingir uma positiva 

modificabilidade no indivíduo e a geração de uma aprendizagem significativa postulada 

por Ausubel.  

O Brasil é hoje o maior distribuidor de imagens de satélite do mundo, entretanto, é 

necessário que os professores conheçam a linguagem imagética utilizada pelo 

sensoriamento remoto na representação do espaço para que possam inseri-las em sua 

prática pedagógica para que as novas tecnologias façam parte da realidade escolar. 

Assim foi estruturada uma metodologia de leitura de imagens tendo como suporte 

teórico a Estética da Recepção de Wolfgang Iser e os docentes participantes da pesquisa 

foram capacitados para o desenvolvimento dos conceitos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais Meio Ambiente com uso das imagens de satélite através da metodologia ativa 

de ensino. 

 Para a recolha de dados foi estabelecida uma estreita parceria com 14 professores das 

disciplinas Geografia e Biologia e 214 alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental 

em três unidades educacionais particulares com respeitabilidade em seus bairros pela 

prestação de seus serviços e situadas em áreas geográficas distintas do Município do 

Rio de Janeiro – Brasil - com atendimento a um público diversificado que apresenta 

variações nos Índices de Desenvolvimento Humano Municipal.  

vi 
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A pesquisa contemplou dois momentos distintos, entretanto complementares, o primeiro 

de caráter quantitativo com a aplicação para os alunos que formaram os grupos de 

controle e experimental os pré-teste e pós-teste onde foram trabalhados os conceitos de 

Espaço, Paisagem, Território, Região, Lugar, Rede e Escala utilizando as imagens de 

satélite e os resultados submetidos a tratamento e análises estatísticas. O segundo 

momento, de tipo qualitativo, privilegiou-se a análise de conteúdo para os diários de 

aula dos professores, das três unidades pesquisadas. 

Através dos resultados estatísticos obtidos pelos testes foi constatado que há maior 

necessidade de investimento nas unidades escolares com relação a utilização das TICs e 

qualificação dos docentes decorrentes das necessidades educativas da sociedade da 

informação e do conhecimento. Também ficou evidente que sistematizar e 

problematizar vivências com práticas de professores e alunos utilizando novos meios e 

recursos inovadores de ensino no processo de comunicação educativa contribuem para a 

construção de conceitos significativos e um projeto consciente e consistente de 

educação 

A pesquisa permitiu observar que na sociedade contemporânea do pouco que 

conhecemos em relação ao conhecimento produzido nos chega por intermédio das 

diferentes tecnologias que, por sua vez, constroem imagens do mundo, o que acarreta 

uma relação natural com as mesmas, a partir de uma postura de familiaridade com os 

códigos e símbolos imagéticos. 

 

Palavras-chaves: Ensino das Ciências, Ecossistemas Comunicativos, Aprendizagem 

Significativa, Imagens de Satélite, Conceitos Geocientíficos. 
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Abstract 

 

The present work, "Satellite Images in the Everyday of the Classroom: A 

methodologically proposal for the teaching of sciences and for educational 

communication", has as central objective to attest that satellite images provide 

information which build geoscientific concepts that when supported by educational 

communication promote a significant learning process. 

 

To theoretically contextualize the approached theme a broad literature review was 

carried out, searching for the authors of reference in various areas, the most up to date 

literature and the diversification of sources, such as books, dissertations, thesis and 

articles in indexed publications. The explored problematic centers on the favoring of 

geoscientific knowledge acquisition as a means to promote an apprehension and 

comprehension of the reality of the globalized world through the satellite images as a 

pedagogical resource which we believe to be rooted in Reuven Feuerstein's Theory of 

Cognitive Modifiability, presenting itself as the conditio sine qua non to achieve a 

positive modifiability in the individual and the generation of a significant learning as 

postulated by Ausubel. 

 

Brazil today is the largest distributor of satellite images in the world, however, it is 

necessary for the teachers to be familiar with the imagetic language utilized by remote 

sensing in the representation of space so they can insert them in their pedagogical 

practice, therefore inserting new technologies in the daily school practice. Starting from 

this premise a methodology of image reading was formulated having as theoretical basis 

Wolfgang Iser's Reception Aesthetics and the teachers participating in the research were 

trained for the development of the Environmental National Curricular Parameters with 

the use of satellite images through an active teaching methodology. 

 

For the gathering of data a partnership with 14 teachers of Geography and Biology and 

214 students from the 6th and 7th grade of high school in three separate private 

educational units with good respectability for their service in their neighborhoods 

situated in different geographical areas of the Municipality of Rio de Janeiro - Brazil - 

providing service to a diversified public displaying variations in the municipal Human 

Development Index. 
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The research contemplated two differing yet complementary moments, the first of 

quantitative character with the application of pre-test and post-test to the students of the 

control and experimental group where the concepts of Space, Landscape, Territory, 

Region, Place, Network and Scale were discussed utilizing satellite images. The 

gathered data was submitted to statistical analysis. The second moment, of qualitative 

character, focused on content analysis of the class diaries of the teachers from the three 

researched units. 

 

Through the statistical results obtained by the tests it was ascertained a greater need for 

investment in the Technologies of Information and Communication of the researched 

educational units, as well as the better qualification of the teachers due to the 

educational needs of the information and knowledge society in which we live. It was 

also made evident that systematizing and problematizing experiences with teacher 

practices and students utilizing new means and innovative resources of learning in the 

process of educational communication contribute to the development of significant 

concepts and a consistent and conscious project of education. 

 

This researched allowed us to observe that in contemporary society very little of what 

we know in regards to produced knowledge arrives to us through the means of different 

technologies, which in turn construct images of the world producing a natural 

relationship with themselves from a standpoint of familiarity with its codes and imagetic 

symbols. 

 

 

Keywords: Science teaching, communicative ecosystems, significant learning, Satellite 

Images, Geoscientific Concepts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



10 
 

 

ÍNDICE 

  
Agradecimentos  v 

Resumo  vi 

Abstract  viii 

Índice  x 

Índice de Figuras  xiii 

Índice de Tabelas xv 

Índice de Gráficos xvii 

Índice de Esquemas xvii 

Índice de Quadros xviii 

Lista de Abreviaturas e Siglas xviii 

  

  

INTRODUÇÃO   

  

Minhas primeiras palavras 20 

1.1 Caracterizações Gerais do Estudo 21 

1.1.1 Enquadramento 21 

1.1.2 Apresentação do Problema 27 

1.1.3 Objetivos do Estudo  28 

1.1.4 Importância do Estudo  29 

1.1.5 Limitações do Estudo  31 

1.2 Plano Geral do Estudo  31 

  

  

1.ª PARTE: CATEGORIAS DE ANÁLISE E QUADRO TEÓRICO  

  

2. Imagens de Satélite no Cotidiano Escolar 35 

2.1 Para Ler o Mundo e as Imagens  36 

2.2 A Construção Individual 42 

2.3 Cooperação e Colaboração 44 

2.4 Interatividade e Interação 45 

2.5 Aprendizagens Significativas 49 

  

  

3 Metodologia de Leitura das Imagens de Satélite  

3.1 Elementos Estruturadores    55 

3.2 A Significação em Imagens de Satélite  59 

3.2.1 Elementos Deflagradores  60 

3.3 A Questão da Cor  66 

3.3.1 Aspectos Técnicos   67 

3.3.2 A Cor natural e a Falsa Cor   70 

3.3.3 Relendo a Imagem  72 

3.4 A Geração de Sentido           74 

3.5 A Estética na Geração de Sentido 79 

3.6 A Estética no Universo Científico 84 

  

  

4 Imagens de Satélite como Recurso Pedagógico  

4.1 Educação e Meio Técnico Científico Informacional 90 

4.2 Disponibilidades das Imagens de Satélite pela Internet 91 

4.2.1 Imagens de Satélite pelo Google Maps e Google Earth 93 

4.3 A Teoria da Modificabilidade Cognitiva 

 

94 

x 



11 
 

 

4.3.1 As Imagens de Satélite e o Trabalho com as Funções Cognitivas 96 

4.4 A Potencialidade das Imagens de Satélite como Recurso 100 

4.4.1 Breve consideração conceitual 102 

4.4.2 O Recurso para o Ensino das Ciências 104 

4.4.3 Recurso Dinâmico e Inovador 106 

  

  

5 Parâmetros Curriculares Nacionais   

5.1 Temática Transversal Meio Ambiente  109 

5.1.1 Conceitos de Espaço, Paisagem, Território, Região, Lugar, Rede e Escala 113 

5.1.2 Relação dos Conceitos aos Conteúdos das Disciplinas com as Imagens de 

Satélite 

118 

  

  

6 A Comunicação Educativa em Ambientes Educativos por Meio das Imagens de 

Satélite 

 

6.1 Educomunicação 121 

6.1.1 Práticas Educomunicativas 123 

6.1.2 Concepção Dialógica  125 

6.2 Ecossistemas Comunicativos 127 

6.2.1 Ecossistemas Cognitivos e as TICs 130 

6.2.2 Ecossistema Cognitivo por Imagens  133 

  

  

7 As Imagens de Satélite na perspectiva Ciência Tecnologia Sociedade e 

Ambiente 

 

7.1 Movimento Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente – CTSA 141 

7.2 A Educação CTSA no Brasil 144 

7.3 Relação CTSA e o Ensino das Ciências 146 

7.4 Educação CTSA com e pelas imagens de satélite 148 

  

  

2.ª PARTE: QUADRO METODOLÓGICO  

  

8 Metodologia   

8.1 Tipo de Estudo  154 

8.1.1 Desenho Experimental 161 

8.2 A Amostra  163 

8.3 Variáveis 168 

8.3.1 Variáveis Independentes  169 

8.3.2 Variáveis Dependentes  170 

8.4 Hipóteses  171 

8.4.1 Hipótese Geral 171 

8.4.2 Hipóteses Específicas  172 

8.5 Instrumentos, Fases e Procedimentos 175 

8.5.1 Questionários 176 

8.5.2 Objetivos e Dimensões dos Questionários  

8.5.3 A Validação dos Questionários 

177 

180 

8.5.4 Oficinas de Leitura de Imagens de Satélite 181 

8.6 Testes  184 

8.6.1 Pré Testes 187 

8.6.2 Pós Testes 202 

8.6.3 Os diários de aula 226 

8.7 Tratamento dos Dados  228 

  

xi 



12 
 

 

 

 

 

3.ª PARTE: QUADRO DE ANÁLISES, DISCUSSÕES E CONCLUSÕES   

  

9. Análise e Discussão dos Resultados  

9.1 Metodologia Estatística 230 

9.1.1 Teste de ANOVA 230 

9.1.2 Teste T-Student Pareado   232 

9.1.3 Teste de Igualdade de Duas Proporções  232 

9.1.4 Intervalo de Confiança para Média 233 

9.1.5 P-valor  234 

9.2 Resultados 234 

9.2.1 Momentos pré e pós testes 235 

9.2.2 Questionários 244 

9.3 Análise de Conteúdo 258 

9.3.1 Concepções Referentes aos Alunos 259 

9.3.2 Concepções Referentes ao Papel do Professor 261 

9.3.3 Concepções Referentes à Matéria e ao Meio ambiente 266 

9.4 A Construção dos Conceitos Geocientíficos por Meio das Imagens de Satélite 273 

9.5 Avaliação e Validação da Inserção das Imagens de Satélite na Geração de 

Conhecimentos Significativos 

283 

9.6 Estabelecimento de Ecossistemas Comunicativos 299 

  

  

Conclusão  

10.1 Conclusões do Estudo   307 

10.2 Implicações da Investigação  315 

10.3 Orientações para Investigação Futura  318 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 323 

  

ANEXOS   

I - Questionário do Corpo Docente 343 

II - Questionário do Corpo Discente 345 

III - Termo de Participação Livre e Consentida 347 

IV - Termo de Assentimento 349 

V - Termo de Informação à Instituição 350 

VI - Parecer do Comitê de Ética 352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 



13 
 

 

 

Índice de Figuras  

 

 

Figura 1: Fratura dos dois ossos da perna direita (tíbia e fíbula) 61 

Figura 1.1: Parte dianteira do antebraço.     62 

Figura 2: Ultrassonografia pélvica.    62 

Figura 3: Ultrassonografia pélvica gestacional.     63 

Figura 4: Imagem do satélite Landsat da mancha formada pela Grande São 

Paulo. 

64 

Figura 5: Imagem colorida de Ubatuba, obtida a partir das imagens ETM+ 

LANDSAT-7,11/08/1999, dos canais 3, 4 e 5, com as cores azul, verde e 

vermelha, respectivamente. 

69 

Figura 6: Imagem colorida de Ubatuba, obtida a partir das imagens ETM+ 

LANDSAT-7,11/08/1999, dos canais 3, 4 e 5, comas cores azul, vermelha e 

verde respectivamente. 

69 

Figura 7: Imagem colorida de Ubatuba, obtida a partir das imagens ETM+ 

LANDSAT-7, 11/08/1999, dos canais 1, 2 e 3, com as cores azul, verde e 

vermelha respectivamente. 

69 

Figura 8 – Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-1 (azul), 

TM-2 (verde) e TM-3 (vermelho) do sensor ETM+ do satélite Landsat-7 (órbita 

224, ponto 78) de 05 de agosto de 1999. 

71 

Figura 9– Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-2 (verde), 

TM-3 (vermelho) e TM-4 (infravermelho próximo) do sensor ETM+ do satélite 

Landsat-7 (órbita 224, ponto 78) de 05 de agosto de 1999. 

71 

Figura 10 – Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-3 

(vermelho), TM-4 (infravermelho próximo) e TM-5 (infravermelho médio) do 

sensor ETM+ do satélite Landsat-7 (órbita 224, ponto 78) de 05 de agosto de 

1999. 

71 

Figura 11: Imagem colorizada do satélite Landsat da mancha formada pela 

Grande São Paulo. 

72 

Figura 12: Imagem digital obtida com a utilização do software Google Earth 

apresentando as coordenadas geográficas do ponto selecionado. 

75 

Figura 13: Imagem colorizada do satélite Landsat da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. 

76 

Figura 14: Imagem colorizada do satélite Landsat da Grande São Paulo   77 

Figura 15: Imagem do relevo da região Metropolitana de São Paulo obtida pelo 

Google Maps 

78 

Figura 16: Imagem dos recursos florestais e hídricos com a malha viária da área 

Metropolitana de São Paulo obtida pelo Google Maps. 

78 

Figura 17: Imagem do litoral de São Paulo obtida pelo Google Maps. 79 

Figura 18: Imagem de satélite do fenômeno popularmente conhecido como 

"Encontro das Águas" 

 

 

 

81 

xiii 
xiii xiii 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Vulcões - "Estudo no azul”. Cones vulcânicos ao longo da fronteira 

Chile-Argentina. 

82 

Figura 20: Mistura de areia e pântanos do deserto de Dasht-e-Kavir, no Irã 82 

Figura 21: Imagem de satélite do ciclone extratropical Catarina, que atingiu a 

Região Sul do Brasil. 

85 

Figura 22: Imagem do planeta Vênus pela da sonda Magalhães (1990-1994). 85 

Figura 23: Exemplo de composição colorida de uma imagem. 86 

Figura 24: Imagem colorizada do satélite Landsat da Grande São Paulo. 87 

Figura 25: Imagem da Lua em cor falsa foi obtida pela sonda Galileu em 8 de 

dezembro de 1992. 

88 

Figura 26: Represa de Itaipu (período das chuvas).       99 

Figura 27: Represa de Itaipu (período de seca). 99 

Figura 28: Solo preparado para cultivo - MS – BR.               99 

Figura 29: Cultivo em fase adulta - MS – BR. 99 

Figura 30: Encontro das águas do Rio Negro e Solimões -AM-BR.               99 

Figura 31: Fenômeno El Niño.     99 

Figura 32: Localização das Unidades Escolares na Cidade do Rio de Janeiro – 

Brasil. 

160 

Figura 33:  Capa do folder Convite aos Professores para a inscrição na Oficina. 182 

Figura 34: Folder da previsão em tempo real pelo INPE   298 

Figura 35: Rádio da Escola CEC.  301 

Figura 36: Folder da Rádio do CEC com informativo do tempo para o final de 

semana. 

302 

Figura 37: Folder da Rádio do CEC para localização na Disney. 302 

Figura 38: Folder da Rádio do CEC para realização de trilhas nos Parques e 

Reservas. 

303 

Figura 39: Imagens de satélites da agência espacial canadense com a 

localização da cidade perdida dos Maias 

311 

Figura 40: Furacão Catarina  312 

Figura 41: Olho da África' foi clicado do espaço pelo astronauta canadense 

Chris Hadfield. 

313 

Figura 42: Ecos de Luz de V838 Monocerotis 318 

xiv 



15 
 

 

Índice de Tabelas  

         

Tabela 1: Compara Momentos por Grupo para Acerto em CEC 235 

Tabela 2: Compara Grupos por Momento para Acerto em CEC  236 

Tabela 3: Compara Momentos por Grupo para Acerto em NSP 238 

Tabela 4: Compara Grupos por Momento para Acerto em NSP 239 

Tabela 5: Compara Momentos por Grupo para Acerto em UCB 240 

Tabela 6: Compara Grupos por Momento para Acerto em UCB 241 

Tabela 7: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Pré  243 

Tabela 7.1: P-valores da tabela 7 243 

Tabela 8: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Pós 243 

Tabela 8.1: P-valores da tabela 8  243 

Tabela 9: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Ganho (Pós-Pré) 243 

Tabela 9.1: P-valores da tabela 9 243 

Tabela 10: Distribuição de “Gênero” (Professor)  245 

Tabela 11: Distribuição de “Faixa Etária” (Professor) 245 

Tabela 12: Distribuição de “Graduação” (Professor)  245 

Tabela 13: Distribuição de “Acesso profissional à web” (Professor) 246 

Tabela 14: Distribuição de “Acesso à web na escola” (Professor)  247 

Tabela 15: Distribuição de “Acesso às imagens de satélite” (Professor)  248 

Tabela 16: Distribuição de “Gênero” (Aluno) 249 

Tabela 17: Distribuição de “Deslocamento de casa à escola” (Aluno) 249 

Tabela 18: Distribuição de “Passa as férias escolares” (Aluno)  249 

Tabela 19: Distribuição de “Possui celular com internet” (Aluno) 250 

Tabela 20: Distribuição de “Possui” (Aluno) 250 

Tabela 21: Distribuição de “Acesso à internet” (Aluno) 250 

Tabela 22: Distribuição de “Uso e acesso de e-mail” (Aluno) 

 

251 

 

 

 

     xv 



16 
 

 

  

Tabela 23: Distribuição de “Participação em rede social” (Aluno)  

 

251 

Tabela 24: Distribuição de “Acesso aos sites de compras” (Aluno)  

 

251 

Tabela 25: Distribuição de “Site de pesquisa” (Aluno) 

 

252 

Tabela 26: Distribuição de “Utiliza conteúdo da web no preparo das tarefas 

escolares” (Aluno)  

 

252 

Tabela 27: Distribuição de “Utiliza imagens, mapas, gráficos da web no 

preparo das tarefas escolares” (Aluno)  

 

252 

Tabela 28: Distribuição de “Utiliza recursos da informática (office, softwares) 

no preparo das tarefas escolares” (Aluno)  

 

253 

Tabela 29: Distribuição de “Utiliza site que disponibiliza pesquisas escolares 

prontas para download” (Aluno)  

 

253 

Tabela 30: Distribuição de “Disponibiliza na web suas tarefas escolares” 

(Aluno) 

 

253 

Tabela 31: Distribuição de “Laboratório de informática” (Aluno) 

 

254 

Tabela 32: Distribuição de “Computadores na sala de aula” (Aluno) 

 

254 

Tabela 33: Distribuição de “Aulas no laboratório de informática” (Aluno)  

 

254 

Tabela 34: Distribuição de “Acesso à web em aula” (Aluno) 

 

255 

Tabela 35: Distribuição de “Conexão” (Aluno) 

 

255 

Tabela 36: Distribuição de “Conhece imagens de satélite” (Aluno)  

 

256 

Tabela 37: Distribuição de “Utiliza Google Maps ou GPS” (Aluno) 

  

256 

Tabela 38: Distribuição de “Reconhece as imagens de satélite no cotidiano” 

(Aluno) 

256 

Tabela 39: Distribuição de “Identifica nas imagens de satélite os fenômenos 

biogeográficos” (Aluno) 

 

 257 

Tabela 40: Distribuição de “Conhece a importância das imagens de satélite 

nas aulas de biologia e geografia” (Aluno) 

257 

 

 

 

 

xvi 



17 
 

 

 

Índice de Gráficos  

       

Gráfico 1: Compara Momentos por Grupo para Acerto em CEC                                 236 

Gráfico 2: Compara Grupos por Momento para Acerto em CEC 236 

Gráfico 3: Compara Momentos por Grupo para Acerto em NSP 238 

Gráfico 4: Compara Grupos por Momento para Acerto em NSP 239 

Gráfico 5: Compara Momentos por Grupo para Acerto em UCB 240 

Gráfico 6: Compara Grupos por Momento para Acerto em UCB 241 

Gráfico 7: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Pré  279 

Gráfico 8: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Pós  280 

Gráfico 9: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Ganho (Pós-Pré) 281 

 

 

 

 

 

 

Índice de Esquemas  

 

 

Esquema 1: Diagrama ilustrativo da criação de um novo subsunçor na 

estrutura cognitiva   

50 

Esquema 2: Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel  53 

Esquema 3: Utilidade e apoio dos recursos didáticos. 102 

Esquema 4: Transversalidade Conceitual com a Temática das Disciplinas de 

Geografia e Biologia do 6º ano 

120 

Esquema 4.1: Transversalidade Conceitual com a Temática das Disciplinas 

de Geografia e Biologia do 7º ano 

120 

Esquema 5: Diagrama semiótico representando o ecossistema comunicativo 

da Internet 

135 

Esquema 6: Vantagens do ensino com enfoque CTSA com as imagens de 

satélite como recurso pedagógico. 

151 

Esquema 7: Mapa Conceitual da Metodologia da Oficina de Leitura de 

Imagens de Satélite 

184 

Esquema 8: Categorização atual da Taxinomia de Bloom proposta por 

Anderson e Krathwohl em 2001. 

186 

xvii 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Quadro 

 

 

Quadro 1: Exemplos de sítios na Internet que disponibilizam imagens de satélite 

gratuitamente. 

92 

Quadro 2: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos Bairros do Rio de 

Janeiro. 

160 

Quadro 3: Quantitativo de Professores. 164 

Quadro 4: Quantitativo de Alunos. 165 

Quadro 5: Relação entre a problemática, as hipóteses e os objetivos propostos na 

justificação desta investigação. 

174 

Quadro 6:  Trechos dos Diários de Aula 270 

Quadro 7: Trechos dos Diários de Aula (Durante e Após a aula) 271 

  

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

 

Cap UCB - Colégio de Aplicação da Universidade Castelo Branco   

CBERS - Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres  

CEC - Colégio Centro de Educação e Cultura  

CSP - Colégio Senhora da Pena  

CTSA - Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente    

CTS - Ciência, Tecnologia, Sociedade   

EAM - Experiência de Aprendizagem Mediada   

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio  

IDHM -  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal    

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  

IPHAN - Patrimônio Histórico e Artístico Nacional   

MEC - Ministério de Educação e Cultura   

NASA - Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço  

PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais  

TICs - Tecnologias da Informação e Comunicação   

xviii 



19 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

Minhas primeiras palavras: 

Há 80 anos, em Portugal, o escritor Fernando Pessoa foi convidado a produzir uma 

peça publicitária para um grande grupo internacional do ramo de refrigerantes, e assim o 

fez:  

"Primeiro estranha-se, depois, entranha-se!".  

Naquela época, a bebida escura gaseificada estava chegando a Portugal, era 

desconhecida, de gosto estranho, e precisava de um pouco de poesia para abrir-lhe o 

caminho.  

Hoje, parafraseando o poeta, em contexto sensivelmente distinto do original, me 

aproprio da ideia do autor para apresentar o estudo materializado nesta tese de 

doutoramento cujo título, Imagens de satélite no cotidiano da sala de aula: uma 

proposta metodológica para o ensino das ciências e para a comunicação educativa é 

fruto da minha inquietação enquanto geógrafa especialista na área de sensoriamento 

remoto e sistemas de informação geográfica pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE - e da atuação como professora da rede pública e particular de ensino 

de 1º, 2º e 3º graus. 

A ocupação, ampliação, observação e controle das fronteiras do espaço terrestre e 

espacial pelo homem é fruto do desenvolvimento da tecnologia espacial, o uso de 

produtos de sensoriamento remoto tem sido frequente nos veículos de mídia, 

principalmente a televisiva e a internet, que diariamente oferecem imagens geradas por 

geotecnologias como as imagens orbitais para previsão do tempo ou mapas gratuitos 

para auxiliar na localização de pontos situados em parte distintas do globo. 

Infelizmente na educação, as mudanças não ocorrem de forma tão rápida quanto na 

produção, geração e disseminação da tecnologia, atualmente encontra-se disponível 

tanto no site do INPE e na web imagens geradas por satélites, programas livres para 

processamento digital de imagens e sistema de informação geográfica, entretanto fica 

restrito seu uso e apropriação profissional, didática e cotidiana a pouquíssimos 

especialistas. 

Os produtos gerados por esta tecnologia de ponta fazem parte do nosso cotidiano, 

entretanto em nossas salas de aula ainda está presente a informação analógica de papel, 
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um processo insustentável e arcaico, assim ousamos na construção de uma proposta 

metodológica de ensino para as ciências incorporando as imagens de satélite e seus 

derivados técnicos. 

 

1.1 Caracterizações Gerais do Estudo 

Neste ponto procede-se ao enquadramento do estudo realizado, apresentação do 

problema e a definição dos objetivos. Por fim, refere-se a importância do estudo e as 

suas limitações. 

 

1.1.1 Enquadramento 

Segundo Castells (1999), uma revolução tecnológica centrada nas tecnologias da 

informação está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado. Há um 

movimento intenso e crescente de redes interativas de computadores, criando novas 

formas e canais de comunicação, moldando a vida e simultaneamente, sendo moldadas 

por ela: 

“A tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o 

curso da transformação tecnológica [..] o resultado final depende de 

um complexo padrão interativo. A tecnologia é a sociedade, e a 

sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas 

ferramentas tecnológicas. ” (p 25) 

   

As transformações pela qual a sociedade atual atravessa com o surgimento de 

inúmeros instrumentos técnicos ou remodelados e/ou atualizados a cada nova 

descoberta científica alteram nossa forma de agir sobre o mundo, nossas relações 

sociais, nossas premissas políticas e nossos hábitos culturais, modificando em curto 

espaço de tempo diversos ramos do saber interconectados, em síntese, nossa forma de 

ver e ler o mundo, ou seja, nossa cognição. 

 

Percebemos hoje com mais clareza esses eventos, pois eles foram potencializados e 

acelerados por redes de computadores e satélites, que permitem trocas de dados entre 

pessoas e grupos sociais em seus cotidianos de maneira instantânea e em volume 

crescente, no mundo inteiro. 

 

Castells (1999) nos diz que estamos vivendo o surgimento de uma nova estrutura 

social associada ao surgimento de um novo modo de desenvolvimento constituído pelo 

surgimento de um paradigma tecnológico baseado na tecnologia da informação, onde a 
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fonte de produtividade está na geração de conhecimentos, de processamento da 

informação e de comunicação de símbolos. 

 

Dessa forma, o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimentos e informação, mas sim a aplicação de para a geração de novos 

conhecimentos e de dispositivos de processamento /comunicação da informação, 

criando um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. Esse ciclo de 

realimentação entre a introdução de uma nova tecnologia, seus usos e seus 

desenvolvimentos em novos domínios acontece numa velocidade avassaladora. 

 

O cenário atual delineia uma sociedade que atua dinamicamente por meio de 

tecnologias digitais baseadas na microeletrônica e no modelo de comunicação em rede 

permitido pela junção das telecomunicações com a informática, tendo maior 

notoriedade a Internet, rede mundial que conecta computadores e dispositivos móveis. 

A Internet, vista no início dos anos 80 como simples repositório e meio para se 

transportar dados para uso acadêmico restrito, a partir da década de 1990 é 

potencializada pelos ambientes gráficos amigáveis para uso civil e comercial amplo, 

permitindo à educação formal e não formal explorar cada vez mais as possibilidades de 

cooperação e colaboração possibilitadas pelos programas hospedados nessa rede de 

comunicação e relacionamento (Castells 1999). 

 

Os entrelaçamentos dos novos veículos de comunicação digital na sociedade e na 

cultura torna evidente a necessidade de se repensar a atuação dos modos de aprender, 

neste recente e ainda pouco conhecido cenário no qual o poder de acesso às informações 

e a geração de conhecimento estão mais distribuídos e descentralizados, pelo menos do 

ponto de vista dos recursos proporcionados pelos suportes técnicos. As pessoas que 

possuem acesso hoje à internet, apesar de boa parte da população mundial ainda estar 

privada do mundo digital, têm em suas mãos uma forma de acessar, produzir e 

disponibilizar informações até bem pouco tempo restrita aos donos dos veículos e canais 

de comunicação de massa. 

 

Nestas últimas décadas surgiram invenções de importância relevante que deram um 

novo sentido e redesenhando um novo contexto para a sociedade, dentre ela destacam-

se fibra ótica (1979), bisturi a laser (1981), supercomputador (1982), telescópio espacial 
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(1983), chips de alta velocidade (1984), TV via satélite (1985), telefone celular (1985), 

uso da cerâmica como supercondutor (1986), fotografia digital (1988), carbono sintético 

(1991), multimídia (1992), Internet de uso público (1992), WEB (1993), videotelefonia 

celular (1996). Uma análise destas invenções tecnológicas deixa evidente que a grande 

maioria delas é resultante de uma tecnologia básica que exerceu um poder sinergético e 

transformador nesta realidade, o computador. Na verdade, observa-se que o computador 

está aumentando em progressão geométrica sua capacidade de expansão, levando a 

humanidade a rever sua concepção de meio ambiente, além de estar modificando 

substancialmente o relacionamento com o próprio processo evolutivo (Takahashi,2005).  

 

O novo mundo que se descortina, diferente, veloz, onde a informação se torna 

obsoleta quase no instante em que é gerada, fez com que se abandonasse uma posição 

confortável e estável, onde o conhecimento adquirido era sempre útil, para uma 

aventura em um novo território sem orientação de qualquer natureza, sem garantias de 

chegar ao destino, onde a única certeza é que a mudança faz parte integrante do 

cotidiano e onde se viverá e aceitará uma nova realidade, fragmentada, em vez da 

segurança da reflexão ancorada no conhecimento já consolidado (Canclíni,2004). 

 

Neste contexto é que surgem as chamadas tecnologias de ponta, hoje tão essenciais 

para o progresso técnico e social dos seres humanos. Embora, por vezes pouco 

entendida pelo poder político, é preciso compreender que é delas que vêm os resultados 

econômicos, essenciais ao custeio do investimento social. Entre as mais importantes 

tecnologias atuais, existe uma, de caráter abrangente, polivalente e ímpar, destinada à 

exploração do espaço: a tecnologia espacial. 

 

É indiscutível o caráter estratégico que a tecnologia espacial assumiu para o mundo 

moderno, principalmente nas últimas décadas. Resultados surpreendentes foram 

obtidos, mesmo por países em desenvolvimento, que conseguiram obter significativas 

conquistas nesta área. Os atuais benefícios destas tecnologias abrangem as 

telecomunicações, a meteorologia, a educação, a agricultura, o crescimento industrial, o 

monitoramento dos recursos naturais, o controle da poluição, o socorro a desastres, a 

medicina, a indústria têxtil e num sem-número de itens de uso doméstico corrente. Tudo 

isso só se tornou realidade pela exploração intensiva do espaço exterior, que nos fornece 

uma gama de informações sobre o Planeta Terra, impossíveis de se obter por intermédio 
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de levantamentos terrestres. Assim é constatamos que as aplicações das tecnologias 

espaciais tocam cada faceta do empreendimento humano, constituindo-se em ferramenta 

chave para o desafio que se apresenta para o futuro da humanidade neste novo milênio: 

a garantia de um desenvolvimento sustável para as gerações futuras (Florenzano 2008). 

 

O elevado potencial desta tecnologia no fornecimento de informações sobre a 

superfície terrestre faz com que ela se constitua em uma ferramenta eficaz e 

indispensável, tanto para o monitoramento e administração do meio ambiente em escala 

global, como para a construção de novos patamares para um desenvolvimento 

sustentável. 

 

Para Florenzano (2002) com o desenvolvimento da moderna tecnologia espacial, 

dentre as quais se incluem os satélites artificiais, tornou-se possível "(re) conhecer" a 

terra, através da coleta de diferentes dados e da aquisição de imagens da sua superfície, 

por meio de sensores remotos. Os dados gerados pelos diversos sensores remotos, 

sobretudo os orbitais (a bordo de satélites), tem servido como base para o 

desenvolvimento e realização de projetos associados às atividades humanas, no mundo 

inteiro e em diversas escalas, bem como auxiliado no diagnóstico sobre as implicações 

ambientais, econômicas, sociais, políticas e culturais desses projetos com relação a 

ocupação dos espaços geográficos, favorecendo na realização do planejamento sócio 

econômico ambiental sustentável. 

 

É praticamente impossível imaginar hoje o mundo sem satélites. Eles estão presentes 

em muitas atividades de uma forma direta ou indireta. Assistir televisão, se informar 

sobre a previsão do tempo, saber que regiões do território nacional estão sendo 

desmatadas ou descobrir como o Sol pode influenciar de maneira drástica a vida na 

Terra são atividades corriqueiras hoje em dia, mas que têm os satélites como principais 

responsáveis por elas. 

 

De tão associadas ao nosso dia-a-dia elas passam despercebidas por muitos. Isso, de 

certa forma, impossibilita que a importância dos satélites seja reconhecida de modo 

claro por vários setores da sociedade. Pior, nem sempre são percebidos os potenciais de 

riqueza que as imagens de satélites e suas aplicações podem gerar. 
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Dada a sua importância para o mundo moderno, entende-se que o conhecimento 

produzido e acumulado sobre o potencial de utilização da tecnologia espacial, sobretudo 

do sensoriamento remoto, movido pela crença de ir ao espaço buscar soluções para os 

problemas da terra, deve ser conhecido por toda nossa sociedade, pela qualificação que 

pode promover no desempenho dos agentes sociais, para a melhoria das condições de 

vida (Florenzano 2008). 

 

Podemos chamar de sensoriamento remoto o conjunto de técnicas que permitem 

observar e obter informações sobre a superfície terrestre, ou de qualquer outro astro, 

através de sensores instalados em satélites artificiais, aeronaves e até mesmo balões. Na 

década de 1970 surgiram os primeiros satélites usados com esse fim, como o Landsat 11, 

lançado em 1972 pela NASA. 

 

As técnicas de sensoriamento remoto caracterizam-se pela separação física 

(distância) entre o sensor e o objeto de estudo, que está na superfície do astro 

observado. As informações captadas pelo sensoriamento remoto podem ser processadas 

digitalmente por equipamentos modernos e resultam em imagens bastante precisas. A 

escala da imagem obtida é limitada pela sensibilidade do sensor utilizado. Os principais 

sensores utilizados baseiam-se em comprimentos de ondas do espectro visível e em 

raios infravermelhos. As imagens podem ser usadas para levantamento do meio 

ambiente, agricultura, estudos florestais, cartografia, geologia, geomorfologia, recursos 

hídricos, planejamento municipal e regional e uma melhor representação da superfície 

do terrestre (Rudorff 1999). 

 

Existem várias formas de aplicação relacionadas às imagens geradas pelos satélites. 

As mais comuns são aquelas ligadas às atividades militares, ao meio ambiente, que 

englobam sensoriamento remoto e meteorologia, à navegação e posicionamento, às 

aplicações científicas, responsáveis pelo avanço colossal do conhecimento humano e 

pela percepção de que o meio ambiente em que vivemos é também influenciado pelo 

Sol, Via Láctea e outras regiões longínquas do universo.  

 

                                                           
1 LANDSAT é a nomenclatura de um programa de satélite de observação da Terra de origem Norte 

americana. A série teve início na segunda metade da década de 1960, a partir de um projeto desenvolvido 

pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), sendo dedicado exclusivamente à 

observação dos recursos naturais terrestres. 
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O Google Earth2 popularizou as imagens de satélite e os usuários podem explorar 

gratuitamente imagens de todo o planeta, com diferentes zooms, desde a visualização 

dos continentes até chegar às ruas e avenidas com detalhes das construções. Por tudo 

isso, o que era de domínio de especialistas logo se espalhou e passou a ser utilizado de 

maneira ampla pela população em geral, alcançando o ambiente escolar, doméstico e 

laboral. 

 

O Brasil é hoje o maior distribuidor de imagens de satélite do mundo. Imagem de 

satélite é um arquivo de imagem obtido por sensoriamento remoto a partir de um satélite 

artificial. Esse processo poderia ser explicado de maneira simplista como a obtenção de 

uma fotografia da Terra de uma máquina localizada no espaço dentro de um satélite. Na 

antiga URSS os primeiros satélites imagiadores da terra utilizavam-se de máquinas 

fotográficas com filmes analógicos, que eram utilizados apenas quando caiam na terra e 

os filmes podiam ser revelados, atualmente são usadas máquinas digitais. Assim é 

possível receber os arquivos na Terra por meio de sinais eletromagnéticos que são 

tratados em estações receptoras. São poucos os países do mundo que detém a tecnologia 

de gerar imagens de satélite, entre eles podem ser citados EUA, França, Israel, Brasil, 

China e Índia (Takahashi,2005). 

 

As técnicas de interpretação de imagens de satélite e de fotografias aéreas são de 

largo uso, especialmente para análise estruturada de diversos fatores relacionados a 

grandes espaços e áreas de difícil acesso. Através de imagens de satélites e fotografias 

aéreas de diferentes épocas avaliam-se as alterações ocorridas no meio ambiente 

(positivas ou negativas), indicando medidas para maximização e/ou minimização de 

seus efeitos. O INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desde 2004 tem o 

funcionamento do Catálogo de Imagens, tendo distribuídas gratuitamente mais de 700 

mil imagens CBERS (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres) a usuários do 

território brasileiro, pela internet. Mais de 1.500 instituições, entre órgãos públicos, 

                                                           
2 Google Earth é um programa de computador desenvolvido e distribuído pela empresa estadounidense 

Google cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de 

mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas (fotografadas de aeronaves) e 

GIS 3D. Desta forma, o programa pode ser usado simplesmente como um gerador de mapas 

bidimensionais e imagens de satélite ou como um simulador das diversas paisagens presentes no Planeta 

Terra. Com isso, é possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros elementos. O 

programa é similar, embora mais complexo, ao serviço também oferecido pelo Google conhecido como 

Google Maps. 
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universidades, centros de pesquisas, além da iniciativa privada, utilizam as imagens do 

satélite sino-brasileiro de recursos terrestre construído em parceria com a China. 

  

1.1.2 Apresentação do Problema 

Atualmente, um dos maiores problemas enfrentados pelas nossas instituições de 

ensino é a grande escassez de recursos que possibilitem ao professor ministrar aulas não 

apenas teóricas, mas também práticas. A utilização de tais recursos práticos na 

abordagem dos conteúdos das ciências é fundamental, devido à pouca abstração dos 

alunos, principalmente pela idade que os mesmos apresentam. Além de tal escassez, a 

maneira como tais conteúdos são apresentados para os educandos também tem sido 

feita, muita das vezes, de maneira equivocada. Urge mudança do papel docente, que 

deve passar a ser um guia dos alunos em meio à Sociedade da Informação, implicando 

na alteração da sua centralidade no espaço, podendo dar lugar a centros de interesse e 

espaços de novos projetos que nortearão a ação didática (Moita, 2011). 

 

Vesentini (2000) afirma que um ensino tradicional tem como base a aula expositiva, 

em que o professor ensina os conceitos, dá as definições prontas e os exemplos para os 

alunos, que devem somente assimilar esse conhecimento. Na verdade, cabe ao aluno 

somente memorizar os conhecimentos ensinados e/ou repassados pelo professor e nesse 

contexto na sala de aula o que se vê são atividades e conteúdos pré-estabelecidos e 

desarticulados, o que limita a percepção da realidade tendo uma imagem distorcida dos 

fenômenos de natureza física, social e econômica.  

 

Destacamos que no trabalho escolar da atualidade é preciso considerar fundamental 

que cada sujeito possa utilizar diferentes linguagens de comunicação para possibilitar 

diversas formas de entender, interpretar, sintetizar e explicar o mundo real, nesta 

perspectiva as imagens digitais como linguagem de comunicação visual – lógica tem um 

papel preponderante na compreensão deste mundo que está em permanente 

transformação nos campos naturais, econômicos, sociais e geopolítico.  

As novas tecnologias permitem o surgimento de uma nova sala de aula. Além da 

presença de equipamentos e da alteração do espaço físico, as alterações culturais 

provocadas pela era digital também mudam a sua gestão e a sua função. A Educação 

que se almeja refletir e praticar nesta pesquisa abrange atitudes e comportamentos que 
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capacitem os indivíduos a compreender melhor o espaço e os tornem mais emancipados 

para refletir sobre as diferentes visões de mundo que permeiam a sociedade. Por outro 

lado, além do problema da inserção e utilização de novas tecnologias na Educação, deve 

existir o debate a respeito da qualidade do uso da geotecnologia como mediadora do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Pelo exposto configura-se a nossa problemática:  

• As imagens de satélite favorecem a aquisição de conhecimentos 

geocientíficos que permitem a apreensão e compreensão da realidade do 

mundo globalizado? 

 

1.1.3 Objetivos do Estudo  

Para Lojkine (2009) a informatização é um fenômeno irreversível e revolucionário 

para a sociedade na comunicação humana, atuando na produção e reprodução de 

informações em tempo real gera uma complexidade de vias e canais que invadem nosso 

cotidiano tanto profissional quanto privado estabelecendo uma transformação na 

sociabilidade e associado aos produtos de tecnologia avançada gera novos 

comportamentos e aquisição de conhecimento. 

A utilização de novas tecnologias principalmente no ensino das ciências torna-se 

necessário que sejam feitas pesquisas para a avaliação do seu real potencial na 

educação. A tecnologia espacial integrada à informática possibilita o surgimento e a 

rápida divulgação de um novo suporte de comunicação educativa na produção de 

conhecimento, nos quais dispositivos comunicacionais além de possibilitar a construção 

de imagens do passado simulam o futuro do planeta e do homem (Takahashi,2005). 

 

Esta pesquisa contribuirá na proposição de um novo ensino com condições efetivas 

de aprendizagem onde alunos possam se comunicar e argumentar quando deparados 

com problemas e assim compreende-los e enfrentá-los de forma clara e consciente onde 

suas escolhas o permitam exercer plenamente a cidadania, desta forma os objetivos são: 
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Objetivo Geral: 

 

• Comprovar que as imagens de satélite disponibilizam informações que 

constroem conceitos geocientíficos que suportados pela comunicação 

educativa promovem uma aprendizagem significativa.  

 

Objetivos Específicos: 

 

• Gerar um protótipo metodológico de leitura de imagens de satélite para o 

ensino das ciências.  

• Analisar as categorias iserianas que servirão de base para as leituras das 

imagens na geração de sentido no universo científico. 

• Capacitar professores para o uso de tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem. 

• Habilitar professores para o processo de leitura da imagem de satélite. 

• Construir significativamente os conceitos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Meio Ambiente com o uso das imagens de satélite como 

recurso pedagógico no âmbito da comunicação educativa. 

• Discutir a inserção das geotecnologias no cotidiano escolar na geração de 

conhecimentos significativos. 

• Construção de um ecossistema comunicativo nas unidades escolares. 

 

1.1.4 Importância do Estudo  

Em tempos de mudanças climáticas globais, discussão da preservação da 

biodiversidade no planeta, a ampliação das fronteiras econômicas /alfandegárias, a 

defesa e segurança geopolítica, vigilância da ordem territorial e cultural, as informações 

geradas, veiculadas e transmitidas pelas imagens de satélite não terão a menor utilidade 

se não servirem para melhorar a qualidade de vida da humanidade e suas relações 

sociais (Sato, 2013).     

 

A efetivação dessa melhoria na qualidade de vida do homem passa necessariamente 

pela educação formal e informal que tornará uma sociedade capaz de se apropriar 
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democraticamente de todos esses dados gerados pela geotecnologia e fazer deles um uso 

consciente que possibilite a tomada de decisão e posição frente à realidade imediata. 

O uso de produtos de sensoriamento remoto tem sido frequente nos veículos de 

mídia, principalmente a televisiva e a internet, que diariamente oferecem imagens 

geradas por satélite. As geotecnologias são utilizadas na sociedade globalizada sob 

formas de uso aparentemente livres e democráticas, mas grande parte dos indivíduos 

mantém-se alienada no que diz respeito à identificação de fatores e componentes 

envolvidos na produção e reprodução e divulgação das imagens (Florenzano 2002). 

 

Por esses motivos, e até mesmo devido à frequência com que as imagens estão 

presentes na vida das pessoas, é conveniente que conteúdos relacionados às 

geotecnologias estejam presentes na educação básica, pois pode contribuir para formar 

cidadãos com a capacidade de utilizar as linguagens na análise da realidade em que 

estão inseridos, solucionar problemas práticos, superar impasses e intervir de modo 

significativo em prol de uma sociedade mais justa. 

 

Conhecer a evolução política das técnicas ao longo da história social do homem 

contribui para reflexões acerca da relação sociedade-natureza, porque todo processo de 

mediação do homem com seu entorno se dá pelas técnicas. A apropriação dos elementos 

e dos espaços naturais, bem como as pressões que a humanidade exerce sobre eles, são 

temas que devem estar presentes, cada vez mais, na formação dos cidadãos. A educação 

deve ser capaz de levar o indivíduo a utilizar plena e de modo corrente o conhecimento 

em todas as suas práticas sociais. Na escola, pode-se aprofundar o tratamento das 

discussões contemporâneas sobre a natureza do conhecimento científico que está 

intimamente associado à produção das técnicas e sua apropriação pelos diferentes 

grupos sociais (Santos,2007). 

 

Paulo Freire (2002) indica possibilidades para atuação do professor em busca de uma 

educação de natureza emancipatória. A educação deve inserir nos educandos a ideia de 

que podem estar presentes em um mundo que não se adapta a eles, mas no qual eles se 

inserem. Nessa posição, quem luta não pretende ser apenas um objeto, mas também um 

sujeito da história. Para tanto é importante pensar a escola como um espaço no qual são 

produzidos conhecimentos de mundo, conhecimentos importantes que podem fornecer 
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aos alunos condições de compreender as injustiças sociais que permeiam a sociedade 

capitalista, para que nela possam atuar em busca de transformações. 

 

1.1.5 Limitações do Estudo  

As limitações do estudo prendem-se com a adesão relativa dos professores quando 

solicitados a participarem no estudo e ao rompimento de uma postura disciplinar rígida 

de sua formação. Gostaríamos que a nossa amostra de professores fosse maior e 

consequentemente de turmas e alunos, mas encontramos alguma resistência por estarem 

presos ao desenvolvimento dos conteúdos de suas disciplinas e a rotina rígida da escola 

no cumprimento do calendário escolar.  

 

No trabalho de pesquisa educacional muitas vezes nos deparamos com situações 

onde estes delineamentos não são possíveis, como por exemplo, quando lidamos com 

turmas já compostas por algum critério, ou somente podemos trabalhar com um 

subconjunto de escolas do conjunto total com o qual desejaríamos trabalhar. Desta 

forma a implementação da metodologia ameniza ao máximos as interferências e terá a 

pesquisa de campo a duração de um ano letivo para que assim possamos ter controle da 

permanência dos sujeitos na pesquisa. 

 

 

1.2 Plano geral do Estudo  

Na 1ª parte da tese são apresentadas as categorias de análise e o quadro teórico 

abordando as seguintes frentes de estudo: As Imagens de Satélite no Cotidiano Escolar, 

Metodologia de Leitura das Imagens de Satélite, As Imagens de Satélite como Recurso 

Pedagógico, Os Parâmetros Curriculares Nacionais Meio Ambiente, A Comunicação 

Educativa em Ambientes Educativos e a As Imagens de Satélite na perspectiva Ciência 

Tecnologia Sociedade e Ambiente. 

 

As Imagens de Satélite no Cotidiano Escolar destaca que compreender o mundo por 

meio da leitura de imagens é um passo para o entendimento real de outros tipos de 

leituras e que a leitura das imagens produzidas digitalmente exige além do apoio de 

processamentos numéricos um olhar capaz de atribuir significado aos diferentes 

elementos que a compõem destacando a necessidade de criação de mecanismos para a 
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leitura desses novos, múltiplos e poderosos códigos visuais que invadem espaços 

públicos e privados, através da televisão, de jornais e revistas, do cinema e do 

computador. 

 

A Metodologia de Leitura de Imagens foi estruturada tendo como suporte teórico a 

Estética da Recepção de Wolfgang Iser onde o leitor não é capaz de apreender um texto 

num só momento, mas sim em fases consecutivas da leitura. No processo de leitura, os 

elementos que compõem uma imagem não aparecem ao olho do leitor com o mesmo 

realce. Alguns se sobrepõem a outros, impedindo que os menos relevantes sejam vistos 

nos primeiros momentos do processo. Ao contrário, eles só aparecem depois que as 

primeiras hipóteses de significação forem construídas, sobre os elementos que mais 

sobressaem. Os teóricos da estética da recepção consideram o leitor como o receptor 

capaz de reconstruir o significado de um texto e consequentemente uma imagem. 

 

As Imagens de Satélite como Recurso Pedagógico alicerçada na Teoria da 

Modificabilidade Cognitiva, desenvolvida por Reuven Feuerstein é aplicada em nosso 

estudo e consideramos estar diretamente vinculada a uma metodologia que se traduz 

como condição “sine qua non” para se atingir uma positiva modificabilidade no 

indivíduo e a geração de uma aprendizagem significativa que Ausubel postulou. Trata-

se da mediação entre o indivíduo que aprende e aquilo que ele aprende por meio de um 

mediador, papel desenvolvido pelo professor e pelo recurso pedagógico, especialmente 

aqui as imagens de satélite, no processo de ensino- aprendizagem. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais Meio Ambiente destacam os conceitos de 

natureza, sociedade, meio ambiente, tempo e localização espacial trabalhado pelos 

professores em sala de aula que têm aderência e são pertinentes ao uso de imagens de 

satélite. 

 

A Comunicação Educativa em Ambientes Educativos por Meio das Imagens de 

Satélite discutirá a Educomunicação como um campo teórico-prático integrado e 

integrador que pressupõe um modus operandi que reconceitua a relação comunicação 

com a educação e a formação de ecossistemas comunicativos no ambiente escolar. 
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As Imagens de Satélite na perspectiva Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente é 

uma alternativa para romper com o ensino científico fragmentado, se preocupando com 

o estabelecimento de relações entre o conhecimento científico, a tecnologia, a sociedade 

e o meio ambiente centrando-se no desenvolvimento da capacidade de tomada de 

decisão por meio de uma abordagem inter-relacional, concebendo a ciência como um 

processo social, histórico e não dogmático. 

 

Na 2ª parte da tese apresentamos o Quadro Metodológico com a metodologia 

utilizada neste estudo. Procede-se à caracterização do estudo, onde se define o 

problema, se caracteriza a amostra, definem-se as variáveis e hipóteses a testar. 

Descreve-se a seleção da técnica de recolha de dados e a elaboração e validação do 

instrumento utilizado. Mencionamos as condições de recolha de dados e o tratamento 

realizado aos dados recolhidos.  

 

Na 3ª parte da tese no Quadro de Análises, Discussões e Conclusões apresentamos os 

dados recolhidos ao longo do estudo com as respectivas análises e a discussão dos 

resultados. Por último relatamos as conclusões e implicações da investigação realizada, 

assim como as orientações e recomendações para pesquisas futuras que este trabalho 

sugere. 
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2. Imagens de Satélite no Cotidiano  

 

A dinamicidade é sem dúvida uma das características mais marcantes do mundo 

atual, entretanto ainda há uma grande dificuldade na transposição didática dos avanços 

advindos da tecnologia espacial, como o sensoriamento remoto, que estão sendo cada 

vez mais incorporado aos estudos acadêmicos.  

A escola, tem apresentado dificuldades em acompanhar esta dinamicidade, bem 

como também não vem conseguido dialogar com as ciências por causa da rapidez da 

informação, do saber e da carência de metodologias de transposição conhecimento 

científico com fins de ensino. 

Segundo Pinho Alves (2012),  

o saber a ensinar é entendido como um novo saber, sua estrutura de 

origem está localizada fora do contexto acadêmico produtor do saber 

sábio. Dessa forma, para que na integração entre objetos de ensino não 

haja prevalência de conceitos sem significado, é recomendado o uso 

das diferentes fontes de referência, que inspiram e estabelecem a 

legitimação de um saber (p. 23). 

 

Segundo Chevallard (1991), para chegar à escola o saber científico sofre 

transformações que o simplificam a fim de convertê-lo em objeto de estudo escolar. É 

preciso evitar que, ao simplificá-lo, perca-se o foco do conteúdo, incidindo em erros 

conceituais e informações incorretas. O grande desafio para o professor é transformar 

um conhecimento científico em um conteúdo didático, sem perder suas propriedades e 

características. Assim, a Transposição Didática3 pode ser concebida como um conjunto 

de ações transformadoras que tornam um saber sábio em saber ensinável. 

É oportuno que o Ensino das Ciências pela transposição didática se aproprie da 

Geotecnologia, especificamente do Sensoriamento Remoto na produção das imagens de 

satélite, realizando transformações adaptativas que vão torná-la apta a ocupar lugar 

entre os objetos de ensino e consequentemente utilizá-la na mediação pedagógica de 

                                                           
3 O termo Transposição Didática implica a diferenciação entre saber acadêmico e saber escolar, que são 

de natureza e funções distintas, nem sempre evidentes nas análises sobre a dimensão cognitiva do 

processo de ensino e aprendizagem. Ao definir como Transposição Didática o processo de transformação 

de objetos de conhecimento em objetos de ensino e aprendizagem, Chevallard (1991) iniciou um 

movimento de se repensar os mecanismos e os interesses dos participantes desse processo – professor e 

aluno. 
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modo a proporcionar aos educandos a compreensão de como se dão as práticas espaciais 

e seus impactos no meio ambiente. 

Desse modo, acreditamos que as imagens de satélite podem e devem ser inseridas 

como recursos pedagógicos mediadores entre os saberes dos acadêmicos, dos 

professores e dos alunos. Nessa perspectiva, entende-se que o conhecimento produzido 

pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - INPE - pode auxiliar na compreensão das 

dinâmicas e fluxos espaciais que serão introduzidos nas atividades em sala de aula ou no 

cotidiano da população. 

Entretanto, é necessário que os professores conheçam a linguagem imagética 

utilizada pelo sensoriamento remoto na representação do espaço para que possam inseri-

las em sua prática pedagógica. A maior dificuldade encontrada para que as novas 

tecnologias façam parte da realidade escolar é a preparação do corpo docente atual 

porque a grande maioria não possui formação para utilizar essa técnica como recurso 

didático (Gonçalves,2004). 

 

2.1 Para Ler o Mundo e as Imagens  

Na vida contemporânea, quase tudo do pouco que conhecemos, em relação ao 

conhecimento produzido, nos chega por intermédio das diferentes tecnologias que, por 

sua vez, constroem imagens do mundo. Embora a grande maioria das manifestações 

humanas enfatizarem a leitura da palavra, outras leituras pertencem ao mundo. O mundo 

das imagens possui um saber diferente daquele mundo das palavras, a linguagem se 

apresenta de diferentes formas e é preciso saber interpretá-la (Ibáñez, 2006). 

Quando falamos em leitura, o que primeiro costuma vir à mente é a compreensão das 

palavras e o processo de alfabetização. No entanto, já nos alertava Paulo Freire (2003) 

que leitura é bem mais que decodificar palavras: é ler o mundo.  A leitura é um processo 

complexo que envolve não apenas a palavra, mas a imagem e os aspectos mais diversos 

do mundo e neste mundo moderno, repleto de mensagens imagéticas, a leitura também 

envolve ler imagens. 

Compreender o mundo por meio da leitura de imagens é um passo para o 

entendimento real de outros tipos de leituras. Para Martins (1983), aprendemos a ler 

“vivendo”.  E vivemos (n) esse mundo, aquilo que nos cerca, o nosso ambiente. 
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Parafraseando Charlot (2000), ler o mundo da imagem é um dos movimentos de ir e vir, 

presentes nas relações que o sujeito estabelece com ele mesmo, com os outros e com o 

mundo. É um movimento de leitura positiva da realidade, com caráter epistemológico e 

metodológico. 

Desde tempos remotos a imagem é adotada pelo homem como expressão da sua 

própria cultura, permeando, nos dias atuais, praticamente todas as áreas da ação 

humana. Vivemos em uma “civilização da imagem” o que acarreta uma relação natural 

com as imagens, a partir de uma postura de familiaridade com os códigos e símbolos 

imagéticos (Santaella & Nöth. 2005).  

Para Ibáñez (2006), o ser humano é um animal cujos produtos relacionam-se à 

mente, portanto além de sua existência material, seus registros incorporam significados. 

Sendo resultado de uma atividade humana, a imagem é ao mesmo tempo uma criação e 

uma recriação do mundo pelo homem, ela passa pelo filtro do espectador/leitor e é 

transformada em mais uma leitura, pois, de acordo com o seu conhecimento de mundo e 

da sua cultura, significantes diferenciados e variados estão envolvidos. 

Hoje, com as novas mídias e a produção de imagens, nossa realidade passa a ser 

construída através da representação imagética e não só de um objeto real. Nos diversos 

campos científicos as imagens são visualizações de fenômenos, podendo ser verdadeiras 

ou reais ou simulações numéricas. Os registros dos fenômenos físicos abrangem desde 

satélites, microcâmeras, ecografia até telescópios e microscópios e estão presente em 

nossos cotidianos. 

A leitura das imagens produzidas exige o apoio de processamentos numéricos e um 

olhar capaz de atribuir significado aos diferentes elementos que a compõem, entretanto 

a interface imagética possibilita ao leitor a compreensão de que os códigos icônicos ali 

presentes apontem para a relevância das atividades científicas, suas conquistas, seus 

méritos e, por vezes, seus malefícios, além dos atores e instituições sociais envolvidos, 

desempenhando um papel facilitador na explicação de conceitos e são importantes 

recursos para a transmissão das ideias científicas para a o homem comum (Manguel, 

2010). 

Observa-se, portanto, a necessidade de criação de mecanismos para a leitura desses 

novos, múltiplos e poderosos códigos visuais que invadem espaços públicos e privados, 
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através da televisão, de jornais e revistas, do cinema e do computador. Na era da 

informática, as imagens redefinem os conceitos de espaço (mobilização permanente), de 

tempo (pontual), de memória (passagem da verdade à operatividade e à velocidade), de 

conhecimento (simulação, exploração interativa), de fruição (fim da recepção em prol 

da seleção, da recomposição, da interação, graças às interfaces), de cultura (distribuição 

de representações), o que implica o fim da epistemologia clássica e a necessidade de 

inventar novos modos de pensamento e, logo, de visualidade. 

Na contemporaneidade, a chamada cultura visual, vem-se desenvolvendo nas mais 

diferentes áreas do conhecimento. Manguel (2010) afirma que nossas experiências 

diárias são permeadas por imagens de todos os tipos, e que as lemos constantemente – 

códigos textuais e gráficos, expressões fisionômicas, elementos da natureza. Portanto, o 

conceito de leitura é muito mais vasto do que o usualmente empregado no senso 

comum. 

Pensar acerca de ler o mundo é resgatar o contexto concreto, inserindo-o numa 

perspectiva teórica que articula a leitura da imagem aos conhecimentos já incorporados. 

Embora a grande maioria das manifestações humanas enfatizarem a leitura da palavra, 

outras leituras pertencem ao mundo. O mundo das imagens possui um saber diferente 

daquele mundo das palavras, a linguagem se apresenta de diferentes formas e é preciso 

saber interpretá-la. 

Para o filósofo Vilém Flusser (2002), imagens são superfícies que pretendem 

representar algo: são códigos que traduzem eventos em situações e processos em cenas, 

tendo a função de mediar o homem e o mundo, pois representam o mundo. Ao se 

analisar uma imagem, nós buscamos mentalmente atribuir palavras (conceitos verbais) 

que possam descrever e classificar determinadas características da imagem. De forma 

análoga à maneira como nossos repertórios visuais são ativados pela escrita, nossos 

repertórios verbais também são trabalhados durante esse movimento de análise da 

imagem. Nesse sentido, a maioria das análises de imagem são construções verbais a 

partir da imagem, em que se estabelece o diálogo entre linguagens. 

As imagens, assim como as histórias, nos informam.  Aristóteles (1995), ao sugerir 

que todo processo de pensamento requer imagens e que a alma nunca pensa sem uma 

imagem mental, afirmava que “nos é prazeroso olhar imagens, porque sua contemplação 

nos aporta um ensinamento”.  
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O ato da leitura de uma imagem é uma prática complexa que envolve vários 

processos, que precisam ser analisados em conjunto para que se revele o fenômeno em 

sua complexidade. Ler não é um ato concretizado apenas pela decodificação de signos 

em significados, num processo de transmissão mecânica de sentidos. Ao contrário, 

consideramos que a leitura seja, antes de tudo, um processo em que são construídos 

sentidos a partir das relações entre os elementos situados dentro e fora do texto. Com 

isto o conceito de leitura se amplia, passando a traduzir as relações do sujeito com as 

imagens, e, por extensão, a sua capacidade de ler o mundo (Santaella & Nöth. 2005). 

Como forma de apropriação do mundo pelo homem, as imagens contêm significados, 

reproduzem o mundo, representam, transmitem sensações e, assim, tornam-se fonte de 

conhecimento. Ao serem capturadas pela visão, as imagens são moderadas por processo 

mental, tendo seu significado transformado constantemente, nos auxiliando na 

compreensão da própria existência. As imagens não cumprem apenas a função de 

informar, mas também de produzir conhecimento. 

Para Aumont (2005) por ser uma atividade simbólica, a leitura de imagens envolve 

compreensão que requer compreensão, apreensão de informações, seletividade e 

reconstrução da imagem/objeto, com a mesma importância da produção artística e 

científica na construção do conhecimento. Não significa decifrar, mas decompor-

recompor para apreender a imagem como fonte de como fonte de significado. 

Isto posto, todo leitor deve ser compreendido como um sujeito autônomo que circula 

e que se apossa livremente do texto, criando a partir de seus anseios, habilidades 

intelectuais e lugar social e suas próprias leituras. 

Por acreditarmos que a leitura se constrói a partir de sujeitos históricos que se 

localizam em um determinado contexto social e espaço-temporal, a estética da recepção, 

uma teoria da literatura, se constitui um dos esforços teóricos sobre a questão da leitura 

das imagens que tem por objeto de investigação o receptor. O que exige a construção de 

uma nova concepção de leitor que assume, então, seu papel genuíno, imprescindível 

tanto para o conhecimento estético quanto para o conhecimento histórico, o papel de 

destinatário a quem, primordialmente a obra visa (Iser, 1996). 

Tratando os signos textuais como obras inacabadas e abertas a inúmeras leituras, cujo 

sentido se consolida a partir da mescla entre horizontes de expectativas dos autores e as 
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possíveis significações estabelecidas por seus leitores, a estética da recepção atribui à 

leitura um efeito emancipatório que libera o leitor da busca por uma interpretação única 

e perfeita, característica que permite a cada um imprimir sua marca no texto com a qual 

interage.  

De acordo com Wolfgang Iser (1996), o ato da leitura, mais propriamente do texto 

literário, pressupõe a existência de um leitor implícito como sendo a entidade ideal a 

quem o autor, ao arquitetar seu texto se dirige, apresentando a elaboração do conceito de 

leitor implícito como "um conjunto de preorientações que um texto ficcional oferece, 

como condições de recepção, a seus leitores possíveis" (p.73). 

Portanto, o leitor implícito tem sua origem na urdidura do texto. Pois, se o texto só 

adquire sua realidade ao ser lido, depreende-se, então, que as condições para a sua 

atualização estão inscritas na própria urdidura textual. Ainda segundo o autor, as 

condições elaboradas pelo texto possibilitam a produção do (s) sentido (s) do texto "na 

consciência receptiva do leitor” (Iser, 1996:73). 

Para a estética da recepção, o leitor não é capaz de apreender um texto num só 

momento, mas sim em fases consecutivas da leitura. É um constante ir e vir ao texto, 

pois as informações ali presentes nunca são esgotadas num só momento. É ele quem 

capta o que se deseja transmitir. Os teóricos da estética da recepção consideram o leitor 

como o receptor capaz de reconstruir o significado de um texto. Para Iser, o texto 

literário contém "vazios" que, durante o ato da leitura, levam o leitor a decifrá-los. Essas 

situações implícitas são fundamentais no processo de interação, pois representam as 

quebras das conexões textuais e apontam ao leitor quais segmentos devem ser 

conectados de acordo com o seu ponto de vista. Portanto, o preenchimento dessas 

lacunas é um ato comunicativo que se concretiza na interação do leitor com o texto, 

sendo ela a reação ou a resposta que ocorre a partir da leitura. Além das possibilidades 

de sentido no texto, os "vazios" podem ampliar a própria atividade do leitor, que se 

utiliza do imaginário para captar o não-dado (Iser, 1996:73).   

Iser (1979) utiliza o conceito de concretização para designar, a atividade 

desempenhada pelo leitor, ao entrar em contato com o texto, isto é, o preenchimento dos 

vazios presentes na obra por meio da ativação de sua experiência estética, fruto de seu 

diálogo com textos anteriormente lidos e concretizados:  
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O texto é um sistema de tais combinações e assim deve haver também um lugar 

dentro do sistema para aquele a quem cabe realizar a combinação. Este lugar é dado 

pelos vazios no texto, que assim se oferecem para a ocupação do leitor (Iser, 1979:91).   

O discernimento de leitor implícito e leitor explícito, parte do pressuposto de que há 

dois tipos de concretização: uma que responde ao horizonte implícito de expectativas, 

sendo de cunho intraliterário, uma vez que se apresenta como uma proposta viável para 

a formação de sentido da obra; e outra, extraliterária, que é referente à análise das 

expectativas que têm sua origem na experiência existencial dos leitores reais. 

Ao primeiro tipo de concretização, corresponde o leitor implícito: aquele a quem o 

texto se dirige diretamente, discernido por meio da análise das estruturas objetivas da 

obra. À concretização extraliterária corresponde o leitor explícito: o indivíduo inserido 

em um contexto histórico-social que se apresenta como o principal responsável pela 

recepção de um determinado texto literário, ao acolhê-la negativa ou positivamente, de 

acordo com um critério de valor e de sua experiência estética (Iser, 1979). 

Em “The Reading Process: A Phenomenological Approach”, Iser analisa o processo 

de construção literária: este não se identificaria única e exclusivamente com o texto 

enquanto materialidade escrita, nem apenas com a produção de sentido proveniente da 

leitura, mas seria o resultado da interação entre produção e recepção. Há, portanto, 

segundo o autor, uma virtualidade que dinamiza a literatura, em cujo âmbito o leitor tem 

importância fundamental: este daria mobilidade ao texto, a partir do uso das várias 

perspectivas que lhe são oferecidas (Iser, 1975).     

Essa virtualidade, posta por Iser (1996) no domínio textual, pode ser mais ampla, por 

entendermos que o texto não é somente um arranjo especial de palavras. Assim as 

imagens que são levadas ao receptor através de uma mídia, de um suporte, são bastante 

importantes no processo de recepção, interferindo nele, conduzindo também a 

apropriação efetuada pelo receptor no ato da leitura. 

Podemos depreender da leitura de Iser (1996) que a leitura da obra literária necessita 

da co-participação do leitor, quando do preenchimento das lacunas disseminadas pelo 

texto e por meio de sua experiência e fantasia. O que importa ressaltar nisso tudo, é que 

o texto e o efeito estético proporcionam ao leitor a condição de por em cheque todas as 

questões subjacentes e por meio de um texto (palavra ou imagem) conseguir sair do 
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“jogo da leitura”, diferente de quando entrou: mais experiente dotado de um repertório 

mais rico. 

 

2.2 A Construção Individual  

Para Castells (1999) a informação é fundamental para conduzir a criação de 

conhecimentos e atender às necessidades dos indivíduos e das organizações por uma 

melhor qualidade de vida. O conhecimento, por sua vez, é um conjunto de declarações 

organizadas sobre fatos e ideias, apresentando um julgamento ponderado ou resultado 

experimental que é transmitido a outros por intermédio de algum meio de comunicação. 

Assim, informação e conhecimento são as principais fontes de produtividade e 

competitividade na nova economia informacional e esta dependerá basicamente da 

capacidade de gerar, processar e aplicar eficientemente a informação baseada em 

conhecimento. 

Neste contexto, damos destaque à rede mundial de computadores, que possibilita 

fluxos de informações em diversos níveis e em diferentes códigos, verbais e não 

verbais, que transformam nossa relação com o espaço e com o tempo numa velocidade 

nunca antes vivenciada, dando-nos uma nova percepção de mundo, no qual nossos 

relacionamentos, inclusive com os saberes, convertem-se em espaços de fluxos, criando 

e desfazendo verdades. 

Em razão de suas características, serviços e potencialidades, a rede Internet é um 

importante recurso, não somente pela sua capacidade de disseminação de informação, 

mas, também, pela possibilidade de construção do conhecimento através de experiências 

em que predominem a comunicação e a colaboração. 

Para Castells (1999), “a internet é uma tecnologia particularmente maleável, 

suscetível de ser profundamente alterada por sua prática social, e conducente a toda a 

uma série de resultados sociais potenciais – a serem descobertos por experiência, não 

proclamados de antemão”. E ainda complementa que: 

“A elasticidade da internet a torna particularmente suscetível a 

intensificar as tendências contraditórias presentes em nosso mundo. 

Nem utopia nem distopia, a internet é a expressão de nós mesmos 
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através de um código de comunicação específico, que devemos 

compreender se quisermos mudar nossa realidade. ” (p11). 

 

Assim as informações são sistematizadas, analisadas, discutidas, apropriadas, 

aplicadas ou descartadas e passam a ser disponibilizadas para que outros indivíduos ou 

grupos possam igualmente beneficiar-se, formando-se, assim, um ciclo que deverá 

repetir-se indefinidamente, no qual informação gera conhecimento, que, por sua vez, 

gera informação, que gera conhecimento, e assim sucessivamente, o que acaba por 

desenvolver no indivíduo uma crescente capacidade de interação com os outros e com 

novos conhecimentos cada vez mais complexos.  

Com isto se estabelece a educação no seu sentido mais amplo, como um desafio 

aprender a aprender durante toda a vida, obtendo informação armazenada digitalmente, 

recombinando-a e utilizando-a para produzir conhecimentos para o objetivo desejado 

em cada momento. 

Castells (1999:53) nos adverte que: “na verdade, conhecimento e informação são 

elementos cruciais em todos os modos de desenvolvimento, visto que o processo 

produtivo sempre se baseia em algum grau de conhecimento e no processamento da 

informação”. 

Castells (1999:69) ainda complementa que “o que caracteriza a atual revolução 

tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses 

conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos 

de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e seu uso”.  

As novas tecnologias vêm permitindo extrapolar e expandir as fronteiras de 

espaço/tempo, favorecendo assim, a velocidade da coleta e processamento das 

informações, interatividade instantânea em qualquer parte do mundo, cabendo verificar 

como as pessoas distribuem e utilizam a informação de forma que se torne 

conhecimento em construção individual gerada do coletivo e de forma democrática. 
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  2.3 Cooperação e Colaboração 

O processo individual de construção de conhecimento se dá, segundo estudos que 

marcaram o século XX, por meio de dois processos: a cooperação e a colaboração. 

Fiorentini (2004) destaca que uma produção do conhecimento pode se dar de forma 

cooperativa ou colaborativa. O autor distingue cooperação e colaboração a partir da 

etimologia das palavras em que "co" significa ação conjunta; operare, operar, executar, 

fazer funcionar; e laborare, trabalhar ou produzir em vista de um determinado fim. 

Afirma que na cooperação os membros de um grupo executam tarefas que não resultam 

de uma negociação conjunta do coletivo, podendo haver subserviência de uns em 

relação a outros, e relações desiguais e hierárquicas, enquanto que na colaboração todos 

trabalham conjuntamente e se apoiam mutuamente, tendendo, dessa forma, a um 

relacionamento não hierárquico. 

Assim como o referido autor, Kenski (2010:12) destaca que nos processos 

colaborativos todos dependem de todos para a realização de atividades, e essa 

interdependência exige aprendizados complexos de interação permanente, respeito ao 

pensamento alheio, superação das diferenças e busca de resultados que possam 

beneficiar a todos.  

Para Piaget (1973) a colaboração seria uma interação em que existem trocas de 

pensamento, seja por comunicação verbal ou coordenações de pontos de vista, de 

discussão, sem ocorrer operações racionais, não havendo uma estrutura operatória. 

Comparativamente poder-se-ia afirmar que a colaboração representa uma etapa das 

trocas sociais anterior à cooperação. 

Piaget (1973) destaca que a cooperação está vinculada à interação, a qual requer a 

formação de vínculos e a reciprocidade afetiva entre os sujeitos do processo de 

aprendizagem. As interações interindividuais possibilitam a modificação do sujeito na 

sua estrutura cognitiva e do grupo como um todo, não em caráter somatório, mas em 

uma perspectiva de formação de um sistema de interações. Neste entendimento, a 

construção do conhecimento ocorrerá através da cooperação. 

Na busca de uma coerência com a proposta de Piaget, a cooperação em processos de 

aprendizagem em ambientes virtuais pode ser desenvolvida com a possibilidade de 

utilização das tecnologias computacionais em consonância com uma proposta 
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pedagógica que desenvolva a autonomia e a construção do conhecimento. Frente a esta 

perspectiva, cabe destacar que o uso das tecnologias digitais não garante por si só a 

aprendizagem, cabendo ao professor a proposição de projetos que integrem os recursos 

disponíveis em uma abordagem pedagógica construtivista. 

A formação do sujeito que aprende exige momentos de solidão consigo, mas também 

num nível necessariamente maior no coletivo, porque ele só se define, vive e 

desempenha suas atividades na relação com o outro. Hoje, com o uso das tecnologias 

digitais, acentua-se o desempenho “autodidata”, com maior ênfase na 

autoaprendizagem, como se o ambiente pedagógico, implicando também a presença 

física já não fosse mais importante. 

Constatamos hoje que se aprende e apreende a realidade por meio de uma rede de 

colaboração na qual cada um ajuda o outro a se desenvolver, ao mesmo tempo em que 

também se desenvolve, e assim todos aprendem juntos e em colaboração, a partir de 

uma interação mútua, em um intercâmbio de ideias e pensamentos. Assim o 

conhecimento de cada um, produto individual e internalizado de vivências, leituras e 

reflexões, se enriquecem e se modifica a cada possibilidade de troca com o outro e com 

os muitos registros do conhecimento socializado (Barbosa,2008). 

 

  2.4 Interatividade e Interação 

O progresso atual em que se encontram as tecnologias da informação e da 

comunicação apresenta um novo posicionamento. A grande quantidade de informações 

disponíveis e sua conversão em conhecimento, que permeiam nossas relações com o 

saber, estão adquirindo um novo ordenamento, caminhando para o ciberespaço. Este 

pode ser identificado como interconexões entre redes de computadores, o que se 

manifesta em maior alcance na Internet. Trata-se de um território eletrônico, onde se 

trabalha com informações, dados e memória compartilhada através da interação, onde o 

espaço e o tempo não têm referência. 

Sobre a importância do uso das tecnologias na atualidade, destacamos as 

argumentações de Castells (2000): 

Um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua 

universal digital está promovendo a integração global da produção e 
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distribuição de palavras, sons e imagens da nossa cultura [...]. As 

redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, 

criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao 

mesmo tempo, sendo moldadas por ela (p.200). 

 

A partir do rompimento dos padrões espaciais em redes interativas, o “espaço de 

fluxos” passou a substituir o “espaço de lugares”.  A inovação reside na organização 

corporal das sequências de intercâmbio e interações intencionais, suporte das práticas 

sociais de tempo compartilhado. Este espaço imaterial de fluxos realiza um processo de 

desmaterialização das relações sociais e educacionais conectadas em rede. O que antes 

era concreto e palpável adquire uma dimensão imaterial na forma de impulsos 

eletrônicos (Castell, 1999). 

A partir das tecnologias da informação e comunicação, há considerável avanço no 

que tange as possibilidades de interação entre grupos de pessoas que não necessitam 

estar na mesma localização geográfica. A Rede Mundial de Computadores aproximou 

indivíduos e trouxe mudanças na produção do conhecimento. 

Em primeiro lugar, a questão da sociedade em rede, que passa a se estruturar e a 

constituir em um todo orgânico, onde “a rede depende da ação dos nós, sendo que estes 

a modificam e são modificadas por ela”. Ocorrendo no âmbito das redes, uma constante 

construção e reconstrução, na forma de um sistema coletivo onde o desafio está 

justamente em captar o todo a partir dos fragmentos (Teixeira & Franco, 2006). 

Tomando como pressuposto básico o caráter social do desenvolvimento humano, 

nesta direção o sujeito inserido num ambiente de significações construídas numa 

determinada cultura, ou seja, num ambiente social e culturalmente organizado, o seu 

processo de construção de conhecimento e desenvolvimento não se realiza à margem, 

mas se gesta nas interações sociais. 

Assim as relações sociais estão na base da construção do conhecimento e do 

desenvolvimento da humanidade e se materializam nas redes de interações, que 

acontecem nos cenários culturais particulares. Nesses cenários são viabilizadas as micro 

relações, são tecidos os significados e os processos de construção compartilhada, 

possibilitando avanços e transformações, que repercutirão direta ou indiretamente nos 

níveis mais amplos das relações sociais. Por conseguinte, nas interações são criadas as 
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condições de possibilidade de constituição dos sujeitos, singulares e, ao mesmo tempo, 

forjados no seu ambiente histórico-cultural. 

Como na sociedade contemporânea as atividades são regidas em grande parte por 

tecnologias progressivamente mais complexas e em que há a necessidade de domínios 

de conhecimentos diferentes, cada vez mais o trabalho colaborativo se faz necessário 

(Canclíni,2004). A interação está no cerne da maioria das atividades modernas. Por 

conseguinte, há uma ênfase sobre a atividade humana como sendo mutuamente 

constituída em interação.  

Pesquisadores como Lave (2008), Hutchins (2006) e Raeithel, (2003) começaram a 

discutir práticas cognitivas e processos colaborativos e de decisão em ambientes, 

principalmente aqueles de alta densidade tecnológica. Questionaram como as pessoas 

pensam juntas e como constroem certos tipos de conhecimentos em ambientes 

específicos, enfatizando o processo de comunicação e a construção de significados. 

Estudos recentes vêm demonstrando que mesmo as práticas racionais mais simples nas 

organizações e na vida diária, são de fato extremamente problemáticas, negociadas e 

situadas. 

Julgamos necessária uma distinção entre interação e interatividade. 

 No sentido dicionarizado, interação significa ação recíproca de dois ou mais corpos 

uns nos outros, no sentido comum, interação significa comunicação entre pessoas, que 

com a atual tecnologia digital permitiu a proximidade entre as pessoas em espaços 

virtuais permitindo a comunicação em tempo real. Para Villardi & Oliveira (2005), a 

interação constitui-se num processo complexo, que deriva, duplamente, da constituição 

de um ambiente propício para e de uma predisposição dos atores envolvidos para um 

diálogo no âmbito do qual seja possível à afetação múltipla. 

Clark (2001), porém, vê a interação como “arenas do uso da linguagem” ou teatros 

de ação na qual as pessoas fazem coisas com a linguagem. Ele concebe o uso da 

linguagem como uma atividade humana na qual a interação é mais do que pessoas 

produzirem e compreenderem uma série de sentenças com significado particular é uma 

classe de atividades coletivas na qual o significado do falante desempenha um papel 

indispensável. Os falantes significam coisas através de suas ações e seus parceiros 
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entram em coordenação com eles, tentando compreender o que eles estão querendo 

significar. O objetivo dos dois é atingir certas metas, algumas coletivas e outras não. 

Ainda segundo Clark (2001:59), a interação possui três propriedades básicas: para os 

participantes há sempre duas ou mais pessoas envolvidas em uma interação; nos 

processos sociais a principal função em qualquer interação não é a conversa em si, mas 

a realização de algum processo social: realizar uma atividade profissional, resolver um 

problema em conjunto ou mesmo passar o tempo, assim a linguagem é ajustada a cada 

tipo de processo social; nas ações coletivas os participantes da interação engajam-se 

tanto em ações coletivas como em ações autônomas, falam e ouvem em coordenação, 

em colaboração, a fim de realizarem o processo social no qual estão engajados.  

No contexto social a interação ativa a Zona de Desenvolvimento Proximal, o que 

constitui um processo na construção de conhecimento. Para Vygotsky (1994:115), a 

interação social representa um elemento necessário ao processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento do indivíduo, pois o aprendizado humano pressupõe uma natureza 

social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual 

daquelas que a cercam. Assim, na teoria sócio histórica, a aprendizagem está 

relacionada não só com as capacidades cognitivas de cada indivíduo, mas também com 

o meio sociocultural em que ele vive. 

Portanto, partimos do pressuposto de que é a interação entre o sujeito e os integrantes 

do grupo do ao qual ele pertence que provoca avanços em direção à construção do 

conhecimento, uma vez que ela possibilita uma aprendizagem no qual os participantes 

atuam como mediadores e que acontece por meio da colaboração, da cooperação e do 

intercâmbio de pontos de vista diferentes. 

A interatividade é definida por Castells (1999:201) como “a capacidade do usuário 

de manipular e afetar diretamente a experiência da mídia e de se comunicar com outros 

por meio dela”. Assim as redes interativas de computadores ao disponibilizarem mais 

conteúdos para um maior número de pessoas ocasiona intenso espaço de fluxos 

informacionais que geram maior participação da sociedade. Redes sociais são criadas, 

jornais impressos são reformulados e passam a atuar também no meio online, surgindo, 

assim, uma maior interatividade entre o indivíduo e o meio. 
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Segundo Silva (2001), interatividade é um conceito de comunicação e não de 

informática. Pode ser empregado para significar a comunicação, entre humanos e 

máquinas e entre usuário e serviço, sendo uma nova modalidade comunicacional, em 

que convergem a emissão e a recepção da informação. 

A interatividade é a chave para o trabalho com a virtualidade, sem essa possibilidade, 

o espaço virtual perde sua vida e o movimento que impulsiona a atualização constante.  

A interatividade emerge no movimento progressivo das inovações da tecnologia. 

  

  2.5 Aprendizagens Significativas 

Ausubel (2003) define a essência da Aprendizagem Significativa como um processo 

no qual as ideias, que são expressas simbolicamente, possam ser relacionadas a aspectos 

relevantes já existentes na estrutura cognitiva dos alunos, como imagem, símbolo, 

conceito ou proposição, por meio de uma relação não arbitrária e substantiva.  

No entanto, o mesmo autor ressalta que o aluno precisa ter uma disposição para 

aprender significativamente. Independente de quanto o material de aprendizagem possa 

ser significativo, se aluno não tiver motivação para aprender significativamente, o 

processo de aprendizagem será puramente mecânico e a aprendizagem memorística.  

Do mesmo modo salientamos que compreender requer um esforço e o aluno deve ter 

algum motivo para esforçar-se.  Essa predisposição do aluno a memorizar os conteúdos 

está relacionada a muitos aspectos, dentre eles pode ser destacado o fato de que os 

estudantes não estabelecem relação entre o material, com práticas vivenciadas pelos 

alunos, isto é, os assuntos aprendidos são descontextualizados.   

Para Coll (2002) a aprendizagem significativa está relacionada com a construção de 

significados como parte central do processo de ensino e aprendizagem. O aluno aprende 

um conteúdo, uma explicação, um procedimento, um valor quando consegue atribuir-

lhe significados. Se não há essa atribuição de significados, a aprendizagem é 

memorística, limitando-se a uma repetição do conteúdo. Para Ausubel, Novak & 

Hanesian (1980), os significados são construídos cada vez que o aluno estabelece 

relações substantivas entre o que aprende e o que já conhece. Por isso, a maior ou menor 
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riqueza na produção desses significados dependerá das relações que o aluno for capaz 

de estabelecer.  

Sendo assim, segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa, a nova informação 

relaciona- se com um aspecto relevante e específico da estrutura cognitiva do indivíduo. 

Esta estrutura específica é denominada, de acordo com a teoria, de subsunçor, no qual 

as novas informações são ancoradas.  Por isso, o subsunçor reflete uma relação de 

subordinação do novo material relativamente à estrutura cognitiva pré-existente. Nesse 

sentido, o conhecimento prévio é variável fundamental para a ocorrência da 

aprendizagem significativa como ilustramos no esquema abaixo. 

   
Esquema 1: Diagrama ilustrativo da criação de um novo subsunçor na estrutura cognitiva.  

     Fonte: http://cae.ucb.br/tas/tas/tas03.html 

  

A aprendizagem que não ancora o novo conhecimento em conceitos pré-existentes é 

considerada mecânica. Ausubel (2003) afirma que um conteúdo aprendido dessa forma 

não aumenta a substância ou a composição do conhecimento e, de forma geral, tem 

utilidade limitada, prática e seu propósito é poupar tempo e esforço. 

Em contrapartida, quando conceitos prévios estão presentes na estrutura cognitiva e a 

aprendizagem se realiza por meio da assimilação de conceitos, aproxima-se da 

aprendizagem significativa ao passo que, nesse tipo de aprendizagem “os novos 

significados são produto de uma interação ativa e integradora entre novos materiais de 

instrução e ideias relevantes da estrutura de conhecimentos existente do aprendiz” 

(Ausubel 2003: 43). 

http://cae.ucb.br/tas/tas/tas03.html
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Ainda no que se refere à produção de significados, Novak (1981) enfatiza que em um 

fenômeno educativo alguém aprende algo, interagindo, trocando significado com 

alguém, que pode ser o professor, colegas, ou ainda com livros, computador, dentre 

outros. Desse modo, a elaboração de atividades de ensino que possam ser realizadas em 

grupos, proporcionando a participação e cooperação entre os alunos, contribui 

positivamente para a aprendizagem significativa, por conta da troca de significados que 

se estabelece em tais situações.  

Conforme foi ressaltado anteriormente, é muito comum que o aluno memorize os 

conhecimentos ao invés de aprendê-los de modo significativo. Neste caso, Moreira 

(1999) argumenta que para evidenciar se um determinado conteúdo foi aprendido 

significativamente, a melhor maneira é formular questões e problemas de um modo 

novo e não familiar que requeira a transformação do conhecimento aprendido, ou ainda, 

é necessário que o aluno explique com as próprias palavras, por meio de verbalização, 

ou texto escrito, os novos conhecimentos adquiridos.  

Quanto à resolução de problemas, as quais são parte das atividades de investigação, 

Ausubel et al (1980) enfatiza que o enunciado do problema deve ser claro e significativo 

ao aluno e, para que se compreenda o problema, é preciso ser capaz de perceber o 

significado que suas proposições comunicam. As proposições relativas ao problema são 

de dois tipos: proposições que o estruturam as quais apontam a problemática 

evidenciada; proposições de background que consistem em aspectos relevantes do 

conhecimento prévio, as quais têm relação com o problema em questão, conforme 

Ausubel et al (1980). 

A importância da resolução está no fato de possibilitar aos alunos mobilizarem 

conhecimentos e desenvolverem a capacidade para gerenciar as informações que estão 

ao seu alcance dentro e fora da sala de aula. Assim, os alunos terão oportunidades de 

ampliar seus conhecimentos acerca de conceitos bem como do mundo em geral e 

desenvolver sua autoconfiança.  

Ainda, é possível por meio da resolução de problemas desenvolverem no aluno 

iniciativa, espírito explorador, criatividade, independência e a habilidade de elaborar um 

raciocínio lógico e fazer uso inteligente e eficaz dos recursos disponíveis, para que ele 

possa propor boas soluções às questões que surgem em seu dia-a-dia, na escola ou fora 

dela. Segundo Onuchic (2011:10), “durante a resolução do problema há sempre a 
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oportunidade de se avaliar a compreensão dos alunos e saber se eles se apossaram dos 

conceitos importantes envolvidos no problema”, destacando a importância de cada 

questionamento levantado, como fonte para que o professor perceba o crescimento de 

cada aluno. Tal situação permite que a avaliação seja constante e a aprendizagem seja 

significativa. Portanto, a sequência de atividades pode viabilizar uma aprendizagem 

significativa, explorando questões com referência a realidade contribuindo 

satisfatoriamente para a formação dos alunos para o novo mundo do trabalho e para as 

práticas sociais. 

No Esquema 2 apresentamos a dinâmica processual de associação de informações 

interrelacionadas geradora de Aprendizagem Significativa, onde se prioriza a 

aprendizagem cognitiva, que é a integração do conteúdo aprendido numa edificação 

mental ordenada, chamada de estrutura cognitiva. 

Para Ausubel (1982) a estrutura cognitiva representa todo um conteúdo 

informacional armazenado por um indivíduo, organizado de uma certa forma em 

qualquer modalidade do conhecimento. O conteúdo previamente detido representa um 

forte influenciador do processo de aprendizagem onde dados serão assimilados e 

armazenados na razão direta da qualidade da estrutura cognitiva prévia do aprendiz. 

O conhecimento anterior resultará num ponto de ancoragem onde as novas 

informações irão encontrar um modo de se integrar a aquilo que o aluno já conhece. 

Essa experiência cognitiva, porém, não se influencia apenas unilateralmente. Apesar da 

estrutura prévia orientar o modo de assimilação de novos dados, estes também 

influenciam o conteúdo atributivo do conhecimento já armazenado, resultando numa 

interação evolutiva entre novos e velhos dados (Ausubel, 1982). 

Ausubel (1982) divide a Aprendizagem Significativa em três tipos: A Aprendizagem 

Representacional que é basicamente uma associação simbólica primária onde se atribui 

significados a símbolos como por exemplo valores sonoros vocais a caracteres 

linguísticos; a Aprendizagem de Conceitos que é uma extensão da Representacional, 

mas num nível mais abrangente e abstrato, como o significado de uma palavra por 

exemplo; a Aprendizagem Proposicional que é o inverso da Representacional onde se  

necessita do conhecimento prévio dos conceitos e símbolos, mas seu objetivo é 

promover uma compreensão sobre uma proposição através da soma de conceitos mais 

ou menos abstratos, como por exemplo o entendimento sobre algum aspecto social. 
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Ausubel (2003) ainda destaca a natureza da Aprendizagem Significativa:  

- Subordinada: Onde a informação nova é assimilada pelo subsunçor passando a 

alterá-lo; Superordenada: Quando a informação nova é ampla demais para ser 

assimilada por qualquer subsunçor existente, sendo mais abrangente que estes e então 

passa a assimilá-los; Combinatória: Quando a informação nova não é suficientemente 

ampla para absorver os subsunçores, mas em contrapartida é muito abrangente para ser 

absorvida por estes. Assim para a se associar de forma mais independente aos conceitos 

originais. 

 

 Esquema 2: Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. 

Fonte: http://cursa.ihmc.us/rid=1J7BS9QMN-13HRGZM-W6M/Ausubel.cmap 

 

http://cursa.ihmc.us/rid=1J7BS9QMN-13HRGZM-W6M/Ausubel.cmap
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3 Metodologia de Leitura das Imagens de Satélite 

 

No mundo contemporâneo, vivemos cercados por imagens visuais de todos os lados. 

Das indicações de trânsito às propagandas, dos ícones do computador à imagem 

televisiva e cinematográfica e aos grafites, pichações, decalques e ilustrações nos 

muros, enfim, a imagem parece prevalecer em nossa vida. Os significados atribuídos ao 

mundo pelo ser humano são chamados de leitura. Portanto, o homem não lê apenas os 

textos escritos, mas lê igualmente outros tipos de textos, não verbais, aos quais também 

atribuem significados (Koch,2000).  

O conceito de leitura pode ser ampliado para um processo de decodificação e 

compreensão de expressões formais e simbólicos que envolvem tanto componentes 

sensoriais, emocionais, intelectuais, neurológicos, quanto culturais e econômicos. 

Ler, portanto, não é tentar decifrar ou adivinhar de forma isenta o sentido de um 

texto, mas é, a partir do texto, atribuir-lhe significados relacionando-o com outros textos 

na busca da sua compreensão, dos seus sentidos e de outras possíveis leituras. Paulo 

Freire (2003) nos falava da necessidade de aprender a fazer a leitura do mundo, não 

mecanicamente, mas vinculando linguagem e realidade e usava o termo cosmo visão ao 

referir-se a esse alargamento do olhar. Transpondo estas ideias para a leitura das 

imagens digitais, podemos dizer que a leitura das imagens tem objetivos semelhantes e 

abrange a descrição, interpretação, compreensão, decomposição e recomposição para 

que se possa apreendê-las como um objeto a conhecer. 

Se decodificar um texto é entrar em sua trama, na sua textura, no seu tecido, ler um 

texto pictórico, uma imagem, é adentrar em suas formas, linhas, cores, volumes e 

particularidades, na tentativa de desvelar um código milenar que muitas vezes não está 

explícito, nos é desconhecido e, por vezes, nos assusta. Por ser um sistema simbólico, 

de representação, a subjetividade contida na arte de composição proporciona uma 

infinidade de leituras e interpretações que dependem das informações do leitor, das suas 

experiências anteriores, das suas vivências, lembranças, imaginação, enfim, do seu 

repertório de saberes. 
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Segundo Fusari e Ferraz (1993) ver é também um exercício de construção perceptiva 

onde os elementos selecionados e o percurso visual podem ser educados através de 

ações planejadas para este fim. A educação do olhar é fundamental, porque o olhar 

seleciona, associa, organiza, analisa, constrói, desconstrói e saboreia as imagens tanto as 

da arte quanto as do cotidiano, edificando o que Pillar (1995) chama de conhecimento 

visual. 

 

3.1 Elementos Estruturadores  

   A imagem participa da história da humanidade antes mesmo da escrita. O ser 

humano tenta aprimorar a forma de se comunicar pela imagem, permitindo ao 

observador compreender o que vê, absorvendo a imagem, associando aos seus 

conhecimentos prévios e processando-a de forma a tirar suas próprias conclusões.  

Em suas reflexões, Roland Barthes (1990:32) confere a toda imagem uma 

polissemia, “uma cadeia flutuante de significados, podendo o leitor escolher alguns e 

ignorar outros”. Partimos então de uma noção ampliada de texto, entendendo a imagem 

como uma trama, uma rede, que emana sentido, cujo código, ao invés de palavras, é 

composto de elementos visuais como estruturas significantes.  

A imagem, assim como o texto verbal, realiza o seu potencial comunicativo no 

momento em que é lida. Há, na verdade, um processo interativo entre a imagem e o 

leitor, na medida em que o texto deflagra as possibilidades de significação que o leitor 

utilizará em suas escolhas para produzir sentido. Assim, embora os atos de apreensão 

que originam a compreensão sejam estimulados pelo texto, mesmo que imagético, o 

sentido só é construído por quem o lê. 

Tais possibilidades se apresentam ao leitor por meio dos elementos que estruturam 

cada imagem. A partir deles, o leitor utiliza seu repertório para atribuir significações 4 a 

                                                           
4 Saussure e os saussurianos definem a significação como a relação diádica entre um significante e um 

significado. Para Saussure, a significação é convencional e imotivada, na medida em que não é 

fundamentada na realidade, mas resulta das relações, tanto paradigmáticas como sintagmáticas, de formas 

pertinentes do ponto de vista do sistema da língua. A significação impõe-se aos falantes e não depende, 

por conseguinte, do desempenho ou da utilização que fazem do sistema da língua. Do uso que os falantes 

fazem do sistema depende apenas o processo extra-semiótico de constituição da referência. O sistema da 

língua, por seu lado, é constituído de relações paradigmáticas e de relações sintagmáticas. Enquanto as 

primeiras são substitutivas e se estabelecem in absentia, isto é, relacionam as unidades presentes na cadeia 
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cada parte, o que possibilita a geração de um sentido único, pessoal e intransferível. 

Portanto, quanto mais nítidos forem os elementos estruturadores, maiores as 

possibilidades de que o texto gere, para o leitor, algum sentido.  

Esses elementos se constituem, assim, como pistas por meio das quais o texto 

viabiliza seu feixe de mensagem, permitindo ao leitor mapear coerentemente um 

conjunto de informações geradoras de sentido para cada leitor. 

Para Iser (1996:11), o leitor não é capaz de “apreender um texto num só momento”, 

mas em fases consecutivas da leitura. É um constante ir e vir ao texto, pois as 

significações vão sendo construídas na negociação dos elementos entre si, sem serem 

esgotadas num só momento. Assim como as palavras possuem uma pluralidade de 

significados, pode-se pressupor a presença dessa mesma característica na imagem – pois 

que, como texto, será também objeto do mesmo processo de leitura. 

Consideramos, nesse estudo, como elementos visuais estruturadores da imagem, a 

cor, a forma, a dimensão, a perspectiva, o movimento e a textura. 

Até o século XVII, a cor era sinônimo de pigmento e tintas. Com a descoberta de 

Newton sobre a natureza da cor, como incidência da luz sobre pigmentos capazes de 

absorver partes dela e refletir outras, muda substancialmente nossa compreensão sobre o 

fenômeno. Percebe-se melhor a relação de cada cor com sua energia própria, criando ou 

produzindo reações e possibilitando leituras diversas. 

Nos três séculos seguintes, muitos estudiosos se dedicaram a construir uma teoria 

sobre a cor, cuja variante fundamental é o estudo da visão humana, descrevendo e 

desvendando o seu funcionamento na produção daquilo que o cérebro compreende 

como cor. 

Por meio da cor, a natureza manifesta seus vários estados e estágios de evolução no 

reino mineral, vegetal e animal. Assim, pelo reconhecimento cromático na paisagem 

empreendemos uma leitura atribuindo significados, por meio da comparação que 

permite identificar semelhanças e diferenças. Os códigos de cor pré-estabelecidos dão 

                                                                                                                                                                          
sintagmática com outras unidades que com elas constituem paradigmas, as segundas são combinatórias e 

estabelecem-se in praesentia, isto é, associam entre si as unidades que integram a cadeia sintagmática. 

Saussure, F. (2001) Curso de linguística Geral. São Paulo: Cultrix. 
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lugar aos símbolos atribuídos a cada cor, a partir de estreita relação entre percepção 

ótica, subjetividade e cultura. 

Como nosso mundo visível é colorido, a cor participa percepção visual construída ao 

longo da vida. Por isso atribuímos culturalmente à imagem em preto e branco o sentido 

de incolor, apesar de, dependendo da imagem, a escala de cinza permitir que o olho 

humano concentrasse mais sua atenção sobre as nuances de contraste luz-sombra.  

A imagem na escala de cinza é formada por um grande espectro de representações de 

tonalidades entre branco, cinza e o preto, responsável pelo brilho na imagem. Portanto, 

ao olhar a imagem em preto e branco o leitor será obrigado a traduzi-la para o código 

cromático que constitui seu repertório de percepção. As traduções cromáticas são 

percebidas através do reconhecimento do objeto a partir do repertório pessoal do leitor, 

que se obriga a um esforço, ainda que inconsciente, ainda que imediato, de imaginação, 

de visualização das cores que, de fato, não estão presentes. 

A linha descreve uma forma e na imagem conduz o olhar. Cada uma das formas 

básicas tem suas características específicas, e a cada uma se atribui uma grande 

quantidade de significados, alguns por associação, outros por nossas próprias 

percepções. 

A dimensão existe no mundo real, podemos senti-la, entretanto, vê-la nem sempre é 

possível. Mas em nenhuma das representações bidimensionais da realidade, existe um 

dimensional real, ela apenas representa, simbolicamente, o real. A ilusão pode ser 

reforçada de muitas maneiras, mas o principal artifício para simulá-la é a perspectiva. 

Os efeitos produzidos pela perspectiva podem ser intensificados pela manipulação tonal, 

por meio do claro-escuro, da luz e da sombra.  

A perspectiva tem fórmulas exatas, com regras múltiplas e complexas. Recorre à 

linha para criar efeitos, mas sua intenção final é reforçar uma sensação de realidade, 

produzindo a impressão de profundidade na superfície da imagem. Técnica de 

representação do espaço tridimensional numa superfície plana, de modo que a imagem 

obtida se aproxime daquela que se apresenta à visão. Na história da arte, o termo é 

empregado de modo geral para designar os mais variados tipos de representação da 

profundidade espacial, criando a sensação da terceira dimensão, ausente na imagem 

plana. 
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Todos os elementos visuais são capazes de se modificar e se definir uns aos outros. O 

processo constitui o que chamamos de escala. A cor é brilhante ou apagada, dependendo 

da justaposição; assim como os valores tonais relativos passam por enormes 

modificações visuais, dependendo do tom que lhes esteja ao lado ou atrás. Em suma, 

como o grande não pode existir sem o pequeno, e vice-versa, a escala é usada para 

representar uma medida proporcional real.  

A textura é uma qualidade da superfície, que apresenta uma condição de espessura 

que confere um caráter de plasticidade tátil e ótica à imagem. As formas com 

apresentações de texturas granulosas ou rugosas direcionam o olhar, dando sentidos e 

movimentos ao fenômeno registrado, conferindo-lhe maior senso de realidade. 

O movimento talvez seja uma das forças visuais mais dominantes. As técnicas que, 

em imagens estáticas, simulam o movimento, porém, podem enganar o olho humano. A 

ilusão simula o real a partir de diversos elementos, como o uso de uma intensidade de 

detalhes, no caso da textura; e da perspectiva, e do jogo de luz e sombra, no caso da 

dimensão.  

Assim, cria-se a ilusão do movimento, que existe somente no olho do espectador, por 

meio do fenômeno fisiológico da “persistência da visão. ” Algumas das “propriedades 

da visão” podem constituir a razão incorreta do uso da palavra movimento para 

descrever tensões e ritmos compositivos nos dados visuais quando, na verdade, o que 

está sendo visto é fixo e imóvel. 

As imagens da superfície da Terra coletadas por satélites artificiais podem ser 

coloridas artificialmente chegando muito próximo do real ou das convenções 

internacionais cartográficas e com auxílio da tecnologia digital, por meio de programas 

de processamento que permitem inúmeras formas de tratamento, combinações e 

integrações, podemos ressaltar os aspectos desejados.  

Uma vez tratadas, as imagens são capazes de dar a ilusão de movimento, de 

parecerem dinâmicas sendo utilizadas e inseridas cotidianamente na tela de nossos 

celulares, computadores, GPS, televisão e em inúmeros aparelhos tecnológicos 

proporcionando entretenimento e informações importantes para o homem moderno. 
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O Google Earth5 é um dos responsáveis pela disseminação e popularização das 

imagens de satélite permitindo a sua visualização de uma forma muito especial, 

mostrando relevos em perspectiva e com animação gráfica. As imagens são 

georreferenciadas6 (mostram as coordenadas: Latitude/Longitude). Pode-se gerar a 

sensação de movimento na imagem, como se estivéssemos voando.  

 

3.2 A Significação em Imagens de Satélite  

A realização do potencial comunicativo da imagem é deflagrada no momento em que 

ela entra em contato com o leitor, mas só se completa quando seu sentido é construído 

por quem o lê. Para que haja leitura, portanto, é necessário haver uma interação entre 

imagem e leitor, o que significa dizer que a imagem indica os sentidos que se podem 

produzir e, do mesmo modo, estimula atos de apreensão que originam a sua 

compreensão. Por isso, aprender a ler a imagem, isto é, os modos como atribuímos 

significados a elas, é um passo que nos leva à compreensão mais profunda de nossa 

sociedade e de nossa vida. 

Roger Chartier (1998) expõe que a leitura é sempre apropriação, invenção, produção 

de significados e a liberdade leitora não é absoluta, e sim cerceada por limitações 

derivadas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam em suas diferenças as 

práticas de leitura. 

                                                           
5 Google Earth é um programa de computador desenvolvido e distribuído pela empresa americana Google 

cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de mosaico de 

imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas (fotografadas de aeronaves) e GIS 3D. 

Desta forma, o programa pode ser usado simplesmente como um gerador de mapas bidimensionais e 

imagens de satélite ou como um simulador das diversas paisagens presentes no Planeta Terra. Com isso, é 

possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros elementos. O programa é 

similar, embora mais complexo, ao serviço também oferecido pelo Google conhecido como Google 

Maps. 
6 Georreferenciação de uma imagem ou um mapa ou qualquer outra forma de informação geográfica é 

tornar suas coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. Este processo inicia-se com a 

obtenção das coordenadas (pertencentes ao sistema no qual se pretende georreferenciar) de pontos da 

imagem ou do mapa a serem georreferenciados, conhecidos como pontos de controle. Os pontos de 

controle são locais que oferecem uma feição física perfeitamente identificável, tais como intersecções 

de estradas e de rios, represas, pistas de aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanha, entre 

outros. A obtenção das coordenadas dos pontos de controle pode ser realizada em campo (a partir 

delevantamentos topográficos, GPS – Sistema de Posicionamento Global), ou ainda por meio de mesas 

digitalizadoras, ou outras imagens ou mapas (em papel ou digitais) georreferenciados. Tal ato pode 

permitir que ocorra uma geodecisão por parte dos consultores de um projeto ou uma administração de 

uma empresa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordenadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_refer%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Represa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Levantamento_topogr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Posicionamento_Global
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesa_digitalizadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesa_digitalizadora


60 
 

 

Dentre as imagens valem destacar de modo especial às imagens de satélite por serem 

as mais difíceis de decodificar, uma vez que a informação estética exige conhecimento 

específico de linguagens artísticas e técnicas; conhecimento do contexto de produção; 

disponibilidade interna para entender suas propostas. Além disso, ela é inesgotável em 

uma única leitura e não pode ser traduzida para outra linguagem sem perder parte de seu 

conteúdo. 

3.2.1 Elementos Deflagradores   

No processo de leitura, os elementos que compõem uma imagem não aparecem ao 

olho do leitor com o mesmo realce. Alguns se sobrepõem a outros, impedindo que os 

menos relevantes sejam vistos nos primeiros momentos do processo. Ao contrário, eles 

só aparecem depois que as primeiras hipóteses de significação forem construídas, sobre 

os elementos que mais sobressaem. 

A estes elementos que alicerçam as primeiras hipóteses de significação e que nos 

levam a gerar um primeiro sentido, ainda que prévio, chamamos de elementos 

deflagradores. São eles que sobressaem ao nosso olhar, que mais chamam a nossa 

atenção, que se apresentam como o que há de mais relevante em cada imagem. 

Uma vez construído um sentido inicial, buscam-se, então, os elementos secundários, 

que haviam sido deixados em segundo plano, para que eles consolidem (ou não) o 

sentido construído.  

Em uma imagem em preto e branco, como uma radiografia, por exemplo, o primeiro 

elemento estruturador é a forma.  

Na Figura 1, a leitura se inicia quando o resultado da análise visual aciona um 

repertório de representações a partir do qual, por comparação com as unidades ali 

armazenadas, percebem duas fraturas (pontos A e B da Figura 1). Ou seja, só se 

consegue identificar a fratura porque temos em nosso repertório a imagem do osso 

íntegro como parte do esqueleto humano, de modo que a conclusão de que o sentido 

daquela forma é a fratura surge por comparação com todos os ossos íntegros que já 

vimos na vida. 
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                     Figura 1: Fratura dos dois ossos da perna direita (tíbia e fíbula). 

                       http://hcinvestimentos.com/2010/08/29/fratura-tibia-fibula 

 

A unidade ativada, que é a forma do esqueleto (marcado como C na Figura1) por sua 

vez, ativará a correspondente unidade de significado situada no sistema semântico 7. 

Esta via só funciona com o leitor que conhece visualmente, ou seja, com os 

componentes que fazem parte do seu repertório. 

A radiografia na escala de cinza apresenta espectro de representações de tonalidades 

entre branco, cinza e o preto, conferindo à imagem um brilho que, pelo contraste 

luminoso, realça as informações, destacando os contornos e a forma do osso (C Figura1) 

e da perna (forma D da Figura 1). 

Na Figura 1.1, o elemento estruturador forma é bem destacado visualmente por causa 

da representação na escala de cinza que confere brilho e contraste luminoso permitindo 

reconhecer a forma A como parte de um esqueleto. Entretanto, não há um contorno 

definido como a da forma D na Figura 1, que nos dá a informação de ser o formato de 

uma perna. Assim não há pistas para ativar o repertório de representações para saber 

qual parte do esqueleto está retratado na imagem. 

                                                           
7 Ao ler a palavra OSSO, por exemplo, o sistema de análise visual diz-lhe que as letras nesta posição: O1, 

S2, S3, O4 e o Léxico de Input Visual diz que você já encontrou esta cadeia de letras antes. Mas quem 

possui o reconhecimento de que osso faz parte do esqueleto, que pode ser humano ou de animal, 

quebrado, ou não, é o sistema semântico. 

 D 

A 

 C 

B 

http://hcinvestimentos.com/2010/08/29/fratura-tibia-fibula
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A leitura terá dificuldades de se realizar plenamente, a análise visual não dá 

referencias de que tipo de osso a imagem retrata, se é humano ou de animal, a que parte 

do esqueleto pertence, com isso não podemos levantar componentes no nosso repertório 

para uma identificação segura e consequentemente um significado e a imagem não terá 

sentido. 

 

Figura 1.1: Parte dianteira do antebraço    http://goo.gl/ErTg6p 

                

O mesmo se aplica à Figura 2, de uma ultrassonografia pélvica. Ali o elemento 

estruturador forma ativa, no repertório do leitor, a configuração de um feto (Forma A da 

Figura 2), ocorre então um processo de interação entre a informação do leitor e aquela 

que é explícita na imagem. Se não existir o armazenamento da informação anterior, isto 

é, se o leitor não tiver conhecimentos prévios, a nova informação adquirida pela leitura 

da imagem não será eficazmente compreendida e não será possível ao leitor construir 

um sentido para o que vê. 

 

   Figura 2: Ultrassonografia pélvica   http://goo.gl/ZZAI7o 

 A 

 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

http://goo.gl/ErTg6p
http://goo.gl/ZZAI7o
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A imagem na escala de cinza, o brilho e a luminosidade conferidos pelo contrate 

destaca os contornos do feto e os seus elementos constituintes, podendo o leitor 

identificar e localizar a boca, o nariz (Formas B e C da Figura 2), a coluna vertebral 

(Forma D da Figura 2) e também os pés (Forma E da Figura 2). 

Entretanto em uma imagem cujos elementos estruturantes não dão pistas para 

acessar, no repertório do leitor ordinário, informações suficientes para gerar sentido, as 

sucessivas idas e vindas não proporcionarão significação, estando a imagem destinada 

somente a uma interpretação técnica como no caso da Figura 3. 

 

Figura 3: Ultrassonografia pélvica gestacional    http://goo.gl/qdZsRI 

A ultrassonografia pélvica apresenta um útero com três sacos gestacionais em preto 

com a presença de embriões (pontos A da Figura 3) que só são visualizados a partir da 

sexta semana de gravidez. 

Na imagem digital, originalmente na escala de cinza, o elemento estruturante 

“forma” apresenta ao leitor pistas para o reconhecimento das informações contidas, as 

quais, uma vez reconhecidas determinarão estratégias para leitura da mensagem. As 

estratégias de leitura começam com o suporte das informações externas de que 

dispomos. No caso da Figura 3, duas informações demarcam o território da gravidez: a 

primeira se trata de um ultrassom pélvico; a segunda trata-se de uma mulher. Esses dois 

elementos permitem levantar a hipótese orientando a linha de leitura - se trata de um 

útero grávido - sem a qual não se chegaria à conclusão de ser uma gestação de 

trigêmeos. O significado é fruto da convergência de diferentes informações que se 

cruzam em um ponto de encontro, gravidez de trigêmeos. É a transposição de um ato de 

efeito a um ato cognitivo onde o leitor formula significação. 

 A 

http://goo.gl/qdZsRI
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A Figura 4, uma imagem do satélite Landsat, em si, não nos apresenta, a princípio, 

nenhum elemento que nos permita levantar hipóteses que levem à sua significação. 

Sabemos, de antemão, que se trata de uma imagem da Terra – e nesse contexto 

começamos a levantar hipóteses. 

 

 

Figura 4: Imagem do satélite Landsat da mancha formada pela Grande São Paulo. BR. 

http://www.esri.com/landsat-imagery/viewer.html 

 

A partir dos pontos selecionados na Figura 4, o leitor começa a acionar seu repertório 

de representações.  A leitura se inicia com o levantamento de diferentes hipóteses de 

significação, pois não é possível realizar o reconhecimento do local sem que se tenham 

informações anteriores. 

É então acionado o repertório de representações. A imagem sugere ser de uma área 

de litoral, pois há uma linha branca que parece ser areia separando uma região escura de 

uma outra, onde há elementos diversificados, ou seja, a hipótese de leitura é que esta 

linha separe o mar da terra. O ponto A, em destaque, nos faz pensar em uma grande área 

destruída ou desmatada, que pode ser também uma cidade ou até mesmo um vulcão. O 

ponto B uma faixa escura em cima da grande mancha, pode haver vegetação em uma 
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http://www.esri.com/landsat-imagery/viewer.html
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área elevada como morro ou serra. O ponto C também é uma mancha escura, mas com 

contornos retos, possivelmente feitos, delimitados ou demarcados pela ação do homem. 

Os pontos D e E, com coloração escura, mas com formas do tipo de uma raiz, 

parecem ser água, remetendo a um lago, canais de rio ou represa. O ponto F, pela 

proximidade e alinhamento, em tonalidade na escala de cinza mais fechado, dá a 

impressão de degrau, podendo traduzir uma elevação do tipo serra ou planalto. O ponto 

G, pela sua forma, parece estar cercado de água, o que nos remeteria a lê-la como uma 

ilha; o ponto I, pela cor branca que segue uma linha escura, nos lembra areia, o que nos 

faz levantar a hipótese de se tratar de uma faixa de praias. O ponto H, pela sua 

proximidade com a linha branca, em tonalidade de cinza escuro, reforça a hipótese de a 

massa escura ser mar, e nesse caso seria lido como água de profundidade menor que o 

restante do mar, mais próxima ao litoral. Finalmente, o ponto J tem uma textura 

diferenciada, como se estivesse sobre o material que está abaixo dele, o que nos remete 

a nuvens cobrindo tanto o mar quanto a terra, por causa da sensação de leveza.  

Desse modo, no processo de leitura, interagem incessantemente expectativas 

modificadas e lembranças novamente transformadas. Essa dialética caracteriza cada 

momento da leitura que provoca um horizonte já preenchido, mas que pode ser 

modificado, e um horizonte futuro, vazio, mas prestes a ser preenchido. Nesse sentido, 

há um constante abrir e fechar de horizontes que se entrecruzam no momento da leitura. 

O processo da leitura não termina com a atribuição do significado que é único, 

decorrente ao repertório individual, contudo o ato de leitura é um desempenho social e 

está diretamente relacionado à sua recepção e, consequentemente, só se opera na esfera 

do leitor. 

As dificuldades na leitura da imagem e consequentemente na geração de sentido 

residem na pouca informação que se tem decorrente da restrição de significados que 

emanam da cor.  

Como se trabalha apenas com as retículas de cinza, as diferenciações que poderiam 

advir de um espectro de cor mais amplo simplesmente não se tornam visíveis, o que 

dificulta enormemente a atribuição de significado ao leitor comum. Assim, a decisão de 

colorizar uma imagem originalmente em preto e branco é uma decisão que contribui 

para alargar o acesso do leitor ao significado da imagem. 
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3.3 A Questão da Cor  

A cor ao ser captada pela visão é processada pelo cérebro, formada, quantificada e 

avaliada estabelece relações com a memória tornando-se um elemento que amplia as 

possibilidades de significação, na medida em que permite ao leitor – que vê o mundo 

em cores – fazer novas ligações com seu repertório.   

Nessa etapa o cérebro identifica a cor vista na imagem e a relaciona com o colorido 

do mundo real, calcificado em suas experiências anteriores, para levantar as hipóteses 

de significação e finalmente atribuir significação ao que vê. Desse modo, pode-se 

considerar que os seres humanos atribuem à cor uma significação, fundamentada no 

contexto cultural em que se insere. Como a cor se insere na experiência cultural do 

leitor, seu significado emerge das vivências armazenadas na memória. 

Na imagem colorizada a presença da cor ressalta os componentes físicos que 

configuram a paisagem ou cenário. Isso permite ao leitor associar, com mais segurança, 

os elementos relevantes da imagem àqueles que estão em seu repertório, relacionando-

os, concomitante ou isoladamente, por meio de estratégias parciais, já que não somos 

capazes de abarcar todas as perspectivas textuais ao mesmo tempo. 

Considerando a imagem um texto icônico a relação com o leitor sempre se faz num 

processo de leitura em suas informações sobre os efeitos provocados nele que é 

construído por meio das perspectivas do autor, mas só se realiza por meio do ato, que é 

o efeito experimentado pelo leitor implícito na produção de sentido (Iser 1996). 

Uma das principais premissas teóricas de Iser (1996) é o leitor implícito, entendido 

como uma estrutura textual que oferece “pistas” sobre a condução da leitura. Tal leitor 

só existe na medida em que o texto no nosso estudo as imagens determinam sua 

existência e as experiências processadas, no ato da leitura, são transferências das 

estruturas imanentes ao texto. A partir dessa concepção, o leitor passa a ser percebido 

como uma estrutura textual (leitor implícito) e como ato estruturado (a leitura real) em 

um momento de perspectiva. 

O conceito de perspectividade, abordado por Iser (1996), é fundamental para que se 

compreenda a relação texto/leitor. Segundo o teórico, o texto é um sistema 

perspectivístico em que os elementos textuais são selecionados através das estratégias e 

combinados por meio do repertório. O texto oferece diferentes visões do objeto, por 



67 
 

 

meio dos vários pontos de vista apresentados, isso ocorre porque cada perspectiva não 

apenas permite uma determinada visão do objeto intencionado, como também 

possibilita a visão das outras. Essa visão resulta do fato de que as perspectivas referidas 

no texto não são separadas entre si, muito menos se atualizam paralelamente. (p. 179). 

Assim a perspectividade interna da imagem é caracterizada como estrutura de tema e 

horizonte, que cumprem a função de regular as atitudes do leitor. No processo de 

leitura, o leitor se fixa em um determinado ponto, sobre o qual recai sua atenção 

prioritária, o que Iser (1996) chama de tema. Já o horizonte é o que fica em segundo 

plano, um antigo tema, que está servindo de pano de fundo para o tema atual, ou será 

um futuro tema (p183). 

Os conceitos de tema e horizonte, nesse sentido, regulam as atitudes do leitor perante 

a imagem e constituem a regra central para a combinação das estratégias textuais. A 

representação realizada pelo leitor acontece no entrecruzamento de suas perspectivas 

durante a leitura, perspectivas essas que tanto podem emergir do tema, quanto do 

horizonte, de acordo com a construção do significado processado pelo leitor. 

 

3.3.1 Aspectos Técnicos  

Segundo Florenzano (2002:20), as imagens de satélite que são obtidas por sensores 

eletrônicos, em diferentes canais, são individualmente produzidas em preto e branco. A 

quantidade de energia refletida pelos objetos vai determinar a sua representação nessas 

imagens em diferentes tons de cinza, entre o branco (quando refletem toda a energia) e o 

preto (quando absorvem toda a energia). Ao projetar e sobrepor essas imagens, através 

de filtros coloridos, azul, verde e vermelho (cores primárias), é possível gerar imagens 

coloridas, conforme ilustrado nas Figuras 5, 6 e 7 através do uso de um software de 

processamento de imagem. 

Nas imagens coloridas, a cor de um objeto vai depender da quantidade de energia por 

ele refletida, da mistura das cores (segundo o processo aditivo) e da associação das 

cores com as imagens. Essa associação explica o fato de a vegetação e a área urbana 

serem representada com cores diferentes nas imagens coloridas das Figuras 5 e 6, 

embora as imagens originais sejam as mesmas. O que mudou foi apenas a associação 

das cores com essas imagens. 
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Analisando as Figuras 5 a 7, podemos verificar que se um objeto é branco nas três 

imagens em preto e branco, que dão origem à imagem colorida, nessa imagem 

(colorida) ele também é representado em branco como, por exemplo, a areia da praia 

(Figura 7). O mesmo processo ocorre quando um objeto é preto nas três imagens 

originais. Por isto, ele é representado em preto também na imagem colorida como, por 

exemplo, a sombra do relevo e a água mais limpa e profunda do oceano. 

Se um objeto é claro (branco) somente em uma das imagens originais, na imagem 

colorida ele é representado pela cor que foi associada a essa imagem original, o que 

explica a vegetação verde na imagem da Figura 5 e a vegetação vermelha na Figura 6. 

Essas foram as cores associadas às imagens do canal 4 do infravermelho próximo, 

região na qual a vegetação reflete mais energia e aparece clara nessas imagens. 

Se um objeto aparece claro em duas das imagens originais, sua cor na imagem 

colorida vai ser a resultante da mistura entre as duas cores que forem associadas às 

imagens originais nas quais ele é branco. Tomemos como exemplo a área urbana que 

aparece clara nas imagens dos canais 3 e 5. Na Figura 5, as imagens foram associadas às 

cores azuis e vermelhas, respectivamente.  

Pelo processo aditivo das cores, o azul misturado com o vermelho resulta no magenta 

(rosa), que é a cor que representa a área urbana na imagem colorida. Na imagem 

colorida da Figura 6, a área urbana está representada em ciano (azul turquesa) que é o 

resultado da mistura de azul com verde, cores associadas respectivamente às imagens 

dos canais 3 e 5. Esses dois tipos de imagens coloridas (Figuras 5 e 6) são as mais 

utilizadas. Nelas, a cor dos objetos, em geral, é falsa. Outras combinações podem ser 

obtidas e, dentre elas, destacamos a imagem colorida natural (Figura 7), na qual as cores 

dos objetos são verdadeiras. 

A partir de imagens LANDSAT do visível, por exemplo, é possível gerar uma 

imagem colorida natural, desde que elas sejam associadas às respectivas cores. Assim, 

no exemplo da Figura 6, à imagem do canal 1, que corresponde à faixa da luz azul do 

espectro visível, associamos a cor azul; à imagem do canal 2, que corresponde à faixa 

da luz verde do espectro visível, associamos a cor verde e, à imagem do canal 3, que 

corresponde à luz vermelha do espectro visível, associamos a cor vermelha. 
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Figura 5: Imagem colorida de Ubatuba, obtida a partir das imagens ETM+ LANDSAT-7,11/08/1999, dos canais 3, 4 e 5, com as 

cores azul, verde e vermelha, respectivamente. 

Figura 6: Imagem colorida de Ubatuba, obtida a partir das imagens ETM+ LANDSAT-7,11/08/1999, dos canais 3, 4 e 5, comas 

cores azul, vermelha e verde respectivamente. 

Figura 7: Imagem colorida de Ubatuba, obtida a partir das imagens ETM+ LANDSAT-7, 11/08/1999, dos canais 1, 2 e 3, com as 

cores azul, verde e vermelha respectivamente. 
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3.3.2 A Cor Natural e a Falsa Cor   

Segundo Rudorff (1999) uma imagem de sensoriamento remoto colorida é resultante 

da combinação das três cores básicas (azul, verde e vermelho), associadas através de 

filtros às imagens individuais obtidas em diferentes comprimentos de onda ou faixas 

espectrais, conforme é apresentado nas Figuras 8, 9 e 10. Vemos que um mesmo objeto, 

por exemplo, uma floresta, pode aparecer em tonalidade verde escuro (Figura 8), 

vermelho (Figura 9) ou verde intenso (Figura 10) dependendo da associação feita entre 

as cores e as imagens obtidas nas diferentes faixas espectrais do sensor. As imagens 

apresentadas nestas figuras foram obtidas pelo sensor Enhanced Thematic Mapper 

(ETM+) a bordo de um dos satélites americanos da série Landsat. Cabe lembrar que o 

sensor capta a energia refletida pelo objeto num determinado comprimento de onda, 

portanto, objetos claros refletem muita energia (p. ex. solo exposto) enquanto objetos 

escuros (p. ex. água sem sedimentos) refletem pouca energia.  

A vegetação reflete uma quantidade muito pequena de energia na faixa espectral do 

vermelho, pois ela utiliza boa parte desta energia no processo da fotossíntese e, 

portanto, aparece em tonalidade escura na banda TM-3 que correspondente à faixa do 

vermelho (Figuras 9). Já na faixa do infravermelho próximo a vegetação reflete muita 

energia, em função da estrutura celular das folhas, de tal forma que aparece em 

tonalidade clara na banda TM-4 (Figura 9) que corresponde à faixa do infravermelho 

próximo. 

Assim devemos levar em consideração, sempre, que as cores das imagens de satélite 

são falsas e não correspondem exatamente ao que se vê numa foto, pois cores 

verdadeiras não quer dizer cores naturais. Trata-se de uma combinação dos canais do 

satélite (sobreas bandas RGB 8) que representa os corpos imageados nas tonalidades que 

você está acostumado a ver (vegetação em verde, água em azul, solo exposto em 

vermelho, etc.). Quando se trabalha com falsas cores, esta representação pode ser 

invertida (vegetação em vermelho, etc.) através de outras combinações de bandas. Para 

                                                           
8 RGB é a abreviatura do sistema de cores aditivas formado por Vermelho (Red), Verde (Green) 

e Azul (Blue). O propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos 

como monitores de TV e computador, retroprojetores, scanners e câmeras digitais, assim como na 

fotografia tradicional. O modelo de cores RGB é baseado na teoria de visão colorida tricromática, 

de Young-Helmholtz, e no triângulo de cores de Hardwell. O uso do modelo RGB como padrão para 

apresentação de cores na Internet tem suas raízes nos padrões de cores de televisões RCA de 1953 e no 

uso do padrão RGB nas câmeras Land/Polaroid. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vermelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Azul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Young
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Helmholtz
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV
https://pt.wikipedia.org/wiki/1953
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determinados tipos de aplicação (alguns estudos geológicos, por exemplo) a 

combinação em falsas cores oferece maior realce e detalhamento para os objetos em 

estudo. 

 

Figura 8 – Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-1 (azul), TM-2 (verde) e TM-3 (vermelho) do 

sensor ETM+ do satélite Landsat-7 (órbita 224, ponto 78) de 05 de agosto de 1999. 

 

 

Figura 9– Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-2 (verde), TM-3 (vermelho) e TM-4 

(infravermelho próximo) do sensor ETM+ do satélite Landsat-7 (órbita 224, ponto 78) de 05 de agosto de 1999. 

  

 

Figura 10 – Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-3 (vermelho), TM-4 (infravermelho próximo) e 

TM-5 (infravermelho médio) do sensor ETM+ do satélite Landsat-7 (órbita 224, ponto 78) de 05 de agosto de 1999.  
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3.3.3 Relendo a Imagem  

A presença da cor contribui para alargar o acesso do leitor ao significado da imagem. 

As hipóteses levantadas anteriormente na Figura 4 são agora testadas na Figura 11, os 

conceitos tema e horizonte regulam as estratégias e ganham o caráter de acontecimento 

no qual uma relação dinâmica de comunicação entre a imagem e leitor se realiza por 

meio do feedback que atualiza cada passo da leitura, em que o leitor recebe a 

informação, apreende, modifica, adiciona seus conhecimentos e volta a imagem, num 

constante processo de autocorreção dos significados organizados por ele. Assim, através 

da troca entre essas duas instâncias surgem uma gama de atualizações que são de 

natureza perspectivística, oferecendo condições ao leitor para que sua recepção e 

compreensão se efetivem. 

 

Figura 11: Imagem colorizada do satélite Landsat da mancha formada pela Grande São Paulo. BR9 

http://www.esri.com/landsat-imagery/viewer.html 

 

Agora com a presença da cor (Figura 11), o repertório do leitor que constitui uma 

estrutura de organização de sentido é acionado e outra leitura se estabelece decorrente 
                                                           
9 Extrato LandSat 7 ETM+ recobrindo a mancha urbana de São Paulo SP. Órbita-Ponto 219/076, de 

07.06.2002. Projeção UTM, Datum SAD69, 15m de resolução, bandas 5R,4G,3B + PAN (fusão). 

Georreferenciada por parâmetros orbitais do satélite (nível 1G).  
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http://www.esri.com/landsat-imagery/viewer.html
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do grau de conhecimento, da aceitação de algo que lhe é estranho e das estratégias da 

imagem que o orientam nessa tarefa. 

Na imagem, agora colorizada, a linha branca demarca o mar em preto e a terra em 

verde, confirmando a hipótese de se tratar de uma área próxima ao litoral. O ponto A, a 

grande mancha, agora ressaltada a visualização pela cor vermelha, prende o olhar do 

leitor que o guia na seleção das hipóteses levantadas na Figura 4 que serão agora 

testadas, para serem confirmadas ou refutadas. A cor permite selecionar a hipótese de 

ser uma área sem vegetação e com intensa ocupação humana, podendo estar relacionada 

a um processo de urbanização intenso. Pista revelada, os pontos D e E, em forma de 

raiz, combinados ao ponto A, confirmam a significação de água represada, o que se 

justificaria com a necessidade de abastecimento para a população deste aglomerado 

urbano.  Com os pontos A, D e E identificados, passamos a testar os outros pontos, 

combinando a pertinência das hipóteses de significação levantadas inicialmente com os 

significados já construídos. Assim, os pontos B e C passam a ter significação e podem 

ser reconhecidos pelas suas formas e pela cor verde escuro como sendo áreas de 

vegetação mais densas, sendo que o ponto C, em forma reta, de textura mais densa, 

pode significar uma região delimitada de floresta, como um parque ou uma reserva. Os 

matizes do espectro resultam, naturalmente, dos diferentes comprimentos de onda de 

luz, em uma escala de luminosidade monocromática, assim os pontos F, H, I e J são 

percebidos e dão respostas visuais ou pistas ao leitor. Com tonalidade na escala de cinza 

mais fechado e o verde escuro, no ponto F a impressão de degrau ficou ressaltada, então 

o alinhamento nos faz remeter a um revelo do tipo serra. A forma e a cor do ponto G 

deixa bem evidente ser uma grande ilha ocupada e com pouca vegetação. No ponto H a 

diferença de tonalidade de preto na imagem colorizada comprova a hipótese de ser uma 

área com profundidade menor por estar mais próxima ao litoral. A cor branca dos 

pontos I e J têm significados distintos, o primeiro pela linha de cor branca demarcadora 

do litoral nos mostra a presença de uma faixa de praias, o segundo pela sua textura e por 

estar presente tanto no mar quanto na terra comprova a hipótese de serem nuvens. 

Assim, inúmeras estratégias são levantadas, constituindo uma configuração 

suficientemente simples e ordenada uma vez que as formas podem ser percebidas e tem 

uma expressão dinâmica. 
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A função das estratégias é relacionar o repertório por ela organizado no texto e o 

leitor, ou seja, organizar o material do texto e suas condições comunicativas, oferecendo 

ao leitor diversas possibilidades de combinação do repertório para que ocorra a 

recepção. As estratégias textuais também atuam pelo desvio às normas ou ao cânone 

estético, provocando uma tensão entre as expectativas projetadas pelo leitor e o material 

dado como no texto literário onde uma dimensão estética, plurissignificativa e de 

intenso dinamismo, possibilita a criação de novas relações de sentido, com predomínio 

da função poética da linguagem. Sendo, portanto, um espaço relevante de reflexão sobre 

a realidade, envolvendo um processo de recriação lúdica dessa realidade. Enquanto o 

texto não literário se preocupa em transmitir uma mensagem da forma mais clara e 

objetiva possível, mas sem perder a estética. 

Portanto, a estética da recepção se fundamenta na figura do leitor e na leitura que é 

vista como um processo dinâmico e dialógico, pois à medida que entramos em contato 

com a imagem nossas suposições e deduções são revistas, abrindo novos horizontes que 

podem confirmar questionar ou destruir nossa interpretação anterior. 

 

3.4 A Geração de Sentido   

Como se viu, a geração de sentido da imagem em preto e branco (Figura 4) não se 

efetiva para uma pessoa leiga, já que, embora sejam muitos os elementos reconhecidos, 

não há – se não houver um conhecimento prévio desse tipo de imagem – a possibilidade 

o leitor agrupar esses elementos de modo a dar-lhes um sentido único, coeso e coerente. 

Assim, com a imagem em preto e branco, não seria possível definir se estaríamos 

diante da fotografia de um vulcão ou de uma grande cidade. Paralelamente, há 

necessidade de conhecermos alguns elementos externos que permitam nortear a 

identificação da imagem. Isso significa que estaríamos acoplando estratégias ao 

repertório para obter o resultado da leitura – a geração de sentido. 

Tanto nas Figuras 4 e 11, é possível pelas coordenadas obtidas a partir da órbita do 

satélite realizar uma localização com boa margem de certeza porque os downloads das 

imagens LANDSAT do site do INPE já vem georreferenciadas, logo tem referência 

espacial. No entanto, esse procedimento não está acessível para os leigos e demanda o 
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uso de softwares especiais, entretanto, recursos e ferramentas estão disponíveis na web 

para geração de imagens com informações geográficas, como na Figura12. 

 

Figura 12: Imagem digital obtida com a utilização do software Google Earth apresentando as coordenadas 

geográficas do ponto selecionado.                   Fonte: https://www.google.com/earth/ 

 

Mas ainda assim, com a colorização, é possível ao leigo estabelecer algumas pistas: 

trata-se de uma grande cidade; próxima ao oceano, mas não no litoral; tem um oceano a 

leste – o que nos remete ao litoral da América (do Norte ou do Sul) ou da África, ou a 

leste da Ásia ou da Austrália.  

Portanto, não poderíamos saber de que cidade se trata, a priori, a não ser que 

separássemos as grandes cidades do planeta (que correspondessem a essa localização 

em relação ao mar) e fôssemos, por eliminação, confrontando a localização de recursos 

hídricos, de posicionamento de florestas e serras, da proximidade da ilha, no litoral etc., 

até chegar a uma conclusão. 

Claro está que, quando se dispõe das coordenadas geográficas todo esse esforço não 

é necessário – embora fossem possíveis e disponibilizados esses dados em todas as 

imagens. Assim a localização nos leva ao litoral sudeste do Brasil. Podemos, com essa 

informação externa, então, voltar à imagem e buscar elementos que nos definam de que 

cidade se trata. 

https://www.google.com/earth/
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Em termos de grandes conglomerados urbanos, temos, no sudeste brasileiro, Rio de 

Janeiro e São Paulo. A ideia de que seja a cidade do Rio de Janeiro, Figura 13, é 

descartada de antemão pela configuração do litoral, pela ausência da Baía de Guanabara 

(ponto A) e da Baía de Sepetiba (ponto B), da restinga da Marambaia (ponto C), da 

Floresta urbana da Tijuca (ponto D), dos Maciços da Pedra Branca (ponto E) e do 

Mendanha (ponto F) e pelo afastamento do mar. Com isso a hipótese de ser São Paulo 

precisaria, portanto, ser confirmada por meio dos elementos internos da imagem. 

 

Figura 13: Imagem colorizada do satélite Landsat da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.BR  

http:www.territorioscuola.com/wikipedia/pt.wikipedia.php?title=Ficheiro:RiodeJaneiro,satelliteimage,LandSat-5,2011-05-09.jpg 

 

Retornando à imagem colorizada (Figura 14) agora de posse do conhecimento dos 

elementos externos, novas estratégias serão aliadas ao repertório para que os elementos 

internos realizem a confirmação da localização. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

http://www.territorioscuola.com/wikipedia/pt.wikipedia.php?title=Ficheiro:Rio_de_Janeiro,_satellite_image,_LandSat-5,_2011-05-09.jpg
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Figura 14: Imagem colorizada do satélite Landsat da Grande São Paulo.   

http://www.esri.com/landsat-imagery/viewer.html 

 

Utilizando mapas digitais, Figuras 15,16 e 17, como estratégias de confrontação com 

os elementos internos da Figura 14 objetivamos a comprovação das hipóteses 

levantadas.  

Na Figura 15 a área circundada nos permitir constatar que o ponto A é a grande 

mancha na imagem é a cidade de São Paulo no processo de unificação da malha urbana 

com as cidades vizinhas. Os pontos D e E são as represas Guarapiranga e Billings 

respectivamente confirmando a significação inicial de abastecimento de água para a 

população. A impressão de degrau e o alinhamento com o litoral ficou nítido, 

comprovando ser o ponto F o maciço rochoso da Serra do Mar que percorre quase toda 

a extensão litorânea sul e sudeste brasileiro. O ponto G, a Ilha de Santos, foi confirmado 

pela sua configuração territorial. 

J 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

H 

http://www.esri.com/landsat-imagery/viewer.html
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Figura 15: Imagem do relevo da região Metropolitana de São Paulo obtida pelo Google Maps. 

 

As hipóteses dos pontos B e C pelas suas formas, textura e pela cor verde escuro 

serem áreas de vegetação mais densas é confirmado na Figura 16, imagem dos recursos 

florestais e hídricos com a malha viária. O ponto B, uma mancha escura é o Parque 

Estadual da Cantareira e o ponto C, o Reservatório Pedro Beicht dentro da Reserva do 

Morro Grande e se confirmando que o ponto A é a grande malha viária da cidade São 

Paulo. Assim os pontos passam a ter significação, são reconhecidos e identificados. 

 

Figura 16: Imagem dos recursos florestais e hídricos com a malha viária da área Metropolitana de São 

Paulo obtida pelo Google Maps. 
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Finalmente com a Figura 17 constatamos mais uma vez que no ponto A uma grande 

mancha da Figura 14, é a cidade e São Paulo com a expansão da sua malha urbana em 

processo de conurbação10. O ponto I reforça a ideia de a cor branca ser uma faixa de 

praia litorânea. O ponto H comprova que há uma diferença de profundidade à medida 

que nos afastamos do litoral. Por último o ponto I da Figura 14 são realmente nuvens. 

 

Figura 17: Imagem do litoral de São Paulo obtida pelo Google Maps.  Fonte: https://www.google.com/earth/ 

 

Enfim podemos concluir que a imagem do satélite Landsat, figura 14, é da Região 

Metropolitana de São Paulo também conhecida como Grande São Paulo.    

 

3.5 A Estética na Geração de Sentido 

A conexão do leitor com a realidade se efetiva pela cor, porque a realidade é colorida 

e assim o homem percebe o mundo com cor. 

Nossa visão reconhece a cor como elemento gerador de sentido. Ou seja, se paramos 

num sinal vermelho e se seguimos com o sinal verde, se levantamos a hipótese de uma 

carne estar estragada a partir da cor, se utilizamos determinadas cores de roupa para 

determinadas ocasiões, e se fazemos leituras do tempo a partir da cor do céu, é porque, 

enxergando a cor, somos capazes de atribuir significados diferentes a objetos que, tendo 

a mesma forma, tenham coloração diferente. Isso reafirma que, fisiológica e 

                                                           
10 Conurbação (do lat. urbis, cidade) é a unificação da malha urbana de duas ou mais cidades, em 

consequência de seu crescimento geográfico. Geralmente esse processo dá origem à formação de regiões 

metropolitanas. 

A 

 I 

H 

https://www.google.com/earth/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
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culturalmente, o homem se habituou a decodificar as informações do mundo 

considerando a cor como um elemento gerador de significado. 

Assim, como atribuímos sentidos diferentes a coisas de cores diferentes, quando nos 

deparamos com uma imagem em preto-e-branco temos dificuldade de atribuir sentido a 

seus elementos constitutivos, uma vez que uma parcela significativa dos elementos 

deflagradores de sentido ficou desativada. Por mais nítidos que sejam os contornos da 

forma, por mais que as retículas de cinza possam simular a cor real, a imagem em preto 

e branco é mais limitadora para o leitor que a mesma imagem colorida. 

Isso explica porque certos fotógrafos preferem trabalhar com o preto e branco: em 

imagens artísticas, é importante deixar uma parcela desse significado para ser desvelada 

pelo leitor – e esse processo se potencializa se trabalhamos com uma imagem que não 

guarde relação objetiva e imediata com o objeto retratado. 

Segundo Jackson (1994), o fenômeno da cor está na mente, devendo ser considerado 

a partir das características fisiológicas, físicas e psicológicas envolvidas no processo de 

visão. Daí a importância de ressaltar o processo de percepção visual, pelo qual o homem 

mantém o contato com o mundo, obtém informações sobre ele, conhece os objetos, os 

eventos, os lugares e suas representações no meio ambiente (p.67).  

As imagens de satélite, uma vez colorizadas, se transformam em elementos híbridos, 

que combinam técnica e estética.  

Esse tipo de imagem hoje está presente no nosso cotidiano, se popularizando, por 

exemplo, nos telejornais na previsão do tempo, na web no acompanhando dos últimos 

movimentos de um ciclone, de um tsunami e até do desmatamento na Amazônia, nos 

aparelhos de última geração, como os GPS11, que permitem a movimentação segura e 

com grande precisão na superfície do planeta.  

Imagens que são lidas a partir de um texto decifrável, atrativo pela composição e 

harmonização das cores. Há dois tipos de imagem de satélite colorizada. No primeiro 

tipo, a imagem precisa ser lida e devidamente decodificada pelo leitor comum; esta 

                                                           
11 O sistema de posicionamento global, popularmente conhecido por GPS (acrónimo do original inglês 

Global Positioning System, ou do português "geo-posicionamento por satélite") é um sistema de 

navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, assim como 

informação horária, sob todas quaisquer condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar 

na Terra, desde que o receptor se encontre no campo de visão de quatro satélites GPS. 
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quanto mais próxima do real, mais facilmente atingirá seu objetivo, equivalendo ao 

texto escrito em linguagem jornalística (Figura 18). O segundo tipo é a imagem 

colorizada a partir de um ponto de vista prioritariamente estético, que objetiva gerar um 

objeto belo o suficiente para deflagrar o processo de fruição. Esta última se aproxima do 

texto escrito em linguagem literária (Figuras 19 e 20). 

Do ponto de vista da recepção estética, podemos dizer que a leitura da imagem de 

satélite com sentido e fruição requer um trabalho técnico com aptidões estéticas o que 

decorre da expressão dinâmica de cores e formas. Atribuem muitas vezes que as 

qualidades estéticas ou artísticas das imagens sejam pura questão de bom gosto, de 

esquema de cor harmonioso e apelo sensorial. Entretanto uma imagem trabalhada 

técnica e esteticamente, pode traduzir os aspectos salientes da mensagem nas qualidades 

expressivas do meio de expressão, de tal modo que a informação seja obtida com um 

impacto direto de forças perceptivas.  

São imagens fruíveis, que não remetem à geração de sentido, mas que existem 

apenas para apresentação do belo. 

 

Figura 18: Imagem de satélite do fenômeno popularmente conhecido como "Encontro das Águas". A 

confluência entre o rio Negro, de água preta, e o rio Solimões, de água barrenta. Por uma extensão de 

mais de 6 km, as águas dos dois rios correm lado a lado sem se misturar. 

http://www.dgi.inpe.br/html/ShowImagesLandsat.htm 

 

http://www.dgi.inpe.br/html/ShowImagesLandsat.htm


82 
 

 

 

Figura 19: Vulcões - "Estudo no azul”. Cones vulcânicos ao longo da fronteira Chile-Argentina cerca de 

1800 vulcões espalhados por esta região, 28 estão ativos. A imagem foi tirada pela Enhanced Thematic 

Mapper plus (ETM +) instrumento a bordo do satélite Landsat 7. 

http://www.gizmodo.com.br/conteudo/imagens-de-satelite-transformam-terra-em-pintura/ 

 

 

Figura 20: Mistura de areia e pântanos do deserto de Dasht-e-Kavir, no Irã. Imagem de satélite Landsat 7 

que usou a combinação de 8 faixas do espectro.  

http://www.gizmodo.com.br/conteudo/imagens-de-satelite-transformam-terra-em-pintura/ 

http://www.gizmodo.com.br/conteudo/imagens-de-satelite-transformam-terra-em-pintura/
http://www.gizmodo.com.br/conteudo/imagens-de-satelite-transformam-terra-em-pintura/
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Para textos diferentes, com objetivos diferentes, colorizações diferentes. No 

primeiro tipo, a marca de cada elemento deve estar clara o suficiente para fornecer ao 

leitor os elementos que vão permitir o acesso ao seu repertório; no segundo, o único 

compromisso é com a harmonia das formas e cores, deflagrando não uma leitura 

racional e objetiva do objeto-texto-imagético produzido, mas uma leitura sensorial e 

subjetiva desse objeto. 

Para Gagliardi (1990) a estética é uma "forma de conhecimento sensorial", em 

contraposição ao conhecimento intelectual. É uma "forma expressiva de ação", 

desinteressada e sem uma finalidade instrumental específica. É uma "forma de 

comunicação" diferente da comunicação oral e é caracterizada pela possibilidade de 

partilhar sentimentos e conhecimentos tácitos, os quais não podem ser explicados ou 

codificados. Enfim, a estética é uma forma de apreendermos a realidade moldada por 

nossas experiências sensoriais. A estética está associada ao belo, mas não 

exclusivamente a ele. Estão ligados, da mesma forma, à unidade, à integridade e à 

harmonia, atributos presentes nas obras de arte. 

A sensibilidade estética surge nesse processo de percepção dos objetos que 

transcende a dimensão utilitária direta e ultrapassa uma atitude unívoca diante da 

realidade. Na relação estética o sujeito entra em contato com o objeto mediante a 

totalidade de sua riqueza humana, não apenas sensível, mas também intelectiva e 

afetiva. Os fenômenos naturais só se tornam estéticos quando adquirem uma 

significação social e humana. 

O prazer estético nasce da compreensão do sujeito com respeito à prática que vive, 

envolve participação e apropriação. Na atitude estética, o leitor deleita-se com o objeto 

que lhe é exterior. Descobre-se, apropriando-se de uma experiência do sentido do 

mundo. Diante da obra percebe sua própria atividade criativa de recepção da vivência 

alheia. É a consciência desse processo que gera o prazer estético. Em outras palavras, 

para o sujeito, a experiência estética consiste em sentir e saber que seu horizonte 

individual, moldado à luz da sociedade de seu tempo, mede-se com o horizonte da obra 

e que, desse encontro, lhe advém maior conhecimento do mundo e de si próprio. Eis a 

essência do prazer estético. (Manguel,2010). 

 



84 
 

 

Assim a imagem de satélite colorizada esteticamente nos leva a descobrir formas até 

então inusitadas de perceber o mundo, acionando o repertório individual do leitor, 

entrando em contato com marcas, pistas e indícios textuais, que funcionam como uma 

espécie de roteiro, o que faz com que o leitor não se perca e que o sentido gerado pela 

leitura seja pertinente. Embora cada leitor, por ter acumulado experiências distintas, siga 

pistas diferentes e construa livremente sentidos sobre o que lê, existem fios que 

conduzem à rede de construção de significado. 

Para Iser (1996), o requisito primeiro a presidir a leitura é a reciprocidade entre o 

texto (polo artístico) e o leitor (polo estético), a imagem de satélite, é um texto visual, é 

uma obra potencialmente capaz de suscitar a experiência estética naquele que se 

compromete com a recepção, pois todo conhecimento é obtido pelo forte componente 

visual.  

O tipo de conhecimento resultante através da informação geográfica é devido ao fato 

da imagem de satélite retratar certos aspectos visuais dos objetos que representa. As 

imagens orbitais estimulam o raciocínio biogeográfico a partir da visualização mais 

abrangente do espaço. Gonçalves (2005) enfatiza a contribuição das imagens de satélite 

nos estudos do meio ambiente devido à sua abrangência espacial que possibilita 

perceber as inter-relações de um fenômeno pontual e suas implicações regionais e 

globais. Podemos entender então que mapas e imagens provenientes das geotecnologias 

nos dão um instante no qual estão sendo representados diversos fenômenos situados no 

espaço-tempo. 

 

 

3.6 A Estética no Universo Científico 

A colorização das imagens de satélite como pretendemos demonstrar em nosso 

estudo, se configura hoje como uma interpolação da estética no universo científico. São 

produtos resultantes da tecnologia espacial que representam a superfície de um planeta 

de forma mais próxima ou menos próxima do real. A imagem da NASA do ciclone 

extratropical Catarina realizada pelo satélite MODIS, Figura 21, que atingiu a Região 

Sul do Brasil em março de 2004, é um bom exemplo da representação do fenômeno 

atmosférico, apresentando uma visualização e colorização próxima do real. 
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Figura 21: Imagem de satélite do ciclone extratropical Catarina, que atingiu a Região Sul do Brasil, furacão categoria 

1, na escala Saffir-Simpson.           http://www.apolo11.com/furacao_catarina.php 

 

O mosaico de imagens do polo norte do planeta Vênus em falsa cor, obtida pela 

sonda Magalhães entre 1990-1994, Figura 22, foi tratada e processada para melhorar o 

contraste e enfatizar pequenas feições da superfície, foi colorizada de modo a 

representar as elevações da superfície objetivando futuros estudos geológicos e 

geofísicos.  

Essa visão hemisférica de Vênus foi criada usando mais de uma década de 

investigações e imageamento da superfície do planeta.  

 

Figura 22: Imagem do planeta Vênus pela da sonda Magalhães (1990-1994). 

http://www.nasa.gov/multim%C3%ADdia/imagegallery/image_feature_1836.html 

http://www.apolo11.com/furacao_catarina.php
http://www.nasa.gov/multim%C3%ADdia/imagegallery/image_feature_1836.html
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Assim constatamos que a interferência de padrões estéticos, subjetivos, na produção 

do resultado da imagem para uso da ciência ou para o público em geral será dosada de 

acordo com o tipo de produto que se pretende obter. Uma maior interferência, opção de 

banda pelo técnico, resulta em uma imagem iconicamente mais afastada do real, 

exigência de um leitor mais capacitado para leitura específica daquele tipo de imagem. 

Uma menor interferência resulta exatamente o contrário, uma imagem mais próxima do 

real. 

 

Ao projetar e sobrepor uma imagem de satélite através de filtros coloridos, há a 

geração de imagens colorizadas, demonstrada na Figura 23. Trata-se de um dos 

artifícios de maior utilidade na interpretação das informações e dados, fundamental para 

uma boa identificação e discriminação dos alvos terrestres. A composição colorida é 

produzida na tela do computador, atribuindo-se as cores primárias (vermelha, verde e 

azul) à três bandas espectrais. A formação das cores na imagem pode ser considerada 

similar ao trabalho de um pintor que tenha a sua disposição três latas de tinta. Com estas 

latas de tinta pintamos a imagem. A imagem é pintada pixel a pixel. Os pixels são 

pintados individualmente usando um pouco de tinta de cada lata. 

  

 

 

 

     Figura 23: Exemplo de composição colorida de uma imagem. 

 

A opção de banda é decisão humana e subjetiva, portanto, deixa sua marca na 

fidedignidade da imagem científica. Podemos comparar a maneira que um jornalista 

adéqua sua linguagem ao produzir uma notícia ou um artigo, o colorizador da imagem 

rastreia, por meio da estética, o objetivo a atingir e o leitor que lhe aguarda. Assim 

como um jornalista, o técnico em sensoriamento remoto realiza o que denominamos de 

Banda 3 Banda 4 Banda 5 
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colorização jornalística, ressaltando objetivamente o real, como na Figura 24, imagem 

da Grande São Paulo utilizada no site oficial da Prefeitura. 

 

Figura 24: Imagem colorizada do satélite Landsat da Grande São Paulo. 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?B=30&id=21 

 

Entretanto na imagem o técnico por opção subjetiva ou intencional imprime sua 

visão subjetivamente estética do real deixando os elementos ali colorizados, sem serem 

revelados, ocultados pela camada de tinta. A opção por uma colorização artística como 

no mosaico da Lua em falsa cor 12, Figura 25, trabalha a imagem como e para um 

romancista.   

Em ambos os casos, tem-se a interveniência da condição e de uma proposta estética. 

O que diferencia um ou outra é o nível de comprometimento estético, em função do 

objetivo final da imagem. 

                                                           
12 O processamento em cor falsa utilizado para criar esta imagem lunar auxilia na interpretação da 

composição do solo. As áreas que aparecem em vermelho geralmente correspondem a terras altas, 

enquanto as áreas sombreadas de azul para laranja indicam uma antiga corrente vulcânica de um mar ou 

oceano lunar. As áreas dos mares mais azuis contêm mais titânio do que as áreas laranja. O mar 

Tranquillitatis, visto como uma mancha azul escuro à direita, é mais rico em titânio do que o mar 

Serenitatis, uma área circular um pouco mais pequena imediatamente acima e à esquerda do mar 

Tranquillitatis. Áreas azuis e laranja que cobrem uma grande parte no lado esquerdo da Lua nesta vista 

representam muitas correntes de lava no oceano Procellarum. As pequenas áreas púrpuras perto do centro 

são depósitos piroclásticos formados por erupções vulcânicas explosivas. A cratera recente Tycho, com 

um diâmetro de 85 quilómetros (53 milhas), está destacada na base da fotografia. 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?B=30&id=21
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Figura 25: Imagem da Lua em cor falsa foi obtida pela sonda Galileu em 8 de dezembro de 1992. 

 http://www.ccvalg.pt/astronomia/sistema_solar/lua.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccvalg.pt/astronomia/sistema_solar/lua.htm
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4 Imagens de Satélite como Recurso Pedagógico 

As transformações tecnológicas nas áreas de informação e comunicação que vêm se 

impondo sobre a sociedade apresentam nítidos reflexos na educação. Esse fato tem 

tornado as práticas de ensino bastante ultrapassadas em relação ao nível de atualização e 

inovação a que está submetido o aluno neste século. Embora enfaticamente sinalizado a 

tão necessária incorporação das referidas tecnologias pelas escolas, modificando as 

práticas didáticas, ainda há um atraso bastante perceptível, apesar desses produtos já 

serem consumidos pelos alunos, porém de forma bastante desigual.  

Antunes (2002) ressalta que a escola de qualidade terá que integrar as novas 

tecnologias de modo eficiente e crítico, não perdendo de vista os ideais humanistas da 

modernidade, mas mostrando-se capaz de colocar a tecnologia a serviço do sujeito da 

educação - o cidadão livre, e não o contrário como se corre o risco, de se colocar a 

educação a serviço das exigências técnicas do mercado de trabalho, como já foi evidente 

no passado recente, entretanto a utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), pelos professores, não está sendo suficiente para dar conta da 

complexidade do processo de aprender e ensinar. Esta situação reflete a influência de 

base paradigmática cartesiana nos processos de (in) formação do professor, e, por 

conseguinte, quando atua como professor e utiliza as ferramentas das TICs no processo 

de ensino/aprendizagem. 

No Brasil o Ministério de Educação e Cultura (MEC) recomenda a inclusão das 

novas tecnologias no Ensino Fundamental e Médio, conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apoia esta 

recomendação cedendo gratuitamente imagens orbitais para fins didáticos, recurso que 

utilizado pedagogicamente é gerador de conhecimento escolar e responsável pela 

democratização das informações dos dados produzidos em laboratórios por técnicos e 

cientistas. A utilização de novas tecnologias principalmente no ensino das ciências 

torna-se necessário que sejam feitas pesquisas para a avaliação do seu real potencial na 

educação. A tecnologia espacial integrada à informática possibilita o surgimento e a 

rápida divulgação de um novo suporte de comunicação educativa na produção de 

conhecimento, nos quais dispositivos comunicacionais além de possibilitar a construção 

de imagens do passado simulam o futuro do planeta e do homem. 
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Assim, entendemos que o uso escolar de imagens de satélite de alta resolução poderá 

propiciar a construção de ambientes de aprendizagem lúdicos e com sintonia com o 

desenvolvimento das geotecnologias viabilizando interpretações e leituras críticas das 

informações espaciais objetivando facilitar os processos de construção e constituição de 

sujeitos e grupos em busca de orientações para suas ações e desta forma ampliando o 

processo democrático de inclusão e inserção do aluno-cidadão em uma sociedade 

informatizada e globalizada. 

 

4.1 Educação e Meio Técnico Científico Informacional 

Trabalhar com o novo é instigante e com um recurso de ponta aparentemente tão 

distante do cotidiano da escola é revolucionário na metodologia das aulas, no tratamento 

das imagens, na seleção, nos procedimentos dos conteúdos das disciplinas e nas 

estratégias de ensino. A utilização da imagem como recurso didático fornece então uma 

oportunidade para que, sempre de forma orientada, o educando possa ser estimulado a 

criar necessidades que o levem a formular suas próprias indagações a respeito das 

mudanças observadas ou sobre a forma como o espaço está organizado, gerando uma 

curiosidade pelo lugar, uma vez que esta vem de uma curiosidade natural pelas coisas. 

Segundo Morin (2003), o livre exercício da curiosidade é a faculdade mais expandida e 

a mais viva durante a infância e a adolescência, que com frequência a instrução extingue 

e que, ao contrário, deve se tratar de estimular ou, caso esteja adormecida, de despertar. 

A utilização de novas tecnologias principalmente no ensino das ciências torna-se 

necessário que sejam feitas pesquisas para a avaliação do seu real potencial educativo. 

A tecnologia espacial integrada à informática possibilita o surgimento e a rápida 

divulgação de um novo suporte de comunicação educativa na produção de 

conhecimento, nos quais dispositivos comunicacionais além de possibilitar a construção 

de imagens do passado simulam o futuro do planeta e do homem. 

De grande importância para a Educação, é a constatação de que o ritmo da sociedade 

na atualidade é marcado pela modernização frenética do aparato técnico informacional 

que dinamiza as questões socioambientais bem como os fluxos de pessoas, capitais, 

mercadorias e, sobretudo, de informações e a introdução das novas tecnologias, no 

ensino, é irreversível tanto no Brasil quanto no mundo. Portanto, pesquisas precisam ser 
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desenvolvidas para verificar o desempenho e o potencial didático-pedagógico desses 

recursos junto ao corpo docente e discente, como também adaptar e tratar as imagens 

orbitais para seu uso em sala de aula adequando os materiais didáticos realizando assim 

a integração do desenvolvimento da tecnologia espacial e computacional com a 

estrutura curricular.  

Diante destes fatos e considerando as mudanças que são colocadas como necessárias 

para este novo momento educativo, como já visto, é importante que se estabeleça uma 

discussão sobre como dotar o ensino com novas estratégias, que possibilitem trazer para 

a sala de aula ferramentas capazes de levar o aluno a construir seu conhecimento, a ser 

agente ativo no processo de ensino-aprendizagem, que permitam ao professor orientar o 

educando no seu desenvolvimento, levando-o a descobrir novas possibilidades de 

observação, de análise, de compreensão do espaço vivido, nas suas variadas escalas 

efetivando desta forma a comunicação educativa. Não se pode permitir que o ensino das 

ciências, continue a ser passada como algo tedioso, e não se pode permanentemente 

lamentar que toda a produção científica realizada no nível superior esteja totalmente 

ausente do cotidiano das escolas de nível básico.  

Acreditamos que através da integração da tecnologia com o dia a dia escolar 

alcançaremos a utopia proposta por Lévy (1998), do coletivo inteligente em direção à 

ecologia cognitiva que une a totalidade de seres - homens e máquinas - pensantes, 

contribuindo todos para a memória coletiva comum em permanente processo de 

ampliação e transformação. Apesar de algumas atividades nesse sentido terem um 

caráter experimental e pioneiro em algumas escolas, deve-se acreditar que os resultados 

obtidos e as avaliações futuras do desempenho das atividades desenvolvidas pelas 

turmas gerarão discussões e deflagrará um espiral de mobilização do corpo de 

professores repensando sua metodologia e redirecionado suas ações e práticas 

pedagógicas.  

 

4.2 Disponibilidades das Imagens de Satélite pela Internet 

Atualmente, existem vários sítios que disponibilizam imagens de satélite 

gratuitamente (Tabela 1), podendo ser diferenciados, pela forma no qual as imagens são 

acessadas, o tratamento feito nas imagens e da temporalidade em que as imagens são 

atualizadas. 
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As imagens podem ser acessadas de forma remota, onde são enviadas na medida em 

que o programa do computador do usuário requisita a imagem. Essas imagens 

geralmente são estruturadas para otimizar o envio da parte requisitada pelo programa. 

Como exemplo, as páginas de Internet contendo janelas de mapa e os programas de 

computador que fazem requisição de imagens em locais remotos. Nesses casos, 

geralmente as imagens estão prontas para utilização, sendo destinadas na maioria das 

vezes aos usuários finais. 

Outra forma de acesso às imagens de satélite é fazendo o download da imagem, ou 

seja, fazer a transferência física da imagem para o computador do usuário. Nesse caso, a 

imagem se destina aos usuários com conhecimento em geoprocessamento, necessitando 

de algum tratamento para que seja usada nos trabalhos. 

INSTITUIÇÃO SÍTIO CARACTERÍSTICAS 

EMBRAPA – 

Monitoramento de 

satélite 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/index.htm Acesso via transferência de arquivos, imagens 

processadas para caracterizar o relevo. Destinada 

para usuários finais 

GOOGLE http://earth.google.com/earth.html Acesso via requisição de imagens, imagem 

processada, sem temporalidade (apenas uma 

imagem da área). Destinado a usuários finais que 
queiram navegar em imagens de satélite. 

Obs.: As imagens são atualizadas, mas sempre 

disponibiliza uma única imagem de cada área. 

IBAMA http://siscom.ibama.gov.br/novo/mapas/ Acesso via requisição de imagens e transferência 

de arquivos, imagem processada, alta 

temporalidade. Destinado aos usuários finais que 
queiram navegar em imagens de satélite e aos 

técnicos de geoprocessamento. 

INPE http://www.dgi.inpe.br/CDSR/ Acesso via transferência de arquivo, imagens 

brutas, alta temporalidade.  
Destinada aos técnicos de geoprocessamento.  

NASA http://worldwind.arc.nasa.gov/ Acesso via requisição de imagens, imagem 

processada, sem temporalidade (apenas uma 

imagem da área). 
Destinado a usuários finais que queiram navegar 

em imagens de satélite 

NASA http://modis.gsfc.nasa.gov/ Acesso via transferência de arquivo, imagens 
brutas, alta temporalidade. Destinada aos técnicos 

de geoprocessamento 

NASA e Universidade 

de Maryland 

http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml Acesso via transferência de arquivos, imagens já 

trabalhadas, de baixa temporalidade. Possui 
correção geométrica, mas precisa de técnicos de 

geoprocessamento. 

USGS http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/gt

opo30.html 

Acesso via transferência de arquivos, imagens 
processadas para caracterizar o relevo. Destinada 

para técnicos de geoprocessamento  

 

Quadro 1: Exemplos de sítios na Internet que disponibilizam imagens de satélite gratuitamente. 

Fonte: http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.16.19.09/doc/2325-2332.pdf 

 

http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.16.19.09/doc/2325-2332.pdf
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4.2.1 Imagens de Satélite pelo Google Maps e Google Earth 

Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite 

da Terra gratuito na web fornecido e desenvolvido pela empresa estadunidense Google. 

Atualmente, o serviço oferece mapas e rotas para qualquer ponto nos Estados Unidos, 

Canadá, na União Europeia, Austrália e Brasil, entre outros. Disponibiliza também 

imagens de satélite do mundo todo, com possibilidade de um zoom nas grandes cidades, 

como Nova Iorque, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, entre outras. 

Juntamente com o lançamento da versão brasileira do Google Maps, a empresa 

introduziu o Local Business Center, ferramenta que permite com que qualquer empresa 

faça seu cadastro e seja então encontrada no Google Maps por qualquer usuário. No 

cadastro as empresas podem preencher seus dados cadastrais, horário de atendimento, 

formas de pagamento, logotipo e fotos, sendo necessária confirmação do cadastro 

através de uma ligação telefônica, SMS (Serviço de mensagens curtas, em inglês Short 

Message Service) ou carta. 

Com uma conta Google, já é possível destacar as suas próprias rotas, pontos e áreas, 

gerar comentários e compartilhar os respectivos links de acesso ao mapa criado. 

Também é possível gerar um arquivo KML13 para integração com o Google Earth. 

Google Earth é um programa de computador desenvolvido e distribuído pela empresa 

estadunidense do Google cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo 

terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes 

diversas, imagens aéreas (fotografadas de aeronaves) e GIS14 3D15. Desta forma, o 

                                                           
13 Keyhole Markup Language (KML) é uma linguagem baseada em XML e serve para expressar 

anotações geográficas e visualização de conteúdos existentes nessa linguagem como mapas em 2D e 

navegadores terrestre em 3D. KML foi desenvolvido para uso com o Google Earth, que era originalmente 

chamado de Keyhole Earth Viewer. Este foi criado por Keyhole, Inc, e que mais tarde foi adquirida pelo 

Google em 2004. 
14 Um Sistema de Informação Geográfica (SIG ou GIS - Geographic Information System, do 

acrónimo/acrônimo inglês) é um sistema de hardware, software, informação espacial, procedimentos 

computacionais e recursos humanos que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e 

dos fenômenos que nele ocorrem. 
15 3D é uma escala espacial que traz a possibilidade de visualização em espaço tridimensional, ou seja, em 

três dimensões, que está provavelmente embasada em experimentos físicos, geométricos e geofísicos. Dai 

pode ser utilizada em várias áreas, sobretudo das tecnologias como: Espaço tridimensional, Filme 3D, 

Imagem 3D, Modelagem 3D, Televisão 3D. 
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programa pode ser usado simplesmente como um gerador de mapas bidimensionais e 

imagens de satélite ou como um simulador das diversas paisagens presentes no Planeta 

Terra. Com isso, é possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre 

outros elementos.  

A sociedade hoje está imersa numa era tecnológica onde as ferramentas digitais estão 

cada vez mais sendo inseridas e disponibilizadas no nosso cotidiano. A internet tornou-

se em pouco tempo o meio de comunicação mais utilizado e eficaz para obtermos todo 

tipo de informações em termo real. A utilização de novas tecnologias e o uso de 

computadores conectados à internet estão presentes em todos os segmentos importantes 

das sociedades do mundo atual. 

Desta forma a escola tem o papel de se inserir nessa nova realidade tecnológica no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. O computador pode ser considerado o 

recurso didático do século XXI, dado à variedade de atividades multimídias que ele 

permite, principalmente através da internet. No ensino dos conceitos das Ciências as 

possibilidades que esta ferramenta proporciona são diversas. A utilização das 

ferramentas como o Google Maps e Google Earth pode despertar interesse dos alunos 

para diversos conteúdos disciplinares, por exemplo, a hidrografia, geografia urbana, 

geomorfologia, climatologia, ecologia, geologia, entre outros. 

Segundo o Parâmetro Curricular Nacional (Brasil, 1998) a tecnologia deve servir 

para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção do conhecimento por 

meio de uma atuação crítica e consciente do educando. Com a utilização dessas 

ferramentas o professor e o aluno podem também trabalhar com temáticas como o 

Sensoriamento Remoto, pois através do Google Maps ou ao baixar o programa do 

Google Earth é possível visualizarmos imagens de satélite. Para Florenzano (2002) o 

sensoriamento remoto se torna um instrumento para a compreensão, conscientização e 

busca de soluções para os problemas da realidade socioambiental.  

 

4.3 A Teoria da Modificabilidade Cognitiva 

A Teoria da Modificabilidade Cognitiva, desenvolvida por Reuven Feuerstein e 

aplicada em nosso estudo está diretamente vinculada a uma metodologia que se traduz 

como condição “sine qua non” para se atingir uma positiva modificabilidade no 
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indivíduo. Trata-se da mediação entre o indivíduo que aprende e aquilo que ele aprende 

por meio da figura de um mediador, papel desenvolvido pelo professor e pelo recurso 

pedagógico, especialmente aqui as imagens de satélite, no processo de ensino- 

aprendizagem. A esta metodologia ele chamou de Experiência de Aprendizagem 

Mediada - EAM. Feuerstein elaborou sua metodologia firmando-se na imensa 

capacidade de modificação e mobilização para o aprendizado que o ser humano 

apresenta, mas com a convicção, de que o desenvolvimento destas capacidades 

apresenta uma estreita relação com a boa mediação que o professor realiza entre o aluno 

e o conteúdo ou o material disponibilizado para a tarefa de aprendizagem, o que para 

Feuerstein tem uma importância fundamental, pois é a partir desta relação que se passa 

a mobilizar o aparato cognitivo do aluno com vistas a um efetivo aprendizado.  

O modelo define, então, que o desenvolvimento das funções cognitivas se dá 

justamente através dessa aprendizagem mediada. Portanto, as funções cognitivas, que 

não se encontram nem totalmente dentro do indivíduo nem totalmente no ambiente, mas 

sim na relação entre os indivíduos, têm o seu desenvolvimento alicerçado nas relações 

interpessoais. (Gomes, 2002). Entre os critérios definidos por Feuerstein, três são 

considerados fundamentais, sem os quais não se pode caracterizar a existência da 

mediação. São eles a Intencionalidade e Reciprocidade, o Significado e a 

Transcendência, que devem estar juntos em uma mediação para que esta possa levar a 

uma aprendizagem significativa.  

A mediação de intencionalidade e reciprocidade significa a existência essencial de 

uma intencionalidade por parte do mediador, que orienta deliberadamente a interação 

numa direção escolhida, selecionando, moldando e interpretando o estímulo específico. 

A intensificação do estímulo chama a atenção do mediado e provoca nele um estado de 

cooperação que é a reciprocidade. Intencionalidade e reciprocidade são indissociáveis 

na mediação. O conceito de intencionalidade expressa a determinação do mediador de 

chegar ao mediado a ajudá-lo a compreender o que está sendo aprendido. Um exemplo 

prático seria o professor apresentar o material que foi preparado para a realização 

daquela aula, como a imagem de satélite, por exemplo, e estimular os alunos a 

observarem-na, em todos os seus aspectos, numa nítida demonstração de sua intenção, 

despertando a curiosidade de seus alunos, conseguindo que estes tenham uma atitude de 

reciprocidade e de prontidão para o trabalho. A mediação do significado ocorre quando 

o mediador traz significado e finalidade a uma atividade. O mediador mostra interesse e 
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envolvimento emocional, discute a importância da atividade com o mediado e explicita 

o entendimento do motivo para a realização da tarefa, o que leva à construção (incitada 

pelo mediador) de significados. A mediação de transcendência se dá quando se promove 

a transcendência da realidade concreta, do “aqui-e-agora”, para posterior aplicação na 

compreensão de um fenômeno apreendido em outras situações e contextos. Segundo 

Brady (2000), os seres humanos são os únicos a apresentarem a habilidade de, a partir 

de uma experiência em um domínio da vida, extrair lições dessa experiência e aplicá-las 

a outro domínio inteiramente diferente.  

A potencialização desta habilidade é o objetivo da mediação da transcendência, onde 

se pode promover a aquisição de princípios, conceitos e estratégias que podem ser 

generalizados para situações além do problema presente. Segundo Gomes (2000), 

Feuerstein considera a mediação de intencionalidade e reciprocidade, a mediação de 

significado e a mediação de transcendência como sendo as três características 

fundamentais e universais para que uma interação adquira o estatuto de Experiência de 

Aprendizagem Mediada - EAM. A falta de apenas um desses critérios inviabiliza a 

qualidade de mediação em uma relação interativa. Nas salas de aula não é incomum 

encontrarmos exemplos de professores preparados, que sabem motivar os alunos, mas 

também não é incomum se encontrar aqueles que não demonstram qualquer 

intencionalidade, seguem um modelo de aula sem perceber se os alunos estão ou não 

interessados e, em geral, não se preocupam em atribuir um significado para aquele 

conteúdo.  

 

4.3.1 As Imagens de Satélite e o Trabalho com as Funções Cognitivas 

A proposição do estudo foi de utilizar as imagens de satélite como instrumento de 

enriquecimento cognitivo, e esta se faz calcada no reconhecimento de que os processos 

envolvidos na interpretação das imagens, bem como a busca pelas relações que se 

estabelecem no espaço geográfico, exigem uma grande mobilização do aparato 

cognitivo do aluno, apresentando, por consequência, um enorme potencial para 

trabalhar e colocar em movimento várias funções cognitivas. Através da mediação é 

possível tornar explícito para o aluno todo esse processo, dando-lhe condições de 

compreender a forma como essas funções são utilizadas, ou, melhor dizendo, sobre as 

formas de pensar. Esta utilização das imagens apresenta um duplo sentido dentro do 
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ensino das Geociências: ao mesmo tempo em que por meio do conteúdo procura-se 

utilizar as imagens de satélite como exercício disparador, trabalhando no sentido de 

melhorar o aparato cognitivo do aluno pela observação de como as funções cognitivas 

estão sendo mobilizadas; pode-se, por outro lado, beneficiar o aprendizado das Ciências, 

pois, ao dar ênfase àquelas funções mais relacionadas ao raciocínio geográfico, tem-se a 

chance de fazer com que o aluno possa conferir um novo significado aos conceitos que 

sempre foram memorizados, mas nem sempre aprendidos.  

O trabalho com as imagens de satélite pode mobilizar uma série de funções 

cognitivas principalmente na fase de entrada, pois a interpretação das imagens depende 

basicamente de como o aluno observa, olha a imagem, dando oportunidade ao professor 

de ampliar a eficiência deste olhar nos seus alunos, ao mesmo tempo em que reforça a 

percepção desta necessidade. Uma série de imagens de satélite, de diferentes tipos, que 

podem ser utilizadas para melhorar ou ampliar significativamente as funções, pois 

permitem não só a observação do espaço, num poderoso instrumento para o processo de 

orientação espacial, mas, também, possibilita que seja trabalhada a orientação temporal, 

quando da utilização de imagens de diferentes datas, pois há imagens disponíveis desde 

o início da década de 70, mostrando, por exemplo, alterações no ambiente em função de 

obras como represas e barragens, como mostrado nas Figuras 26 e 27, ou diferentes 

períodos, como, por exemplo, utilizando imagens de uma mesma área na época de 

chuva e de seca, ou, ainda, imagens em diferentes horários, como no caso de imagens 

meteorológicas.  

O professor tem muitas oportunidades de verificar o uso desta função, na medida em 

que pode explorar as mudanças de forma, cor ou tonalidade em vários elementos das 

imagens que podem apresentar estas variações, como, por exemplo, em áreas agrícolas, 

onde diferentes fases do cultivo apresentam respostas espectrais diferenciadas, como 

mostrado nas Figuras 28 e 29, em que a imagem adquirida sobre uma região do Estado 

do Mato Grosso do Sul mostra uma área de plantação de soja que pode ser claramente 

identificada graças a sua estrutura circular. A Figura 28 apresenta a imagem adquirida 

em 15 de novembro de 1990, pelo satélite Landsat - 5, nas bandas 345 (BGR). A cor 

violeta representa o solo preparado para o cultivo, a cor verde representa cultivos 

irrigados em fase adulta e a cor rosa representa áreas de pastagens. Já a figura 29, 

mostra a mesma área da imagem anterior, 3 meses depois. Nesta época, o solo 

preparado, visto na imagem anterior, está com cultivo já em fase adulta, na cor verde. 
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Algumas áreas de cultivo irrigado estão em fase adulta e outras com solo nú, após a 

colheita. Outro exemplo pode ser dado pela observação da cor das águas dos rios, em 

função de mudanças em sua carga sedimentar, como mostrado na Figura 30, 

contribuindo para o esclarecimento sobre os tipos de mudanças que podem ser 

observadas nos alvos, mas que não implicam em modificação de sua característica 

essencial. As imagens de satélite, por apresentarem caracteristicamente um acentuado 

volume de informações, podem ser utilizadas pelo professor para fazer com que o aluno 

passe a ter consciência da importância desse processo de discriminação de dados, 

enfatizando que a ausência dessa filtragem conduzirá o aluno a se perder em um 

emaranhado de informações, levando à ineficiência e perda de tempo.  

A complexidade das relações estabelecidas no espaço geográfico que podem ser 

analisadas a partir dos dados observados nas imagens de satélite fornece ao professor a 

oportunidade para reforçar o uso desta função, permitindo ao aluno se desprender da tão 

comum fragmentação da realidade, em uma percepção dos dados de forma desconectada 

que, em geral, é responsável por uma frágil interpretação da realidade. As imagens de 

satélite podem proporcionar a abordagem de eventos em múltiplas escalas, permitindo a 

observação dos aspectos astronômicos, pela observação do planeta em vários horários 

do dia e da noite; dos aspectos meteorológicos, cujo dinamismo permite a observação de 

entradas de frentes frias ou da movimentação atmosférica; dos aspectos geográficos, 

como, por exemplo, as diferentes formas de ocupação do solo; dos aspectos geológicos, 

pela utilização de imagens de radar, capazes de desvendar estruturas que condicionam 

uma drenagem, por exemplo; também dos aspectos oceanográficos, onde é possível se 

observar as diferentes temperaturas da água, resultantes de sensores termais, que 

realizam um contínuo monitoramento em função da ocorrência de fenômenos como o El 

Niño (Figura 31).  

Muitos outros exemplos poderiam ser destacados, entretanto, o mais importante é 

enfatizar que várias são as possibilidades de uso das imagens de satélite, que podem ser 

plenamente exploradas pelo professor. 
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Figura 26: Represa de Itaipu (período das chuvas).                    Figura 27 Represa de Itaipu (período de seca). 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Solo preparado para cultivo - MS - BR.               Figura 29: Cultivo em fase adulta - MS - BR.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Encontro das águas do Rio Negro e Solimões-AM-BR.                Figura 31: Fenômeno El Niño     
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4.4 A Potencialidade das Imagens de Satélite como Recurso 

Apesar de estarmos vivendo na chamada “era da imagem”, os educadores de 

maneira geral ainda não utilizam métodos de ensino, que façam da imagem o ponto de 

partida para a construção do conhecimento. Ainda há um predomínio da linguagem oral 

e escrita, restringindo o suporte visual meramente à ilustração de um conhecimento 

dado como devidamente elaborado. 

Todos os professores, qualquer que seja a área de ensino, reconhecem as 

potencialidades do ensino com e pelas imagens. No entanto continuamos a observar um 

recurso limitado ao suporte visual na sala de aula, uma insistência em estratégias de 

ensino/aprendizagem muito expositivas e assentes exclusivamente, ou essencialmente, 

na palavra.  

Isto pode suceder pelo simples fato de o docente preferir ensinar com palavras e 

não com imagens, no entanto pensamos que a verdadeira razão é que a proliferação de 

imagens é tida por muitos docentes como uma ameaça. É que, cada vez mais, os nossos 

alunos têm um maior conhecimento das mensagens visuais e uma familiaridade no que 

respeita a elas, uma vez que a nova geração nasceu num universo invadido pela 

imagem. 

Ao mesmo tempo em que não existe uma norma, também é preciso entender que o 

processo de ler imagens depende de vários fatores, entre eles culturais, psicológicos, 

ambientais, etc. Mas alguns elementos básicos da visualidade como: cor, textura, 

proporção, forma, movimento, entre outros “a partir deles, obtemos matéria – prima 

para todos os níveis de inteligência visual, e também a partir deles que se planejam e 

expressam todas as variedades de manifestações visuais, objetos, ambientes e 

experiências” (Dondis, 1991:23).  

Apesar de não parecer fácil, desenvolver métodos para promover a alfabetização 

visual é de fundamental importância para o ensino na atualidade, tanto quanto o 

desenvolvimento da escrita foi para o texto impresso, pois, nos modernos meios de 

comunicação acontece o contrário. O visual predomina, o verbal tem a função de 

acréscimo (Dondis, 1991:12). 
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Silva (2006) ainda propõe que, no meio científico, as imagens desempenhem um 

papel de representação gráfica dos fenômenos, produzidas por meio da observação 

destes, que podem ser realizadas com ou sem instrumentos. Portanto, as imagens no 

ensino das ciências representam uma tentativa de explicação e de representação da 

realidade. 

Carneiro (1997:367) sugere a definição de imagem como “representação visual, 

real ou analógica de um ser, fenômeno ou objeto, que normalmente se apresenta em 

oposição ao texto escrito [...], onde a oposição se situa entre a imagem e linguagem, ou 

seja, signo linguístico e signo não linguístico”. Portanto, nessa definição, a imagem é 

considerada uma complementação do sentido do texto.  

De acordo com Costa (2005), as imagens apresentam um caráter intuitivo muito 

maior do que a linguagem verbal e escrita, pois elas são mais universais do que as 

linguagens verbais e sonoras. Assim, a utilização da imagem pode ser útil como um 

recurso didático, pois esse caráter intuitivo da linguagem visual pode facilitar a 

aprendizagem dos estudantes.  

De modo mais amplo, Costa (2005) considera que o ser humano trabalha 

intelectualmente com as imagens de um modo natural, embora a utilização do verbo 

olhar em vez de ver talvez fosse mais apropriada em sua afirmação: Nosso cérebro foi 

desenvolvido para processar as informações visuais organizando-as em modelos que 

reconstroem internamente a realidade, dando-lhes sentido. Por isso, ver é conhecer. (p. 

32) 

Assim, relacionamos o uso de imagens com a construção de representações 

internas, ou seja, por meio da visão, é possível elaborar modelos que representam a 

realidade. Desse modo, o uso de imagens se torna um recurso relevante para a prática 

pedagógica. 

Ou seja, ao contrário do que muitos docentes temem, a imagem é um recurso e não 

substitui o professor, antes pelo contrário, como disse Bullaude (1989), a imagem é um 

prolongamento das capacidades de comunicação do professor e implica-o muito 

diretamente no ensino/aprendizagem. 
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4.4.1 Breve consideração conceitual 

Segundo Reyes Baños (2007), recurso didático é todo o conjunto de elementos úteis 

às estratégias que o professor utiliza em sua ação docente devendo ser sempre 

considerado como apoio ao processo educativo como representamos no esquema 

abaixo: 

 

 

 

                                       

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3: Utilidade e apoio dos recursos didáticos. 

Adaptado do livro de San Matín, A. (1991). La organización escolar.  

 

San Martín (1991) define recursos: 

Se puede entender como aquellos artefactos que, en unos casos 

utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en otros 

como referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de 

enseñanza, contribuyen a la construcción del conocimiento, aportando 

significaciones parciales de los conceptos curriculares (p.25). 
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Para Marquès (2004) os recursos são: 

Un sistema simbólico (textos, sonidos, imágenes); tienen un contenido 

material (un software) que se presenta de determinada manera; que se 

sustentan en un soporte a plataforma (el hardware) que actúa como 

mediación para acceder al contenido; y crean un entorno de 

comunicación con el usuario del material, propiciando unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje (p. 39). 

 

Entendemos assim que os recursos didáticos cumprem função mediadora entre a 

intencionalidade educativa e o processo de aprendizagem, entre o educador e o 

educando sendo eficazes na concretização dos objetivos de uma aprendizagem 

significativa. 

 Para Fullan (2002): 

Esta función mediadora general se desglosa en diversas funciones 

específicas que pueden cumplir los recursos en el proceso formativo: 

estructuradora de la realidad, motivadora, controladora de los 

contenidos de aprendizaje, innovadora, etc. En cualquier caso, los 

recursos desempeñan funciones de tanta influencia en los procesos 

educativos e cualquier innovación comporta inevitablemente el uso de 

materiales curriculares distintos a los utilizados habitualmente (p.98). 

 

Ogalde y Bardavid (2003): 

Los recursos materiales y didácticos deben cumplir con las funciones 

básicas de soporte de los contenidos curriculares y convertirse en 

elementos posibilitadores de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Para el desarrollo de las clases, los recursos didácticos pueden ser muy 

útiles para facilitar el logro de los objetivos (capacidades terminales) 

que estén estabelecidos (p.76). 

 

Destacamos que os recursos cumprem sua função mediadora quando são suportes 

ao conteúdo curricular e se convertem em elementos facilitadores das atividades 

pedagógicas que geram novos conhecimentos com possibilidades reais de transferências 

e generalizações sendo extremamente úteis na elaboração, consolidação, confirmação e 

verificação de uma aprendizagem significativa. 
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É necessário realçar que a função do professor é estabelecer uma ligação entre os 

seus alunos e o recurso, para o qual deverá, através da colocação de questões, criar uma 

comunicação. 

 

4.4.2 Recurso para o Ensino das Ciências 

Com o desenvolvimento das novas tecnologias a partir dos lançamentos dos 

primeiros satélites artificiais o (re) conhecimento do planeta Terra merece novas 

abordagens no campo educacional.  

As imagens de satélite, o principal produto do sensoriamento remoto, estão 

sendo cada vez mais aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento e da tecnologia, 

especialmente como ferramenta para o planejamento ambiental, urbano e geopolítico e 

com implicações socioeconômicas em todas as atividades ligadas as Ciências da Terra. 

 São demandados profissionais, com aptidão para utilizar imagens de satélite 

através de qualificada interpretação das mesmas, entretanto, a escola deve incorporar a 

missão e introduzir novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem.  

A proliferação e a popularização da imagem no cotidiano da sociedade estão 

cobrando de quem trabalha com o ensino das Ciências, uma reavaliação de sua postura 

de leitura do mundo, que deixe de ser excessivamente gramatical.  

O homem se move na sociedade através do uso de signos. Não só pelo meio de 

palavras, mas também de gestos, imagens, sons não linguísticos, num processo de 

semiose, infinito, de geração constante e contínua de interpretantes (Rector, 2008:03). 

Diferente do homem pré-histórico que se comunicava por meio das imagens 

geralmente nos ambientes em que convivia, atualmente, com os avanços tecnológicos, a 

comunicação por imagens ampliou-se, rompeu fronteiras e passou a ser fortemente 

difundido no cotidiano por meio de outdoors, internet, vídeos, jornais, revistas, entre 

outros. Além de desempenharem um importante papel na construção, no registro e na 

comunicação da produção humana, as imagens passam a ser também disseminadas nos 

espaços da escola como um elemento importante nos processos educativos. 

As imagens nas aulas possuem um papel mais central na construção e 

comunicação das ideias científicas do que aqueles tradicionalmente a elas atribuídos, 
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como os de meras ilustrações ou de auxiliares na memorização. Além do ponto de vista 

da comunicação, é possível pensar as imagens sob uma perspectiva discursiva, como 

destaca Silva (2006:221) e com os quais concordamos, pois, “[...] consideramos que os 

sentidos são produzidos sob determinadas condições que abarcam o texto/a imagem, o 

sujeito e o contexto. Nesse sentido, a imagem não é concebida como transmissora de 

informação, mas parte de um processo mais amplo de produção/reprodução de 

sentidos”. Em outras palavras os significados para uma imagem surgem na interação do 

sujeito leitor com a imagem, a partir das particularidades e restrições de um contexto. 

Nessa direção, Carneiro, Dib e Mendes (2003) defendem que as imagens é um 

recurso importante no processo de ensino e de aprendizagem. Sendo, portanto, 

imprescindível que durante as aulas de ciências as imagens sejam exploradas pelo 

professor juntamente com os estudantes, pois o domínio do processo de leitura das 

imagens pelo estudante tem relação direta com a aprendizagem de conhecimentos 

científicos. 

Almeida & Chaves (2009) aponta que as imagens, na sua dimensão pedagógica, 

não podem ser vistas apenas como “figuras que embelezam e ajudam a vender um 

livro”, mas como forma de linguagem e um recurso que pode contribuir para a 

aprendizagem de conceitos científicos e para a otimização da dinâmica de comunicação 

em sala de aula. 

Entretanto, por que, de um modo geral, as imagens especificamente as geradas 

pelos satélites são pouco utilizadas no ensino? De acordo com Costa (2005), vários 

fatores colaboram para que a linguagem escrita/verbal seja privilegiada na educação 

formal em detrimento do visual. Inicialmente, o registro do conhecimento humano foi 

realizado por meio da linguagem escrita, que demanda um processo de alfabetização por 

parte de quem deseja ter acesso a ele. Além disso, a visual é tida como imprecisa, 

ambígua e pouco ligada à racionalidade e, assim, não é indicada para ser trabalhada na 

ciência e no ensino de ciências. Por fim, a escola teve um papel fundamental na 

afirmação da linguagem verbal em função da afirmação da língua pátria. Assim, existe 

um senso comum de que as imagens não são importantes para serem trabalhadas no 

ensino, pois de forma geral são imprecisas e ambíguas. A linguagem escrita é então 

assumida como o meio ideal para registrar e difundir o conhecimento porque é 

considerada mais ligada à racionalidade e, desse modo, mais objetiva. 
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Ontoria et al. (2008) discutem que na sociedade ocidental o pensamento é 

expresso por meio de palavras e que, além disso, o uso de imagens para a elaboração de 

pensamentos é considerado como sinal de imaturidade cognitiva. Esses autores 

discordam desse senso comum e apontam que essa ideia é proveniente de um 

predomínio cultural baseado no uso de palavras. Além disso, apontam que o uso de 

imagens é relevante, pois facilita e estimula a retenção e a lembrança dos conceitos que 

foram aprendidos, visto que elas são mais facilmente lembradas do que as palavras. 

Assim, defendemos que as imagens de satélite como recursos e o seu uso em atividades 

didáticas é apropriado e deveria ser incentivado pelos professores. 

 

4.4.3 Recurso Dinâmico e Inovador 

Estudos de Drapeau (1996) referem que a taxa de retenção de uma informação e 

a facilidade em fazer a sua evocação é diretamente proporcional à atenção desenvolvida 

no momento em que essa informação é recebida. Logo, consideramos que as imagens 

têm a capacidade de cativar a atenção, e sabemos que têm, elas devem constituir os 

primeiros documentos sobre os quais devem ser exercidas as faculdades de observação e 

memória, de sensibilidade e imaginação. As imagens deverão servir não de distração 

para os olhos, mas de meios para uma observação atenta (Duborgel, 1992), ser a base 

que permita um maior apelo à observação. Para que tal aconteça, diminuindo os riscos 

de más interpretações por parte dos alunos, o professor deve alfabetizá-los visualmente. 

As imagens de satélite como recurso no processo de alfabetização visual 

desenvolvem as capacidades perceptivo-visuais mediante atividades como a leitura 

analítica de imagens. O alfabeto visual constitui uma ferramenta básica da educação 

perceptiva desde dois pontos: educar para analisar criticamente as mensagens visuais, 

educar para compor mensagens icónicas ou combiná-las com outras linguagens (Ortega 

e Carrillo, 1997). 

Da mesma opinião são Rodríguez Diéguez; Barrio, et al. (1995), para quem o 

ensino com as imagens leva os alunos a aprender o seu conteúdo e ser capaz de traduzi-

lo em linguagem verbal; codificá-las, isto é, ser capaz de expressar-se visualmente para 

comunicar com os demais. 
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As imagens de satélite como recurso forma o olho exigente para que perceba 

com exatidão e minúcia (Vallet, 1977). Tendo presente duas vertentes: 

- A leitura denotativa (ou objetiva), consiste na descrição dos objetos, coisas 

e/ou pessoas no contexto e localização espacial em que se encontram; 

- A leitura conotativa (ou subjetiva), que consiste em interpretar a imagem de 

acordo o marco de referência de cada um, logo permite uma leitura própria. 

Para um correto uso das imagens como recurso Aparici & García-Matilla (1998), 

propõem diferenciar uma fase objetiva, dedicada à análise dos elementos básicos da 

imagem (linha, ponto, forma, luz, cor, tom, enquadramento…), uma descrição 

conceptual da mesma (objetos, pessoas, localizações, ambientes…) e um estudo 

descritivo global das imagens em função das suas características elementares 

(iconicidade ou abstração, simplicidade ou complexidade, monossemia ou polissemia, 

originalidade ou redundância). Esta análise global permite compreender os elementos 

presentes e as relações que se estabelecem. Posteriormente, é necessário realizar uma 

leitura subjetiva da imagem baseada nas conotações e nas suas potencialidades 

interpretativas.  

Fonseca e Oliva (2007) destacam que as imagens de satélite podem oferecer 

muito, já que o produto que elas apresentam ultrapassa de longe o que o olho humano 

pode ver. Tanto horizontalmente – que seria o planeta todo em sua simultaneidade 

quanto verticalmente – aprofundando-se numa área, num lugar. 

Da mesma forma, Saussen e Machado (2004): 

Salientam que o uso de imagens de satélite como recurso em sala de 

aula contribui para uma didática mais significativa na educação 

escolar, porque promove a realização de aulas mais diversificadas e 

atrativas, nas quais o aluno poderá se sentir mais motivado, pois é 

possível estudar o espaço geográfico da própria região com imagens 

de satélite que permitem identificar o uso e cobertura do solo, o 

desenho urbano, os impactos ambientais, entre outros aspectos e, a 

partir disso, propor possíveis soluções, dando ao aluno maior 

compreensão dos processos atuantes na sociedade em que vive. 

(p.1486). 
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5 Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais são diretrizes elaboradas pelo 

Governo Federal com o objetivo principal de orientar os educadores por meio da 

normatização de alguns fatores fundamentais concernentes a cada disciplina. Esses 

parâmetros abrangem tanto a rede pública, como a rede privada de ensino, conforme o 

nível de escolaridade dos alunos. Sua meta é garantir aos educandos o direito de 

usufruir dos conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. Embora não 

sejam obrigatórios, servem como norteadores para professores, coordenadores e 

diretores, que podem adaptá-los às peculiaridades locais (Brasil,1998). 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais são a referência básica para a elaboração das 

matrizes curriculares, foram elaborados para difundir os princípios da reforma curricular 

e orientar os professores na busca de novas abordagens e metodologias. Eles traçam um 

novo perfil para o currículo, apoiado em competências básicas para a inserção dos 

jovens na vida adulta; orientam os professores quanto ao significado do conhecimento 

escolar quando contextualizado e quanto à interdisciplinaridade, incentivando o 

raciocínio e a capacidade de aprender. 

 

Segundo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais o currículo está 

sempre em construção e deve ser compreendido como um processo contínuo que 

influencia positivamente a prática do professor. Com base nessa prática e no processo 

de aprendizagem dos alunos os currículos devem ser revistos e sempre aperfeiçoados 

(Brasil,1998). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério de Educação e Cultura do Brasil 

destaca como fundamental que a sociedade deve impor regras ao crescimento, à 

exploração e à distribuição dos recursos de modo a garantir a qualidade de vida 

daqueles que deles dependam e dos que vivem no espaço do entorno em que são 

extraídos ou processados. 

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam que cabe à escola possibilitar a 

educação continuada, oriunda de um planejamento sistemático, para 

os educandos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). Além disso, não se pode 
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visualizar a educação como algo simplista, mas sim como algo que envolva os alunos 

no meio social, político e histórico do país. Tudo isso, sempre buscando a cidadania, o 

entendimento dos direitos e deveres de cada um (Brasil,1998:52). 

 

Tendo como característica principal a abrangência nacional, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais passam a garantir a todo aluno do 6º ao 9º ano (nosso campo de 

pesquisa) o acesso ao conhecimento elaborado para que ela possa usufruir do exercício 

da cidadania. Da mesma forma, possibilita que um aluno de qualquer lugar do Brasil, do 

interior ou do litoral, de uma grande cidade ou da zona rural tenha o direito de aprender, 

assegurado pelo Estado.  

Embora a educação básica seja assegurada por lei, torna-se necessário garantir a todos o 

acesso ao conjunto dos bens públicos, entre os quais se insere o dos conhecimentos 

socialmente relevantes. Além disso, é preciso que se valorize a utilização crítica e 

criativa dos conhecimentos e não somente um acúmulo de informações e conteúdo. 

Mesmo porque os Parâmetros Curriculares Nacionais não se apresentam como um 

currículo mínimo comum ou um conjunto de conteúdos obrigatórios de ensino. 

 

O Ministério de Educação e Cultura organizou os Parâmetros Curriculares Nacionais 

em dez volumes – referentes a cada área de conhecimento definidas por ciclos –, 

incluindo um documento introdutório e um volume referente aos temas transversais (os 

quais envolvem assuntos relativos a ética, meio ambiente, saúde, orientação sexual, 

pluralidade cultural e trabalho e consumo). 

 

Os temas transversais dizem respeito às grandes questões sociais que afligem a 

humanidade na era contemporânea, não devendo ser abordados como mais uma 

disciplina escolar, e sim como um conjunto de temas que aparecem transversalizados, 

permeando a concepção das diferentes áreas, seus objetivos, conteúdos e orientações 

didáticas (Brasil 1998:65). 

 

5.1 Temática Transversal Meio Ambiente 

São grandes os desafios a enfrentar quando se procura direcionar as ações para a 

melhoria das condições de vida no mundo. Um deles é relativo à mudança de atitudes na 

interação com o patrimônio básico para a vida humana: o meio ambiente. 
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A perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo no qual se evidenciam 

as inter-relações e a interdependência dos diversos elementos na constituição 

manutenção da vida. À medida que a humanidade aumenta sua capacidade de intervir na 

natureza para satisfação de necessidades e desejos crescentes, surgem tensões e 

conflitos da ordem geopolítica quanto ao uso do espaço e dos recursos. 

 

A demanda global dos recursos naturais deriva de uma formação econômica cuja 

base é a produção e o consumo em larga escala. A lógica do capital, associada a essa 

formação, que rege o processo de exploração da natureza hoje, é responsável por boa 

parte da destruição do meio ambiente e é criadora de necessidades que exigem, para a 

sua própria manutenção, um crescimento sem fim das demandas quantitativas e 

qualitativas desses recursos (Sato,2013).  

 

Os rápidos avanços tecnológicos viabilizaram e materializaram formas cobiçadas de 

produção de bens a ponto de pôr em risco a renovação dos recursos da natureza 

colocando em alerta a qualidade e a sustentação vida do homem na superfície do planeta 

decorrente de indesejáveis problemas tanto na ordem do acúmulo de resíduos, 

esgotamento dos recursos naturais, contaminação e degradação do solo e do ar. 

 

É preocupante a forma como os recursos naturais e culturais no mundo hoje 

globalizado vêm sendo tratados, explorados e degradados pelas organizações e os 

impactos na ordem econômica e social gerados pelo avanço e acúmulo do capital 

provocando um grande êxodo humano na superfície terrestre em busca de uma vida com 

dignidade.  

 

Sabe-se que o maior bem-estar das pessoas não é diretamente proporcional à maior 

quantidade de bens consumidos. Entretanto, o atual modelo econômico estimula um 

consumo crescente e irresponsável condenando a vida na Terra a uma rápida destruição. 

Impõe-se, assim, a necessidade de estabelecer um limite a esse consumo. 

 

De fato, o que se tem de questionar vai além da simples ação de reciclar, 

reaproveitar, ou, ainda, reduzir o desperdício de recursos, estratégias que não fogem, 

por si, da lógica desenvolvimentista. É preciso apontar para outras relações sociais, 
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outros modos de vida, ou seja, rediscutir os elementos que dão embasamento a essa 

lógica. 

 

Portanto, deve-se cuidar, para que o uso econômico dos bens da Terra pelos seres 

humanos tenha caráter de conservação, isto é, que gere o menor impacto possível e 

respeite as condições de máxima renovabilidade dos recursos. Nos documentos e 

tratados internacionais assinados pela grande maioria dos países do mundo, incluindo-se 

o Brasil, fala-se em garantir o acesso de todos aos bens econômicos e culturais 

necessários ao desenvolvimento pessoal e a uma boa qualidade de vida, relacionando-o 

com o conceito de sustentabilidade. 

 

Assim, a grande tarefa da escola é proporcionar um ambiente desafiador e coerente 

com aquilo que ela pretende que seus alunos apreendam, para que possa, de fato, 

contribuir para a formação da identidade como cidadãos conscientes de suas 

responsabilidades com o meio ambiente capazes de atitudes de proteção, intervenção e 

melhoria em relação a ele com acesso a novas informações permitindo repensar a 

prática. É nesse fazer e refazer que é possível enxergar a riqueza de informações, 

conhecimentos e situações de aprendizagem geradas por novas metodologias 

(Pontuschka,2004). 

 

A perspectiva ambiental trabalhando os conceitos das ciências deve remeter os 

alunos à reflexão sobre os problemas que afetam a sua vida, a de sua comunidade, a de 

seu país e a do planeta. Para que essas informações os sensibilizem e provoquem o 

início de um processo de mudança de comportamento, é preciso que o aprendizado seja 

significativo, isto é, os alunos possam estabelecer ligações entre o que aprendem e a sua 

realidade cotidiana, e o que já conhecem (Sato,2013).  

 

Entender, participar, opinar, intervir pelas direções que a sociedade deve tomar 

requer um pensamento complexo que o trabalho numa relação de transversalidade 

permite e favorece apreendendo a complexidade do mundo, impregnando toda a prática 

educativa e, ao mesmo tempo, criando uma visão global e abrangente das questões que 

afetam a vida e a sobrevivência do homem, permitindo visualizar os aspectos físicos e 

histórico-sociais, assim como as articulações entre a escala local e planetária desses 

problemas (Litto, 2014). 
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A problemática ambiental não é recente, podendo ser encontrada nos filósofos gregos 

clássicos e até nos pré-socráticos. Desde daqueles tempos já existia a preocupação de 

como o homem deveria interagir com a “natureza”; natureza essa, ainda mistificada, não 

codificada pela racionalidade cientifica que viria se apresentar com a modernidade. O 

que difere a atual questão ambiental, das preocupações passadas, é o avanço da 

apropriação do “homem” dos recursos naturais em escala global; lembrando que aqui o 

“homem” pode ser utilizado como uma generalização de algo mais específico, como o 

modo de produção criado por alguns homens (uma minoria) e imposto sobre outros (a 

grande maioria), Guimarães (2011) coloca da seguinte maneira: 

 

Acredito que conhecemos as origens causadoras dos problemas 

ambientais, essas nem tão claramente desveladas no processo 

educativo que prevalece, é um primeiro passo para percebermos que 

esses problemas não são frutos de uma evolução natural da dinâmica 

do meio ambiente, mas consequências de uma intervenção antrópica 

sobre o meio, e que essa intervenção vem rompendo a capacidade 

suporte desse ambiente se auto equilibrar através de sua dinâmica 

natural. No entanto, essa intervenção antrópica que degrada o meio 

não é uma condição inata dos seres humanos, mas o resultado das 

relações sociais constituídas e constituintes de um meio de produção, 

promotor de um modelo de desenvolvimento, que imprime uma forma 

de relação entre sociedade e natureza. Relação essa construída tendo 

como base uma visão de mundo disjunta, fragmentando o olhar e a 

compreensão sobre a realidade; visão que separa as partes do todo 

focando na parte, numa perspectiva individualista e privatista e que 

cultiva uma postura desintegrativa e dicotômica que simplifica e reduz 

a complexidade da realidade. Diante dessa visão de mundo tão 

desintegradora, constrói-se e banaliza-se a separação entre seres 

humanos e natureza (recursos) estabelecendo uma relação de 

dominação de um sobre outro, ou seja, de seres humanos em 

sociedade sobre a natureza. (p.16)  

 

 

As áreas de Ciências Naturais (Biologia) e Geografia são as tradicionais parceiras 

para o desenvolvimento da proposta aqui relacionada, pela própria essência dos seus 

objetos de estudo. Desta forma os conceitos científicos que serão trabalhados na 

pesquisa pelas imagens de satélite por uma metodologia ativa na proposta de geração de 

uma aprendizagem significativa são os conceitos de espaço, paisagem, território, região, 

lugar, rede e escala. 
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5.1.1 Conceitos de Espaço, Paisagem, Território, Região, Lugar, Rede e Escala. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais identificam a necessidade de dar atenção à 

discussão conceitual e explicam os conceitos como sendo [...] a representação das 

características gerais de cada objeto pelo pensamento. Conceituar significa a ação de 

formular uma ideia que permita, por meio de palavras, estabelecer uma definição, uma 

caracterização do objeto a ser conceituado. Tal condição implica reconhecer que um 

conceito não é real em si, e sim uma representação desse real, construída por meio do 

intelecto humano (Brasil, 1998:93). 

 

Salienta-se ainda que o conceito tenha como finalidade servir de ‘ferramenta’ 

intelectual para que possa ser reutilizado nas novas análises que forem processadas. Não 

se deve pensar nos conceitos como algo pronto e acabado e que serve de memorização, 

pois eles estão em constante construção. Sendo compreendidos dissociados da realidade, 

os conceitos se apresentam desprovidos de significado, já que eles surgem para 

possibilitar uma análise da sociedade.   

 

Os conceitos definidos para o desenvolvimento do estudo levam em consideração a 

compreensão plural da questão ambiental, da maneira que está posta na atualidade 

recente e a convergência com os conteúdos ministrados nos 6º e 7º anos da 2ª fase do 

ciclo fundamental lócus da pesquisa. 

 

Dentre os conceitos definidos para o estudo, o espaço é o mais abrangente, 

apresentando-se como “um todo” do qual derivam os demais conceitos e com o qual 

eles se relacionam. Correa (1982) lembra que o termo espaço é de uso corrente, 

utilizado no dia a dia e em diversas ciências. Nos dicionários o verbete espaço apresenta 

numerosos qualificativos, além de ser descrito segundo várias acepções diferentes. 

“Entre os astrônomos, matemáticos, economistas e psicólogos, entre outros, utiliza-se, 

respectivamente, as expressões espaço sideral, espaço topológico, espaço econômico e 

espaço pessoal”. 

 

O homem é o agente por excelência do espaço. O espaço somente passa a existir 

quando se verifica interação entre o homem e o meio em que vive, do qual retira o que 

lhe é necessário para a sobrevivência, promovendo alterações de suas características 
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originais. A forma como as sociedades se relacionam com o espaço vai se modificando, 

enquanto sua capacidade de intervenção se acentua e o espaço torna-se cada vez mais 

abrangente, chegando atualmente, a quase se sobrepor a todo o globo. Além disso, a 

presença humana efetiva não é imprescindível para que uma área seja definida como 

espaço, basta que a área esteja inserida nos projetos humanos ou que se verifique 

intervenção indireta, como por exemplo, através de zoneamentos e delimitação de áreas 

de preservação ou até mesmo o espaço sideral. 

 

Para Milton Santos (1985) um dos mais renomados geógrafos brasileiros, uma 

sociedade só se torna concreta através de seu espaço. A totalidade é formada por 

instâncias ou estruturas (econômica, jurídico-política e ideológica), e o espaço seria a 

quarta instância, colocando-se como uma estrutura subordinada e subordinante, um fator 

social e não apenas reflexo social. Ou seja, se o espaço é resultado da ação humana, e 

ele é reflexo e condição da sociedade. Então, se temos uma sociedade desigual, o espaço 

será desigualmente ocupado, distribuído e significado. 

 

O conceito de paisagem está relacionado a tudo que os sentidos humanos podem 

perceber e apreender da realidade de determinado espaço geográfico ou parte dele, está 

diretamente relacionado à sensibilidade humana. Há quem entenda a paisagem como 

uma realidade que pode ser representada visualmente em uma fotografia ou pintura. 

Embora a visão seja o principal sentido com o qual se observa a realidade, outros 

sentidos também podem participar da identificação da paisagem, introduzindo-se 

informações como sons e odores na descrição da paisagem, método através da qual ela 

pode ser bem explorada (Santos,1988). 

 

A paisagem também se constitui como uma realidade atual construída através do 

acúmulo de acontecimentos ou eventos passados, uma vez que o que é observado em 

uma paisagem da atualidade passou por um processo de constantes mudanças. Esse 

aspecto pode ser percebido através da observação de fotografias de uma mesma 

paisagem referentes a períodos diferentes, na qual se pode perceber o que permanece e o 

que foi sendo alterado, para formar a paisagem atual. De modo geral, as mudanças 

causadas pela natureza (como, por exemplo, a erosão) são percebidas apenas 

lentamente, enquanto que as alterações humanas são mais rápidas (como por exemplo, a 
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construção de uma cidade), embora um evento natural como terremotos e furacões 

também possa promover grandes alterações. 

 

A paisagem pretérita apresentava um conjunto de muitos elementos naturais, no 

entanto, a paisagem humanizada tem se expandido, à medida que o homem altera a 

natureza, mesmo quando modela uma nova paisagem aparentemente natural, como 

ocorrem com os jardins. As paisagens humanizadas ou artificiais de maior visibilidade 

são as áreas urbanas construídas pela ação humana. Ao fazer referência à distinção entre 

paisagens naturais e humanizadas, Milton Santos (1988) assim se manifesta:  

 

A paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem. Se no 

passado havia a paisagem natural, hoje essa modalidade de paisagem 

praticamente não existe mais [...]. Quanto mais complexa for a vida 

social, tanto mais nos afastamos de um mundo natural e nos 

endereçamos a um mundo artificial [...], este parece ser o caminho da 

evolução (p.25). 

 

Para Santos (1988) a compreensão do termo território não se restringe a sua situação 

de conceito geográfico, mas também faz parte do uso corrente de outras ciências, em 

que é adotado com significados diferentes. Alguns termos têm importantes associações 

com o conceito de território. O mais importante deles é o poder, já que os territórios são 

formados fundamentalmente a partir de relações de poder de determinado agente. As 

fronteiras territoriais também são essenciais, uma vez que delimitam a área alcançada 

por essas relações de poder, sendo as mais conhecidas, as fronteiras nacionais e outras 

delimitações políticas como, por exemplo, subdivisões estaduais internas. Da mesma 

forma que ocorre com vários dos demais conceitos, podemos identificar territórios em 

níveis escalares diferentes como, por exemplo, em escala mundial, nacional, regional, 

local. 

 

As discussões a respeito da territorialidade destacam a possibilidade de que as 

relações de poder não necessariamente efetivem áreas de ocupação e controle de 

determinados agentes, em que as fronteiras podem se manifestar instáveis. A 

territorialidade se mantém associada às relações de poder e se apresenta como a 

tentativa de constituir um território, nem sempre materializável, através de fronteiras 

bem delimitadas. As disputas de grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas nas 

favelas, as áreas de prostituição nas regiões centrais das cidades e as ocupações dos 



116 
 

 

movimentos de trabalhadores sem-terra são alguns exemplos de como a territorialidade 

pode se constituir (Santos,1988). 

 

O conceito de região passou por vários momentos de discussão desde sua gênese, em 

que seu significado foi sendo alterado de acordo com o direcionamento científico. As 

alterações referentes ao conceito de região se verificam devido a mudanças e uso das 

seguintes classificações: região natural (surge a partir da inspiração da geologia e 

entende-se que o ambiente tem certo domínio sobre a orientação do desenvolvimento da 

sociedade, configurando o determinismo geográfico); região geográfica ou região-

paisagem (em que se admite que a sociedade não seja determinada pelo meio em que 

vive, mas dele dispõe como deseja, transformando-o segundo suas possibilidades); a 

região homogênea e a região funcional (tendo como pressupostos análises de âmbito 

econômico) e o conceito de região associado ao sentimento de pertencimento da 

população a uma parte do espaço (Gomes, 1995). 

 

O conceito de lugar faz referência a uma realidade de escala local ou regional e pode 

estar associado a cada indivíduo ou grupo. O lugar pode ser entendido como a parte do 

espaço efetivamente apropriada para a vida, área onde se desenvolvem as atividades 

cotidianas ligadas à sobrevivência e às diversas relações estabelecidas pelos homens. 

Para compreensão deste conceito evoca-se a “valorização das relações de afetividade 

desenvolvidas pelos indivíduos em relação ao seu ambiente”. O lugar significa muito 

mais do que simplesmente uma localização geográfica, ele está relacionado aos diversos 

tipos de experiência e envolvimento com o mundo (Leite, 2006). 

 

Além disso, o lugar também se associa ao sentimento de pertencer a determinado 

espaço, de identificação pessoal com uma dada área. Cada localidade possui 

características próprias que, em conjunto, conferem ao lugar uma identidade própria e 

cada indivíduo que convive com o lugar, com ele se identifica. Dessa forma, o lugar 

garante a manutenção interna da situação de singularidade. As parcelas do espaço com a 

qual cada indivíduo se relaciona e interage compõe o seu lugar. Cada pessoa terá um 

lugar diferente da outra, na medida em que ambas possuem vida e cotidiano diferentes. 

O lugar possui também íntima relação com os aspectos culturais que marcam cada 

sociedade. 
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As redes geográficas adquirem importância cada vez maior no contexto atual. 

Castells (1999) define a rede como um conjunto de nós interconectada e nó é o ponto no 

qual uma curva se entrecorta. Os nós das redes podem ser representados por vários 

elementos do espaço como, por exemplo, centros urbanos, bolsas de valores, sistemas 

de televisão, etc. As redes são o meio através do qual se desenvolvem e se manifestam 

os diferentes tipos de fluxos, conforme o tipo de rede e de seus nós. 

 

A rede urbana é uma forma simples de compreender a organização em redes. Neste 

caso, identifica-se uma hierarquia de cidades conforme seu porte e sua importância 

econômica, sendo seus nós compostos por: cidades globais, metrópoles nacionais, 

metrópoles regionais, centros regionais, subcentros regionais e cidades locais. Há uma 

interligação entre esses nós da rede urbana, entre os quais se estabelecem fluxos de 

mercadorias, pessoas, serviços, etc. 

 

A nova economia mundial está cada vez mais se organizando em torno das redes 

globais de mercadorias e de capital. A sociedade em redes em suas várias expressões é 

uma sociedade capitalista em que este modo de produção dá forma às relações sociais 

em todo o planeta. O desenvolvimento da tecnologia da informação favorece a base 

material para a expansão das redes em toda a estrutura social a ponto de que a tendência 

seja de que cada vez mais a sociedade se organize em forma de redes geográficas 

materiais e não-materiais (Castells 2013). 

 

As escalas são compreendidas como níveis em que o espaço é “subdividido” para 

melhor ser compreendido e analisado. As diferentes escalas são interligadas, uma vez 

que todas são maneiras de compreender o espaço. O termo escala pode ser associado à 

escala cartográfica, mas deve ultrapassá-la, pois não envolve apenas análise numérica, 

quantitativa, mas também análise qualitativa dos fenômenos analisados. 

 

Devido à dificuldade de seleção de uma escala prioritária e mais adequada para 

análise de um fenômeno, Vainer (2008) propôs a adoção de estratégias transescalares 

para compreensão dos fenômenos e situações do mundo atual, assim como para 

promover intervenções. As estratégias transescalares são propostas porque “qualquer 

projeto de transformação envolve, engaja e exige táticas em cada uma das escalas em 



118 
 

 

que hoje se configuram os processos sociais, econômicos e políticos estratégicos”. A 

escala em si é menos importante que a capacidade de articulação entre variadas escalas. 

 

 

5.1.2 Relação dos Conceitos aos Conteúdos das Disciplinas com as Imagens de 

Satélite 

 

 A aprendizagem significativa e assimilação dos conteúdos escolares passam pela 

formulação e construção dos conceitos relativos ao assunto discutido e trabalhado em 

sala de aula. Desta forma deve haver uma grande preocupação em destacar os conceitos 

de espaço, paisagem, território, região, lugar, rede e escala que serão trabalhados 

transversalmente pela temática meio ambiente nos conteúdos das disciplinas Geografia 

e Biologia dos 6º e 7º ano do Ensino Fundamental com a seleção e a apresentação das 

imagens de satélite como recurso pedagógico.  

 

A adoção de um processo interdisciplinar surge como uma alternativa para se pensar 

a organização do conhecimento, na tentativa de romper com as fronteiras disciplinares – 

que muitas vezes podem limitar a produção dos saberes por não conseguir visualizar 

suas interligações mútuas. 

 

Segundo Morin (2010), o desenvolvimento de novas ciências que agrupam elementos 

de diversas disciplinas clássicas pode nos ajudar a perceber algumas das manifestações 

da interdisciplinaridade atualmente. É o caso, por exemplo, da ecologia, da cosmologia 

ou das ciências da terra. Nessas novas ciências, os objetos de estudo passam a levar em 

consideração as múltiplas interações que existem entre os seres estudados, ou entre os 

elementos de sua constituição, por exemplo, o que pressupõe considerar também as 

relações entre as diferentes disciplinas que as investigam. 

 

Tomando o caso específico das ciências da terra, Morin (2010) aponta seu 

surgimento a partir da reunião de disciplinas tradicionais – como a geologia, a 

meteorologia, a vulcanologia, a sismologia – que eram tomadas como áreas isoladas. 

Esse isolamento permaneceu até o momento em que o estudo das placas tectônicas 

passou a conceber a Terra como um sistema vivo, com regulações, transformações e 

uma história particular, o que conectou várias disciplinas em torno da ideia da Terra 

como um sistema. 
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Embora saibamos que a visão interdisciplinar não é uma simples interação entre duas 

ou mais disciplinas e que não pode ser entendida como uma panacéia para os problemas 

do campo educacional, um esforço dos professores deve haver para superar as barreiras 

do pensamento cartesiano diante da fragmentação e compartimentalização que 

geralmente caracterizam o conhecimento em nossas escolas. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam o conceito de interdisciplinaridade 

como fundamental na educação contemporânea, sua compreensão persiste como um 

desafio aos educadores como um processo de relacionar conteúdos curriculares e 

integrá-los.  Portanto, o professor interdisciplinar, segundo Fazenda (1994), é um ser 

que busca pesquisa, tem compromisso com seus alunos, identifica-se como alguém 

insatisfeito‟ com o que realiza, enfim, é um profissional que luta por uma educação 

melhor e busca por projetos interdisciplinares em diversas áreas do conhecimento. 

 

 A interdisciplinaridade proposta em nosso estudo consiste em um trabalho comum, 

tendo em vista não só a interação e cooperação entre as disciplinas curriculares 

Geografia e Biologia, mas também entre pessoas, conceitos, dados e imagens digitais 

como também de metodologias. Embora distinta da proposta de interdisciplinaridade 

aplicada à ciência – que visa à interligação entre saberes para dar origem a novas 

compreensões da realidade –, essa ideia está imbuída do princípio de que um 

conhecimento de determinada área disciplinar não é suficiente por si só, o que promove 

uma inevitável aproximação de conteúdos curriculares, metodologias e professores que 

trabalham na escola, de maneira específica (Morin 2010). 

 

Pelo exposto foram elaborados os esquemas 4 e 4.1 que apresentam a 

transversalidade conceitual com a temática das disciplinas de Geografia e Biologia da 

referida proposta interdisciplinar na busca de totalidade do conhecimento para as três 

unidades lócus da pesquisa, objetivando convencer e/ou seduzir os professores para uma 

prática revestida com proposta metodológica inovadora que rompesse com os males da 

fragmentação do saber. 
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Conceitos Temática das Disciplinas de Geografia e Biologia do 6º ano 

▪ Espaço Planeta Terra: a nave em que viajamos. 

▪ Paisagem Problemas ambientais que atingem todo o planeta. 

▪ Território As relações entre seres vivos entre si no espaço e no tempo. 

▪ Região Urbanização e degradação ambiental. 

▪ Lugar Vida em sua diversidade e a preservação dos ambientes 

▪ Rede Relação entre os seres vivos no meio ambiente. 

▪ Escala Proporção e Escala. 

 

Esquema 4: Transversalidade Conceitual com a Temática das Disciplinas de Geografia e Biologia do 6º ano 

Adaptado dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil,1998). 

 

 

 

Conceitos Temática das Disciplinas de Geografia e Biologia do 7º ano 

▪ Espaço Problemas sócios ambientais que atingem todo o planeta 

 

▪ Paisagem Conhecer a natureza e respeitar suas leis próprias. 

 

▪ Território A segregação socioeconômica e cultural como fator de exclusão 

social e cultural. 

▪ Região Relações e características e comportamentos dos seres vivos e 

condições do ambiente 

▪ Lugar O lugar como a experiência vivida dos homens com o território e 

paisagens. 

▪ Rede Qualidade de vida e a preservação do meio ambiente 

 

▪ Escala 

 

Cartografia como meio de comunicação representações gráficas. 

 

Esquema 4.1: Transversalidade Conceitual com a Temática das Disciplinas de Geografia e Biologia do 7º 

ano. 

Adaptado dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil,1998). 
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6 A Comunicação Educativa em Ambientes Educativos por Meio das Imagens 

de Satélite 

 

6.1 Educomunicação 

 

A comunicação vive uma época marcadamente privilegiada pelo avanço e evolução 

tecnológica e assim a escola que deixou de ser o único ou principal fornecedor de 

conhecimento precisa utilizar todo o aparato informacional e técnico para promover o 

fluxo informativo dentro e fora de suas dependências. Nesse cenário de novas 

tecnologias eletrônicas as práticas pedagógicas no ambiente escolar necessitam ser 

repensadas e um novo campo teórico-prático começa a ser desbravado: a 

“Educomunicação”. 

 

A busca por um novo modelo educacional que atenda às demandas da sociedade 

quanto aos conhecimentos técnicos e comportamentais, entre outros, e que considere 

esse novo perfil de aluno usuário de inúmeros recursos comunicacionais digitais que se 

comunica navegando em um intenso fluxo de informação fortalece cada vez mais a 

ideia de autores como Castells (2013), de que saber se comunicar é ter poder. 

 

O neologismo Educomunicação, que em princípio parece mera junção de Educação e 

Comunicação, na realidade, não apenas une as áreas, mas destaca de modo significativo 

um terceiro termo, a ação. É sobre ele que recai a tônica quando a palavra é 

pronunciada, dando-lhe assim, ao que parece, um significado particularmente 

importante.  

 

Educação e/ou Comunicação – assim como a Educomunicação – são formas de 

conhecimento, áreas do saber ou campo de construções que têm na ação o seu elemento 

inaugural, é um espaço no qual transversa saberes historicamente constituídos e um 

campo de relação de e entre saberes. Para o educador Paulo Freire (2003), a 

comunicação é elemento fundamental, pois é ela que transforma seres humanos em 

sujeitos históricos. 

 

A inter-relação entre comunicação e educação inaugura um novo paradigma 

discursivo transverso, que se estrutura de um modo processual, midiático, 
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transdisciplinar e interdiscursivo que se configuraria em um palco de vozes que 

polemizam entre si, dialogam ou complementam-se. 

 

Por meio da Educomunicação é possível promover à educação emancipatória, aquela 

que prepara o sujeito para pensar, desenvolver sua consciência, seu senso crítico. Não é 

a emissão que precisa receber todas as atenções, sendo rigidamente vigiada ou 

censurada; é a recepção que deve ser trabalhada para que a pessoa aprenda a “ler” de 

fato a mensagem. É claro que o receptor não é aquele ser passivo plenamente 

influenciado pela mídia, mas ainda é preciso romper com a narrativa dominante de uma 

cidadania associada ao consumo (Citelli, 2011). 

 

Paulo Freire, ao longo de sua obra, alertava para a necessidade de enxergar a 

comunicação como elemento fundamental no processo educativo, pois é ela que 

transforma seres humanos em sujeitos ativos e responsáveis. Para Freire, a educação é 

um processo da comunicação, pois a construção partilhada do conhecimento só ocorre 

mediada por relações dialéticas entre os homens e o mundo (Freire 2006). 

 

Freire (2006) afirma que o ser humano é um ser de relações, é histórico e cultural, 

pois transforma a natureza com seu trabalho. Assim, discorre sobre a importância da 

comunicação diante do relacionamento “homem-homem”, “homem-mundo”, em que a 

mulher e o homem oprimidos descobrem a sua necessidade de ação e reflexão, de 

sociabilidade, de tomada de consciência, de autonomia e de liberdade frente as suas 

atitudes de seu reconhecimento como sujeito ativo do processo de transformação social: 

 

... ambas, ação e reflexão, como unidade que não deve ser 

dicotomizada. Para isto, contudo, é preciso que creiamos nos homens 

oprimidos. Que os vejamos como capazes de pensar certo também. Se 

esta crença nos falha, abandonamos a ideia ou não a temos, do 

diálogo, da reflexão, da comunicação e caiamos nos slogans, nos 

comunicados, nos depósitos, no dirigismo. Esta é uma ameaça contida 

nas inautênticas adesões à causa da libertação dos homens (p. 60). 

 

 

Para Soares (2002) Educomunicação trata de um campo interdiscursivo, pois 

incorpora, a seu modo próprio de expressar e de construir o conhecimento, os 

fundamentos que vêm da educação, da comunicação e de outras áreas, o que possibilita 
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criar pontos de intersecção na aprendizagem. E de um campo interdisciplinar, pois em 

seu modo de operar dialoga com inúmeras disciplinas que orientam o conhecimento 

humano e tem nas novas tecnologias a mediação para apropriar-se de conceitos já 

formulados em outras áreas, como também para descobrir as novas maneiras de se 

chegar até eles ou para construir novos conceitos e sua forma de aplicação prática. 

 

 

6.1.1 Práticas Educomunicativas 

 

Fazer Educomunicação ou realizar práticas educomunicativas, na medida em que 

significa construir um novo discurso é experimentar outra forma de convivência social.  

 

A Educomunicação é antes de tudo, uma proposta de organização social 

essencialmente diferente da em que estamos inseridos. Essencialmente diferente porque 

o tipo de relações sociais a ser estabelecida nos grupos é, intencionalmente, horizontal. 

Ou seja, não há e nem pode haver alguém que manda frente a outros que obedecem, 

alguém que decide o que os outros devem cumprir (Citelli, 2011). 

 

Nessa proposta de organização social não há e nem pode haver a figura do 

estrategista definindo, delimitando ou inventando ações para que outras pessoas 

avancem, recuam, envolvam e atuem de modo a atingirem os fins por ele previstos e 

determinados. Quem estabelece as estratégias são os participantes do grupo, tendo em 

vista os motivos que os levaram a se agruparem, assim como os objetivos que querem 

alcançar. 

 

Nesse processo dialógico entre Educação e Comunicação, os indivíduos envolvidos 

estão constituídos em uma lógica, pois não existe ‘sujeito passivo’, mas sim, sujeitos 

que buscam juntos uma significação, ou seja, a transferência do saber é substituída pela 

troca de conhecimentos. Por esta via, é mais do que necessário manter um olhar crítico 

mediante os conteúdos midiáticos, especificamente sobre o porquê e como os mesmos 

são desenvolvidos nos dias de hoje. Tais conteúdos devem constituir-se de fatores que 

os tornem uma alternativa diferenciada de refletir sobre o mundo e a realidade em que 

vivemos. Se por um lado a comunicação pode ser alienante, ou seja, trazendo desejos de 

consumo supérfluos e interferindo de forma negativa no comportamento das pessoas, 
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por outro, ela torna-se um instrumento real e dinâmico que pode contribuir para o 

desenvolvimento social, através das práticas educomunicativas (Citelli, 2011). 

 

Nessa perspectiva, as práticas em Educomunicação são constituídas pelas reflexões 

em torno do processo produtivo, recepção das mensagens e relação entre os produtores. 

No campo pedagógico, desenvolvem-se programas que visam à formação de receptores 

autônomos e críticos frente ao conteúdo midiático. Existem distintas vertentes nessa 

área, compreendendo desde posturas defensivas, de cunho moralista, até projetos que se 

caracterizam por programar procedimentos voltados para a apropriação dos meios e das 

linguagens da comunicação por parte das crianças e jovens. Na área da educação para a 

comunicação, Moran (2003:40) defende que: 

 

A finalidade principal da educação para uma leitura crítica da 

comunicação é mudar a atitude básica das pessoas diante da 

comunicação, e especificamente diante dos grandes meios: ajudar a 

desenvolver em cada um a percepção mais ativa, atenta, de 

acompanhamento consciente do que significa viver em comunhão com 

o mundo e conseguir formas de comunicação mais fortes, autênticas, 

expressivas significativas, ricas que superem o reducionismo 

empobrecedor das formas convencionais de relacionamento. 

 

 

Pontual (1999) afirma que necessitamos quebrar paradigmas e valores cristalizados 

que endurecem a realidade da sala de aula e produzem cidadãos sem compromisso com 

a sua identidade social, “sem ideologia” e sem vínculos com o outro. Assim, 

acreditamos que a escola tem de repensar seu lugar de instituição formadora, abrindo a 

sala de aula para o mundo, onde o educando acredite ser possível viver e enriquecer sua 

experiência racional através de sua emoção e afetividade. Certamente, quando 

conseguirmos realizar esse percurso com práticas inovadoras teremos formado um 

sujeito não apenas inteligente, mas com capacidade de sentir. 

  

Fundamentados na Educomunicação onde as práticas utilizam as mídias não apenas 

como forma de divertimento e lazer, mas tecendo um fio condutor que leva o usuário da 

TV, do jornal, do rádio, do cinema, da web ou qualquer meio informativo a se 

questionar e fazer uma análise do conteúdo que recebe. Tal iniciativa deve ser repassada 

aos discentes, para que desta maneira eles possam realizar uma comunicação e 

expressar-se de maneira que venha ser realmente útil a todos e não apenas com fins 
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comerciais como ocorre nos grandes veículos de comunicação. Quando o foco está no 

aluno e na sua identidade pessoal o diálogo abri as portas da educação participativa e 

percebe-se a interatividade e o desejo de conhecer coisas novas dos discentes. 

 

Citelli (2011:126) afirma que:  

A escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois 

existe uma multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, 

difusos e descentralizados, essa diversificação e difusão do saber, fora 

da escola, é um dos desafios mais fortes que o mundo da comunicação 

apresenta ao sistema educacional. Diante de um professor que sabe 

recitar muito bem sua lição, hoje, senta-se um alunado que, por 

osmose com o meio ambiente comunicativo, esta embebido de outras 

linguagens, saberes e escrituras que circulam pela sociedade.  

 

 

 

 

6.1.2 Concepção Dialógica  

 

Os meios de comunicação, marcados pelas linguagens complexas, estão gerando 

novas formas de produção, circulação e recepção do conhecimento, fazendo com que os 

jovens vivenciem experiências de linguagens que vão muito além da tradição verbal. 

Essa evidência transforma a sala de aula em espaço cruzado por mensagens, signos e 

códigos que não se ajustam ou se limitam à tradição conteudística e enciclopédica que 

rege a educação formal. 

 

Na obra de Paulo Freire (2006), a escola é considerada como um espaço mediativo e 

a natureza do diálogo existente entre educandos, educadores mediatizados pelo mundo 

social e cultural é enfatizada, principalmente no que diz respeito à educação integral dos 

educandos, a fim de que sejam socialmente conscientes, ativos e interativos. 

 

A filosofia Freiriana considera a educação como responsável em parte pela formação 

do aluno para viver, pensar e agir de forma consciente e autônoma diante da mídia e do 

poder dominante. Assim, acredita que a comunicação deve ser concebida da seguinte 

forma:  

... somente na comunicação tem sentido a vida humana. Que o pensar 

do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar 

dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na 

intercomunicação. Por isto, o pensar daquele não pode ser um pensar 
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para estes nem a este imposto. Daí que não deva ser um pensar no 

isolamento, na torre de marfim, mas na e pela comunicação, em torno, 

repitamos de uma realidade. E, se o pensar só assim tem sentido, se 

tem sua fonte geradora na ação sobre o mundo, o qual mediatiza as 

consciências em comunicação, não será possível a superposição dos 

homens aos homens. (Freire, 2006:74). 

 

 

 Pelo exposto, a escola deveria saber lidar com esses novos modos de ver, sentir e 

compreender o mundo, porém ela não conseguiu acompanhar a aceleração tecnológica e 

a crescente influência dos meios de comunicação, o que gerou um descompasso entre 

ambos. 

 

 Talvez o termo descompasso seja o mais adequado para designar a situação presente 

vivida pelas escolas dos ciclos fundamental e médio diante dos meios de comunicação e 

das novas tecnologias, entretanto, não podem continuar em lados opostos, pelo 

contrário, devem trabalhar juntas para tornar o processo de aprendizagem mais eficiente 

e integrado ao universo das crianças e adolescentes. 

 

A forma transversal de atuar e trabalhar a Educomunicação valoriza o conhecimento 

como um todo, e não apenas informações compartimentadas. Nesse processo, as 

tecnologias têm um papel essencial, elas não são meros instrumentos para melhorar a 

performance do professor, devem ser usadas para melhorar a performance de todos, 

sejam professores sejam alunos seja a própria comunidade. Porém não podem ser vistas 

apenas como instrumentos; o cenário e o ambiente em que atuam também devem ser 

considerados, ou seja, a tecnologia deve ser vista como mediação.  

 

Na escola, a tecnologia e os meios de comunicação podem ser usados para promover 

a integração do grupo, abolindo a centralização e valorizando a pluralidade. A escola 

deve ser, como lembra Martín-Barbero (2000), um espaço democrático, onde todos 

podem ter voz: “... lugar de conversación entre generaciones, entre jóvenes que se 

atrevan a llevar a la escuela sus verdaderas preguntas y maestros que sepan y quieran 

escuchar, convirtiendo a la escuela en um espacio público de memória y de invención 

de futuro” (p. 111). 
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O modelo de comunicação linear está se transferindo para o modelo em redes, de 

comunicação distribuída, o que desestabiliza os modelos tradicionais de se fazer 

educação. Faz-se necessário pensar a introdução de novas tecnologias na educação, 

“perguntando-se permanentemente pelo modelo de comunicação que subjaz ao sistema 

educativo específico” (Soares, 2002:123). Seja na educação formal, não formal ou 

informal, a aprendizagem ocorre quando o indivíduo se sente tocado, envolvido, 

conectado. E, como o ambiente mediado por tecnologias pode ajudar a “produzir 

sentidos”, ele converte-se em mediação, porém não é a tecnologia que provoca a 

aprendizagem, mas sim o “sentido”, razão pela qual o campo compete à comunicação. 

 

Soares (2002) lembra que alunos e professores encaram a chegada da tecnologia de 

diferentes maneiras. Os professores, geralmente, mostram-se receosos e até resistentes, 

enquanto os alunos são atraídos por esse novo modo de aprender. Portanto, há a extrema 

necessidade de uma reformulação na relação professor/aluno, pois, com as novas 

tecnologias, os professores também passam a serem aprendizes, aprendendo inclusive 

com os próprios alunos. Além disso, essas novas formas de aprender mostram que o 

ensino não se restringe à sala de aula e que os objetivos da educação devem ir além do 

conteúdo escolar, contribuindo para o desenvolvimento humano.  

 

As novas tecnologias não são as salvadoras da educação; a questão central da 

educação deve estar no crescimento do indivíduo enquanto ser humano. “Parece-nos 

primordial não mais questionar qual o problema da educação e sim quais os problemas 

do indivíduo que a educação pode ajudar a solucionar” (Soares, 1999:36). 

 

 

6.2. Ecossistemas Comunicativos 

 

Do conceito de ecossistema desenvolvido pela Biologia, é importante ressaltar a 

relação de trocas, de interdependência entre seres diferentes, que acontece em variados 

níveis; e do fato de que ecossistemas maiores podem conter ecossistemas menores. 

 

O significado do termo ecossistema comunicativo representa os espaços educativos 

presenciais ou virtuais que têm o objetivo de melhorar o coeficiente educativo das ações 
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comunicativas onde se ampliam as formas de comunicação com a inserção de novas 

mídias proporcionando uma maior interação e diversificação de fontes. 

 

Walter Benjamin (1983) foi o primeiro a entrever o nascimento do novo sensorium 

que se formava no intervalo entre as novas condições de produção e as transformações 

culturais promovidas pelas novas tecnologias da comunicação e informação. Essa 

mudança permite uma aproximação com tudo àquilo que até então estava distante para 

as massas – a arte, por exemplo, mas não só ela – desmistificando, com a ajuda das 

técnicas, aquilo que possuía a aura de sagrado, o que era mantido resguardado e 

inacessível à população em geral. Esse sensorium permite romper o distanciamento e 

revigorar o sentimento de igualdade da massa diante da cultura, prerrogativa antes 

apenas da elite. 

 

Por intermédio das novas tecnologias e do desenvolvimento da nova sensibilidade, 

criou-se uma energia que perpassa os novos mecanismos de apreensão do mundo “pela 

mediação de conectar-se ou desconectar-se dos aparelhos, sempre com destaque para a 

televisão” que pode ser percebida nas empatias cognitivas e expressivas, desenvolvidas, 

principalmente, pelos jovens (Baccega, 2002:10). 

 

Martín-Barbero (2000), explica que “frente à língua e ao território, as (linguagens) 

eletrônicas, audiovisuais, musicais, ultrapassam essa limitação, produzindo 

comunidades hermenêuticas que respondem a novos modos de perceber e narrar a 

identidade” (p.58). Identidades que são capazes de “amalgamar e fazer conviver 

ingredientes de universos culturais diversos” Instaura-se, assim, um ecossistema tão 

vital quanto o ambiental: o ecossistema comunicativo. 

 

Martín-Barbero (2000) quem articulou o conceito de ecossistema comunicativo, não 

apenas conformado pelas tecnologias e meios de comunicação, mas também pela trama 

de configurações constituída pelo conjunto de linguagens, representações e narrativas 

que penetra na vida cotidiana de modo transversal. Assim é vital que a escola absorva a 

ideia de que é preciso incorporar um trabalho sério que contemple o novo sensorium e 

os media, além de evitar que se aprofunde o fosso entre a sensibilidade e a cultura dos 

professores e dos alunos. Por esse viés, a escola prioriza a interação com os novos 

campos de experiência surgidos da reorganização dos saberes, dos fluxos de 
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informação, das redes de intercâmbio, além de interatuar com os novos modos de 

representação e de ações cidadãs, que interligam o local com o mundial. 

 

Segundo Soares (2002), Educomunicação é um campo de implementação de políticas 

de comunicação educativa, tendo como objetivo a planificação, a criação e o 

desenvolvimento de “ecossistemas educativos” mediados por processos de comunicação 

e pelo uso de tecnologias de comunicação. Procura-se, no essencial, promover o acesso 

democrático dos cidadãos à produção e difusão da informação; identificar como o 

mundo é editado nos meios; facilitar o processo de ensino aprendizagem através do uso 

criativo dos meios de comunicação; e promover a expressão comunicativa dos membros 

da comunidade educativa. 

 

O conceito de Educomunicação entendido por Soares (2002) é o conjunto das ações 

inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e 

produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços 

educativos presenciais ou virtuais, tais como escolas, centros culturais, emissoras de TV 

e rádio educativos, centro produtores de materiais educativos analógicos e digitais, 

centros de coordenação de educação a distância ou e-learning e outros. Para ele, a inter-

relação comunicação e educação trabalha “a partir de um substrato comum que é a ação 

comunicativa no espaço educativo, ou seja, a comunicação interpessoal, grupal, 

organizacional e massiva promovida com o objetivo de produzir e desenvolver 

ecossistemas comunicativos através da atividade educativa e formativa”.  

 

 Os lócus de ação da Educomunicação são os ecossistemas comunicativos, ambos 

intrinsicamente ligados, já que a primeira é representada pelo “conjunto de ações que 

permitem que educadores, comunicadores e outros agentes promovam a ampliem as 

relações de comunicação entre as pessoas que compõem a comunidade educativa”. 

(Soares ,2002) 

 

Jesús Martín-Barbero (2000) articulou o conceito de ecossistema comunicativo, não 

apenas conformado pelas tecnologias e meios de comunicação, mas também pela trama 

de configurações constituída pelo conjunto de linguagens, representações e narrativas 

que penetra nossa vida cotidiana de modo transversal. 
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Segundo Baccega (2002), o ecossistema comunicativo “nos impregna a todos e o 

carregamos conosco em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossos valores, 

em nossas decisões. ” Dessa forma a escola deve, portanto, assumir o trabalho com o 

ecossistema comunicativo como a dimensão estratégica da cultura. O desafio é como 

inserir no ambiente educativo um ecossistema comunicativo que contemple ao mesmo 

tempo: experiências culturais heterogêneas, o entorno das novas tecnologias da 

informação e da comunicação, além de configurar o espaço educacional como um lugar 

onde o processo de aprendizagem conserve seu encanto. 

 

A preocupação de Martin-Barbero é com o desafio de como inserir na escola em um 

ecossistema comunicativo que contemple ao mesmo tempo: experiências culturais 

heterogêneas, o entorno das novas tecnologias da informação e da comunicação, além 

de configurar o espaço educacional como um lugar onde o processo de aprendizagem 

conserve seu encanto. Daí a necessidade que Soares vê da criação de “verdadeiros 

"ecossistemas comunicativos" nos espaços educativos, que cuide da saúde e do bom 

fluxo das relações entre as pessoas e os grupos humanos, bem como do acesso de todos 

ao uso adequado das tecnologias da informação” (Soares, 2002). 

 

 

6.2.1Ecossistema Cognitivo e as TICs 

 

A área da mediação tecnológica na educação compreende o uso das tecnologias da 

informação nos processos educativos. Trata-se de uma área que vem ganhando grande 

exposição devido à rápida evolução das descobertas tecnológicas e de sua aplicação ao 

ensino, tanto o presencial quanto o a distância. Nasce assim, um campo constituído por 

políticas de comunicação educativa, tendo por finalidade o planejamento, a criação e o 

desenvolvimento de ecossistemas cognitivos mediados por processos de comunicação e 

pelo uso das tecnologias da informação. 

 

É de fundamental importância perceber o singular papel que os meios de 

comunicação podem exercer no mundo contemporâneo, tendo em vista a presença das 

tecnologias de informação, sobretudo a web. Para McLuhan (1976) a verdadeira 

mensagem de um meio são as mudanças por ele produzidas no contexto em que ele está 

inserido. Segundo o pensador canadense, as sociedades têm sido sempre mais 
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modeladas pelo tipo de meios com os quais os seus cidadãos se comunicam que pelo 

conteúdo da comunicação. Os meios modificam o ambiente e, a partir desse momento, 

suscitam novas percepções sensoriais. 

 

Como a função educativa da escola está em crise, sendo que um dos motivos é o fato 

de não ser a única fonte de conhecimento, é importante o professor estar preparado para 

apropriar-se também de outras fontes e dialogar com estas no processo educativo, como 

os recursos da internet e mídias digitais, assim como valores adquiridos através dos 

mecanismos informais de socialização. 

 

É importante enfatizar o conceito de ecossistemas cognitivos para além das salas de 

aula, considerando todo ambiente como fonte de aprendizado. Um ecossistema 

cognitivo seria aquele capaz de abrigar de forma equilibrada as diversas fontes de 

conhecimento e socialização, reconhecendo e valorizando a interdependência entre sem 

que haja necessidade de suprimir ou superestimar nenhuma delas. 

 

A educação enfrenta o desafio de preparar os jovens de acordo com os novos perfis 

requeridos pelo mundo do trabalho, mas também dotá-los de uma visão humanista e de 

vocação social. Diferentemente da educação bancária, preocupada em dotar os 

estudantes de um elevado estoque de conhecimento, a educação deve preocupar-se em 

desenvolver aptidões dinâmicas, que permitam ao aprendente lidar com o conhecimento 

como fluxo. É o aprender a aprender e a empreender (Freire,1996). 

 

Ao trabalhador do futuro será requerido que tenha flexibilidade, criatividade, 

capacidade de lidar com a incerteza, iniciativa, perseverança e meios para o aprendizado 

permanente, vontade e habilidade de trabalhar em grupo, competência para lidar com a 

multiculturalidade e a internacionalização, além de um vasto espectro de competências 

genéricas. As redes, como a Internet, de características hipertextuais, propiciam o 

ecossistema cognitivo no qual o aprendente pode se inserir, interagir, construir, enfim, 

assumir a gestão de seus processos de aprendizagem. Esse ecossistema, que abrange 

tanto elementos orgânicos como artificiais, pode vir a representar a concretização dos 

ideais construtivistas (Martín-Barbero 2000). 
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A pergunta, então, passará a ser pela capacidade dos professores em encontrar 

aplicações para essa tecnologia em seus cursos e metodologias de ensino. Outra questão 

é a localização da tecnologia na escola. Predomina ainda o modelo dos laboratórios de 

informática, ilhas disputadas a tapa por disciplinas “práticas” e vedadas às disciplinas 

que amargam o rótulo de “teóricas”. Esse modelo associa-se à gestão centralizada de 

recursos audiovisuais pelos famigerados setores de multimeios e similares.  

 

O aparato tecnológico precisa estar cada vez mais inserido na sala de aula, 

permitindo ao professor criar situações novas e que despertem a curiosidade do aluno. O 

computador na escola não pode ficar ilhado, precisa estar integrado a todas as 

atividades. A tecnologia não se torna significativa para a vida dos aprendentes quando 

eles têm acesso a ela por apenas alguns minutos por semana. O novo ecossistema deve 

abranger conteúdo dinâmico e estimulante, suportado por próteses tecnológicas que 

facilitem e ampliem a capacidade dos aprendentes de coletar, analisar, apresentar e 

comunicar informação (Martín-Barbero 2000). 

 

Está surgindo um novo ecossistema cognitivo no qual se integram seres humanos 

(agentes orgânicos) e agentes artificiais. A natureza dessa interação está cada vez mais 

íntima, evoluindo do uso instrumental dos agentes artificiais para simbioses entre 

aprendentes humanos e máquinas aprendentes. Será cada vez mais difícil distinguir as 

fronteiras entre artificial e orgânico. Diante de tal ambiente, os educadores serão 

progressivamente confrontados com a necessidade de incorporarem as possibilidades 

geradas pelo novo ecossistema cognitivo em sua didática, gerando caminhos de 

aprendizagem que passem pela hipertextualidade, pela capacidade de estabelecer 

conexões, pela criação de competências de pesquisa e que dispensem o uso da 

“memorização” ou métodos estritamente conteudistas.  

 

Os educadores devem ser cada vez mais, artesãos de métodos e ambientes de 

aprendizagem dinâmicos, trabalhando em grupo com os estudantes, estimulando as suas 

sinapses e passando-lhes “genes camaleônicos”, que facilitem sua adaptabilidade. A 

ênfase do aprendizado recai sobre o grupo e cada estudante é levado a assumir um papel 

duplo de protagonista-coadjuvante. Os estudantes terão que assumir as rédeas de seu 

aprendizado, transpondo a ponte entre a passividade e a atividade, tornando-se sujeitos e 

não mais objetos no processo de ensino-aprendizagem (Baccega 2002). 
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As escolas, por sua vez, para fazerem frente a esse desafio, terão que repensar 

profundamente suas decisões de investimento e políticas de alocação das TICs. O 

modelo de laboratórios-ilhas de informática está obsoleto. As TICs precisam fazer parte 

do cotidiano da sala de aula, como as carteiras, a lousa e o giz no passado. Os ambientes 

virtuais, as midiatecas, bibliotecas digitais, a rede, são elementos infraestruturas do 

ensino do futuro. Finalmente, as dimensões espaço e tempo do processo ensino-

aprendizagem deixarão de ter relevância. 

 

 Aprender-se-á onde e quando convier, presencial ou remotamente, síncrona ou 

assincronamente. Segundo Assmann (2000), as TICs começaram a possibilitar parcerias 

inéditas com os seres humanos, indo além de meramente configurar, formatar ou 

enquadrar conjuntos complexos de informação, participando ativamente do processo 

que transforma dados em informação e informação em conhecimento. 

 

 Os meios de comunicação e as TICs, marcados pelas linguagens complexas, estão 

gerando novas formas de produção, circulação e recepção do conhecimento, fazendo 

com que os jovens vivenciem experiências de linguagens que vão muito além da 

tradição verbal. Essa evidência transforma a sala de aula em espaço cruzado por 

mensagens, signos e códigos que não se ajustam ou se limitam à tradição conteudística e 

enciclopédica que rege a educação tradicional. 

 

 

6.2.2 Ecossistema Cognitivo por Imagens 

 

Diante do contexto de mundo tão mutável em que vivemos, a educação deve 

preocupar-se em desenvolver aptidões dinâmicas, que permitam ao aprendente lidar 

com o conhecimento como fluxo, diferentemente da "educação bancária", preocupada 

em dotar os estudantes de um elevado estoque de conhecimento. É o aprender a 

aprender e a empreender. 

 

Redes, como a Internet, de características hipertextuais, propiciam o ecossistema 

cognitivo no qual o aprendente pode se inserir, interagir, construir, enfim, assumir a 

gestão de seus processos de aprendizagem. Esse ecossistema, que abrange tanto 
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elementos orgânicos como inorgânicos, pode vir a representar a concretização dos ideais 

construtivistas. 

 

A Web 2.0 é a segunda geração de comunidades e serviços baseados na plataforma 

Web, revolucionando a forma como os utilizadores lidam com a informação. Passamos 

de um modelo onde éramos apenas consumidores do que era disponibilizado online, 

para um modelo onde também somos produtores e participantes ativos na construção e 

veiculação das informações dos conteúdos disponibilizados na rede. 

 

Um movimento democrático que permite qualquer pessoa ter acesso e divulgação 

para o mundo de informações pessoais, profissionais e acadêmicas. Atualmente graças 

ao desenvolvimento de uma série de aplicativos se tornou mais acessível à tarefa de 

criar e gerir e criar ambientes virtuais com características avançadas. 

 

Para Castells (1999) esse poder comunicativo da web molda a própria cultura, pois 

como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, às próprias culturas, isto é, 

nossos sistemas de crenças e códigos historicamente produzidos são transformados de 

maneira fundamental pelo novo sistema tecnológico. A cultura é um espaço que 

consiste em processos de comunicação. 

 

Os processos demandados pela web, sistema distribuído da Internet, sob um olhar 

semiótico ajuda a compreendê-la como parte de um ecossistema comunicativo. Por isso, 

procura-se aqui exemplificar as relações existentes entre os diversos sistemas presentes 

na Internet por meio de diagrama visual, no qual são apontados esses vários sistemas e 

as relações entre eles. Mesmo que de forma sintética, é possível visualizar a 

complexidade que constitui esse ecossistema comunicativo no Esquema 5. 

 

No esquema 5 os vários círculos menores representam os sistemas que compõem o 

ecossistema comunicativo da Internet. Esses sistemas mantêm relações comunicativas 

com os demais sistemas e são mostradas por meio de linhas que interligam os sistemas 

uns aos outros. Os círculos que se encontram fora do círculo maior representam um 

conjunto de outros sistemas no qual procuramos ilustrar que os elementos presentes 

desses sistemas se relacionam com outros elementos de outros sistemas que compõe a 

arquitetura descrita. Não seria possível mostrar a totalidade das relações e sistemas que 
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constituem a Internet. Contudo, deseja-se exemplificar a complexidade das relações 

entre os sistemas envolvidos nesse sistema de comunicação. 

 

 

Ecossistema Comunicativo da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Esquema 5: Diagrama semiótico representando o ecossistema comunicativo da Internet. 

       Fonte: Adaptado do livro de Citelli (2011) 

 

 

Esta nova era (Web 2.0) foi fortemente influenciada por iniciativas da empresa 

Google que ofereceu gratuitamente uma série de ferramentas acrescidas de inúmeras 

funcionalidades. Segundo Bottentuit J.B. & Coutinho (20009), aquilo que começou por 

ser um simples motor de busca como outro qualquer, constitui hoje numa empresa 

gigante que fornece um conjunto de ferramentas e serviços que oferecem à educação 

cenários para o desenvolvimento de experiências e desafios. 
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Os aplicativos desenvolvidos pela Google permitem aos seus utilizadores o 

desenvolvimento de várias competências em diferentes níveis tais como: a escrita online 

(pessoal ou colaborativa), o estímulo visual através de imagens e por fim o auditivo 

através da gravação e reprodução de arquivos em formato de som. Todos estes recursos 

são gratuitos e encontram-se à disposição do professor e dos alunos através da Internet. 

A variedade de ferramentas que a Google oferece é tamanha que permite aos 

utilizadores realizarem praticamente todas as atividades de criação, edição, gravação, 

divulgação e armazenamento de arquivos diretamente a partir da Web (Voges, 2009). 

 

Todas estas funcionalidades agregadas à criatividade do professor poderão 

potencializar diversas estratégias didáticas em sala de aula, pois de acordo com Voges 

et. al (2009:68) 

 

Em nosso cotidiano a tecnologia tem sido um facilitador nas 

atividades exercidas pela sociedade, seja nas atividades primárias, 

secundárias e terciárias. De modo particular ela está inserida em 

diversas ações do cotidiano, seja no lar, na rua e inclusive nas escolas. 

Continuar somente com as convencionais ferramentas de ensino e não 

procurar o uso da informática na sala de aula é ignorar este recurso de 

propagação e criação do conhecimento. 

 

 

Na sala de aula e no cotidiano dos alunos ferramentas da Google podem ser 

utilizadas para desenvolver habilidades importantes como, por exemplo: o 

desenvolvimento da linguagem escrita, a capacidade de aprender a aprender através das 

diversas fontes disponíveis online, a possibilidade de interagir com ambientes 

interativos e colaborativos. 

 

Assim listamos abaixo alguns dos variados aplicativos Web de forma gratuita: 

• Motor de Busca da Google: Através do site www.google.com é possível 

localizar rapidamente uma infinidade de endereços, textos, imagens, e 

recursos em múltiplos formatos. 

• Google Acadêmico: Através do endereço http://academico.google.com é 

possível aceder a uma ferramenta especialmente projetada para a localização 

de materiais científicos, ou seja, artigos, livros, citações e referências 

acadêmicas. 



137 
 

 

• Redes Sociais Virtuais: A palavra rede vem do latim (rete, is = “rede ou teia”) 

que significa conjunto entrelaçados de fios, com aberturas regulares, fixadas 

por malhas e nós, formando uma espécie de tecido (Wikipédia). As 

características mais marcantes e que a diferenciam de outro tipo de 

organização é que elas possuem uma estrutura flexível e horizontal e também 

são desprovidas de hierarquia e de uma organização rígida. 

• O Facebook (www.facebook.com) é mais um dos aplicativos de software 

pertencentes ao conjunto de ferramentas da Google. É considerado como 

mais uma das ferramentas da Web 2.0, por permitir a criação e edição da 

informação por parte dos utilizadores de forma fácil e simples. É um software 

social que tem como objetivo principal, a criação de laços de amizade, 

permitindo a cada utilizador criar um perfil virtual que pode favorecer o 

relacionamento online com outras pessoas em todo o mundo. 

• Ferramentas de Tradução: A Internet constitui-se numa ferramenta aberta que 

permite a livre publicação em múltiplos formatos e idiomas. Por esta razão 

surgem textos escritos por diversos autores nas mais dispersas áreas 

geográficas. 

• Google Tradutor: Ferramenta de tradução que permite a realização de 

conversões de texto online, ou seja, pode-se fazer a tradução de diversos 

conteúdos de forma rápida para múltiplos idiomas, permitindo desta forma 

uma maior democratização da informação, já que todos poderão aceder a 

qualquer conteúdo disponível na Internet independente do seu idioma. 

• O Blog – Blogger: Uma das ferramentas da Web 2.0 mais conhecida e 

utilizada em contexto educativo. E o Google possui a ferramenta Blogger que 

permite aos utilizadores a criação de blogs com grande facilidade e rapidez, 

além disto, permite a customização do ambiente através de diferentes 

modelos de layouts. 

• Google Docs: Ferramenta da Google que possui múltiplas possibilidades de 

uso e exploração tanto a nível pessoal como pedagógica. Ou seja, ela permite 

o registro de utilizadores que podem utilizar o Word, o Power Point e Excel a 

distância, sem a necessidade de ter o programa instalado no computador. 
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• Google Sites: Editor de texto gratuito disponibilizado pela Google para a 

criação rápida de sites sem a necessidade de grandes conhecimentos técnicos 

e de informática. 

• Google Calendar: Serviço de agenda e calendário online oferecido de forma 

gratuita. Disponível numa interface Web permite adicionar, controlar eventos, 

compromissos, compartilhar a programação com outras pessoas, agregar as 

suas diversas agendas públicas, entre muitas outras funcionalidades. 

• Instant Messaging: Programas de comunicação instantânea ou mais 

popularmente conhecidos por mensageiros instantâneos permitem o envio e o 

recebimento de mensagens de texto, áudio e vídeo de forma síncrona. 

• Google Talk: Aplicativo que vem inserido juntamente com alguns dos 

aplicativos do Google como, por exemplo, o Gmail Esta ferramenta permite 

aos seus utilizadores a comunicação síncrona, ou seja, alunos e professores 

podem comunicar-se, esclarecer dúvidas, diminuindo as distâncias e 

favorecer a discussão e o debate de ideias. 

• Ferramentas de Vídeo Digital Online: O YouTube é uma das ferramentas da 

família Google e permite aos seus utilizadores o envio, publicação e 

visualização de vídeos com veiculação rápida de uma série de conteúdos 

produzidos por educadores ou até mesmo pelos alunos. 

• O Google Maps: Serviço de mapas online mais utilizado do mundo: existem 

mais de um milhão de websites com base nesta plataforma e cerca de 250 

milhões de utilizadores ativos em dispositivos móveis. Por ser uma 

ferramenta amplamente conhecida, é uma mais valia para qualquer empresa 

que pretenda fazer uso de informação geográfica. 

• O Google Earth: Ferramenta que permite a visualização de imagens de 

satélites de várias cidades do planeta, incluindo estradas, estações de metrô. É 

um programa que permite navegar por imagens de satélite de todo o planeta, 

girar uma imagem, marcar e salvar locais, medir distâncias entre dois pontos 

e ter uma visão tridimensional de uma determinada localidade. Esta 

ferramenta permite aos utilizadores uma maior manipulação do globo 

terrestre, bem como uma visualização mais profunda do ambiente. 
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Illich (1985), em sua obra Sociedade sem Escolas preconizou a necessidade de 

mudanças no sistema educativo, onde seria necessário aprendermos em interações 

constantes com os outros, através, do que ele denominava, de “teias de 

aprendizagem”16.  

 

Imagine ter o mundo em uma tela sensível ao toque com a possibilidade de ver fotos 

dos lugares mais importantes do planeta - e dos menos importantes também. Imagine a 

chance de conhecer lugares, de ver monumentos históricos, de viajar sem sair do lugar e 

ter a experiência de ver fotografias de amigos e desconhecidos viajando e/ou estudando 

acontecendo em qualquer parte da superfície do planeta em tempo real. Imagine poder 

explorar constelações, galáxias e até mesmo Marte, comunicação com os territórios 

inexplorados fisicamente e subtraindo a necessidade de um conhecimento matemático, a 

priori, que quantifique as proporções métricas na representação do espaço. 

  

A Internet hoje nos possibilita falar em interatividade e redes de aprendizagem 

colaborativa, ou seja, podemos compartilhar informações, promover debates de forma 

síncrona (em tempo real) e assíncrona (em momentos diferentes), é um ecossistema 

comunicativo aonde imagens vêm transformando o nosso sistema de representação do 

mundo, o Google Earth e o Google Maps com suas composições mosaica de imagens de 

satélite possibilitam a construção de uma territorialidade marcada pelo espaço vivido, 

isto é, mais relacional e menos matematizada em detrimento a uma representação de um 

território marcado pela lógica, mas com fluidez e efemeridade (Cazeta,2007). 

 

 

 

                                                           
16 Teia de aprendizagem se refere à possibilidade de uma pluralidade de aprendizagens que o indivíduo 

pode adquirir, não sendo necessário o professor. O termo “teia” serve para designar modalidades de 

acesso a diferentes recursos educacionais, para tornar a aprendizagem disponível ao público de forma 

geral e desenvolvida de maneira que se tenha igual oportunidade. Ou seja, proporcionar educação 

promovida na convivência, na relação, no acesso e na compreensão do mundo real. As “teias 

educacionais” (educação não-formal), têm a intenção de valorizar “a procura por pessoas com 

conhecimentos práticos que estejam dispostas a amparar o novato em sua aventura educacional”, 

enquanto as escolas formais tendem ao sufocamento dos aprendizes. Assim, na medida que desaparecer a 

figura formal, institucional do mestre-escola, do professor, aparecerão cada vez mais a vocação de 

educadores independentes, a prática pedagógica prevê uma educação voltada para a liberdade, para a 

autoaprendizagem, para a autonomia do sujeito (Illich, 1985:158). 

 



140 
 

 

7 As Imagens de Satélite na perspectiva Ciência Tecnologia Sociedade e 

Ambiente 

Em uma sociedade tão circundada pelos grandes e inúmeros avanços das ciências e 

da tecnologia, torna-se mister a alfabetização dos cidadãos no âmbito científico e 

tecnológico, para que possam avaliar criticamente as micros e as macros decisões e as 

consequências que venham afetar o meio ambiente em que vivem. Acreditamos que 

desta forma seria possível colaborar para que uma parcela cada vez maior da sociedade 

pudesse compreender que, embora o desenvolvimento científico e tecnológico contribua 

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo, coopera com a 

intensificação dos problemas ambientais e as diferenças sociais. 

Entendemos que os avanços científico e tecnológico conferem status às ciências, 

entretanto o que nos preocupa neste momento, é a forma como a população recebe 

informações sobre as ciências e suas tecnologias e o conhecimento que possuem sobre a 

forma como sua vida pode ser afetada pelos avanços trazidos pelo amplo conhecimento 

científico que ora possuímos. Defendemos que a população deva estar ciente do modo 

como a ciência e, principalmente, seus conhecimentos e aplicações chegam até ela e, 

para isso, tenham esclarecimento e discernimento suficientes para perceber, entender e 

julgar as novidades científico-tecnológicas a que têm acesso. (Sasseron; Carvalho, 

2007). 

Temos hoje uma sociedade que se encontra, bem ou mal, cada vez mais dependente 

dos avanços científicos e tecnológicos e, se por um lado, a ciência e as máquinas estão à 

disposição para os mais variados fins, por outro, criam-se novas e crescentes demandas 

de energia e matéria prima e consequentemente o agravamento das questões ambientais. 

Nesta perspectiva, uma visão crítica da sociedade e dos acontecimentos atuais requer 

conhecimento sobre ciência e tecnologia, na tomada de decisões que ultrapassem o 

senso comum. Desse modo, Santos (2008) contextualiza os efeitos nocivos desse 

avanço tecnológico exemplificando a maximização dos lucros e minimização dos 

custos, a racionalidade do sistema tecnológico que prioriza o capital sobre os valores e a 

ética humana e ambiental.  

Assim, numa sociedade em que a Ciência e a Tecnologia têm uma presença forte e 

uma influência crescente nas vidas dos cidadãos, em que todos utilizam inovações 

tecnológicas sem grandes dificuldades, mesmo sem ter conhecimentos sobre o seu 
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funcionamento, processos de produção ou princípios científicos em que se baseiam e, 

muitas vezes, sem preocupações de ordem ambiental, social ou ética, é fundamental e 

essencial que todos sejamos detentores da cultura científica necessária para que 

possamos ser capazes de mobilizar conhecimentos e competências para enfrentar os 

problemas cada vez mais complexos com que somos confrontados. 

A perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) é uma proposta didática que se 

iniciou na metade do Século XX como uma forma de se compreender as inter-relações 

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade e que depois originou uma vertente na qual se 

inclui as consequências dessas interações com o Meio Ambiente decorrente ao 

agravamento dos problemas ambientais e diante de discussões sobre a natureza do 

conhecimento científico e seu papel na sociedade.  Com este novo componente, o 

ambiental, o movimento passou a refletir criticamente sobre as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade, sendo, nesse caso, usualmente denominada de abordagem 

Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente - CTSA. (Santos, 2007). 

Pelo exposto o quadrilátero: Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), 

determina qualquer análise sobre o pensamento cientifico atual e é impossível fazer 

ciência sem uma postura realmente esclarecedora sobre estes assuntos. Dito de outra 

maneira: a tecnologia afeta a vida do homem e da sociedade, demandando problemas de 

ordem ética e política, ambiental e, ainda, de como as questões referentes ao acesso ao 

conhecimento exigem a implantação de uma nova postura para compreensão da 

educação científica e tecnológica. 

 

7.1 Movimento Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente – CTSA 

Partindo-se do princípio que a Ciência é fruto da produção cultural humana pautada 

sob as influências do ambiente social, político e econômico do momento, o mito de que 

esta é a salvadora da humanidade é questionável. Entretanto, uma visão positivista de 

Ciência, pura, neutra, sem aspirações políticas e sociais, ainda se faz presente em nossa 

sociedade. 

 Na abordagem Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente - CTSA, a sociedade é o 

ponto central do processo educativo, e o aluno é, antes de tudo, um cidadão que precisa 

desenvolver habilidades, competências e criticismo. Nesse aspecto, a experimentação 
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investigativa é fundamental para se discutir como a Ciência é construída e perceber as 

suas limitações. A partir daí o aluno poderá compreender que o conhecimento científico 

não é uma verdade absoluta e sim uma permanente construção que, muitas vezes, 

necessita de rupturas conceituais e históricas para evoluir (Kuhn, 2007). 

Para Santos & Mortiner (2002) Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente - CTSA, 

não se trata de metodologia de ensino ou teoria de aprendizagem, mas sim de uma 

conjunção de pensamentos quanto a uma forma de ver e interagir com o mundo na 

promoção de uma nova visão na construção dos conceitos das ciências e de cidadania 

aplicável ao ambiente escolar.  

A conciliação entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente é uma 

possibilidade real, capaz inclusive, de incrementar a produção científica e tecnológica 

com a redução do consumo de recursos naturais e dos impactos ambientais. Considera-

se que essa perspectiva tem trazido contribuições importantes para a educação ao 

questionar o estatuto da ciência e da tecnologia diante dos atuais desafios relacionados 

ao desenvolvimento e à sustentabilidade (Borges et al., 2010). 

Segundo Auler e Bazzo (2001) após a euforia inicial com os resultados do avanço 

proporcionados pelo progresso, à degradação ambiental e sua vinculação a armas 

nucleares, fizeram com que o olhar sobre a Ciência e a Tecnologia se tornasse mais 

crítico. Com isso, começou a se destacar no mundo movimento ambientalistas, 

questionando e denunciando que a industrialização intensificou a exploração da 

natureza, trazendo consequências negativas ao meio ambiente. Fora isso o 

desenvolvimento científico e tecnológico passou a revelar o poder destrutivo do 

homem:  

Está cada vez mais evidente que a exploração desenfreada da natureza 

e os avanços científicos e tecnológicos obtidos não beneficiaram a 

todos. Enquanto poucos ampliaram potencialmente seus domínios, 

camuflados no discurso sobre a neutralidade da C&T e sobre a 

necessidade do progresso para beneficiar as maiorias, muitos 

acabaram com os seus domínios reduzidos e outros continuam 

marginalizados, na miséria material e cognitiva. (Angotti e Auth, 

2001:16). 
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Como a questão ambiental é uma preocupação cada vez mais presente em toda a 

sociedade e é uma realidade com a qual o ser humano precisa aprender a conviver. Isso 

implica na necessidade de um ensino voltado para essa temática, que venha contribuir 

para a formação de sujeitos críticos que busquem a preservação da vida do planeta e 

melhores condições sociais para a existência humana. Como os problemas ambientais 

são causados pelo esgotamento que as atividades humanas vêm causando a natureza 

incorporou-se ao enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) às questões ambientais 

passando a utilizar a sigla CTSA (Santos & Mortimer 2002).  

Assim a perspectiva CTSA proporciona uma orientação para a educação, a partir de 

abordagens múltiplas das questões relativas ao meio social, ambiental e cultural, 

oportunizando a construção de conhecimentos por meio de argumentação, diálogo e 

debate com os outros. Além do mais, promove uma formação de atitude crítica, 

reflexiva e responsável para a resolução de questões sociais relacionadas à ciência e 

tecnologia (Restrepo, 2010). 

Desta forma CTSA é uma alternativa para romper com o ensino científico 

fragmentado, se preocupando com o estabelecimento de relações entre o conhecimento 

científico, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente centrando-se no 

desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão por meio de uma abordagem 

inter-relacional, concebendo a ciência como um processo social, histórico e não 

dogmático. 

Diante do cenário CTSA, acreditamos que os objetivos para o Ensino de Ciências 

na atualidade possam ser expressos na noção de alfabetização científica (denominada 

por alguns autores de letramento científico), já que, espera-se que o estudante 

compreenda os diferentes conceitos científicos, permitindo uma leitura ampla do mundo 

e atuação cidadã. 

 

Nesse sentido, existe uma aproximação estreita com as questões ambientais e logo, 

da sustentabilidade, conceito que transita entre a utopia e a viabilidade. Dentre as 

diferentes definições que existem para a mesma nos interessa a visão de Gutiérrez 

(2004), para quem, para ser considerada sustentável é necessário que uma ação seja 

economicamente factível; ecologicamente apropriada; socialmente justa e culturalmente 

equitativa, respeitosa e sem discriminação de gênero. 
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7.2 A Educação CTSA no Brasil 

Enquanto na década de 1950 o Brasil priorizou a formação de elites científicas 

como uma alternativa para contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico, 

nas décadas de 1970 a 1980 valorizou-se a ciência como um elemento de formação do 

cidadão-trabalhador, resultante de um breve período de governo democrático seguido 

pelo regime autoritário no qual os objetivos das reformas educacionais resumiram-se a 

formar pessoal capacitado para a produção na fase do ‘milagre econômico’ (Krasilchik, 

2009:208). 

Infelizmente ainda hoje o ensino oferecido é calcado na memorização e na teoria, 

não incluindo uma contextualização com o cotidiano dos alunos, transformando-se em 

uma educação sem significado, “[...] as disciplinas de Ciências não se integram, de 

forma articulada, ao conjunto curricular escolar repercutindo nos baixos índices do 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e o PISA (Programme for International 

Student Assessment). ” (Krasilchik, 2009:209). 

Quando refletimos sobre o atual cenário educacional em que o Brasil se encontra, 

torna-se prioritária a busca pelo aperfeiçoamento de um Ensino de Ciências de 

qualidade que vise à formação de um cidadão crítico perante a sociedade em que está 

inserido, entretanto a educação CTSA é nova no Brasil e, em grande medida, parece ser, 

por enquanto, uma “experiência” restrita a um pequeno grupo de educadores. No 

entanto, timidamente, alguns documentos do Ministério de Educação que orientam o 

ensino de ciências começaram a incorporar esse enfoque. Isso ocorre praticamente ao 

mesmo tempo em que se desenvolve, a partir dos mesmos documentos norteadores, o 

Enfoque das Competências, com suas propostas de contextualização e 

interdisciplinaridade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional permiti a percepção da interação 

da ciência e da tecnologia com todas as dimensões da sociedade, considerando as suas 

relações recíprocas, oferecendo ao educando oportunidade para que ele adquira uma 

concepção ampla e humanista da tecnologia. (Brasil, 1996) 

Entretanto, colocar em prática tal processo pedagógico requer transformações no 

espaço escolar. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em consonância com os debates 

contemporâneos, reforçam a urgência do abandono de práticas pedagógicas tradicionais, 
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alicerçadas na memorização e fragmentação dos conhecimentos, e defendem uma 

proposta de ensino de ciências contextualizada e interdisciplinar, que favoreça a 

aquisição de conhecimentos e capacidades necessárias ao exercício da cidadania. 

(Brasil, 1998). 

As Orientações Curriculares para o Ensino Básico no Brasil preconizam o 

desenvolvimento de capacidades que tornem os alunos cidadãos capazes de lidar com o 

meio em que estão inseridos, tornando-os aptos a aliar os conteúdos científicos às 

questões problemáticas atuais, em suma, cidadãos cientificamente literados capazes de 

aplicar o conhecimento científico em situações do quotidiano. (Brasil, 1998). 

Pesquisadores como Ricardo (2007) alerta aos professores para a necessidade de 

considerar as tecnologias referências dos saberes escolares e não apenas o estudo das 

máquinas ou equipamentos, mas para compreender o mundo artificial e sua relação com 

o mundo natural. Isso possibilitaria desenvolver nos alunos uma atitude crítica diante da 

tecnologia moderna e reconhecer sua estreita articulação com os aspectos econômicos, 

sociais, políticos e culturais, além do seu potencial modificador da realidade e de dar 

respostas a problemas concretos. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais aprender Ciências na Escola Básica 

permite ampliar o entendimento sobre o mundo vivo e, especialmente, contribui para 

que seja percebida a singularidade da vida humana relativamente aos demais seres 

vivos, em função de sua incomparável capacidade de intervenção no meio. 

Compreender essa especificidade é essencial para entender a forma pela qual o ser 

humano se relaciona com a natureza e as transformações que nela promove. Ao mesmo 

tempo, essa ciência pode favorecer o desenvolvimento de modos de pensar e agir que 

permitem aos indivíduos se situar no mundo e dele participar de modo consciente e 

consequente. (Brasil, 1998). 

Destacamos que a escola não pode continuar indiferente em relação ao que se passa 

à sua volta e atualmente é uma instituição cujo objetivo maior deve ser a inclusão social 

do cidadão, eliminando diferenças que excluam os menos privilegiados. Assim uma 

solução para diminuir o fosso entre a realidade dos cidadãos contemporâneos e a 

realidade escolar é a perspectiva de educação CTSA. (Chaves, 2009). 
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Esta perspectiva surge da necessidade de criar condições para aumentar a literacia 

científica da população e, consequentemente, melhorar as condições econômicas, social, 

política e ambiental dos cidadãos. Tudo isto porque, cidadãos esclarecidos são, à 

partida, cidadãos mais responsáveis, mais participativos e mais exigentes com os órgãos 

de poder que os servem. (Acevedo, 2004) 

Se a ciência e a tecnologia fazem parte da vida dos cidadãos, então também os seus 

efeitos deverão ser estudados, através de uma rede de interdependências que 

influenciam e são influenciados pelo ambiente natural onde ocorrem, para que os alunos 

percebam que as decisões tomadas envolvem respostas a problemas emergentes da 

perspectiva CTSA do Ensino das Ciências. (Auler, 2003). 

 

7.3 Relação CTSA e o Ensino das Ciências 

De acordo com Santos e Mortimer (2002), alfabetizar, portanto, os cidadãos em 

ciência e tecnologia é hoje uma necessidade do mundo contemporâneo. Não se trata de 

mostrar as maravilhas da ciência, como a mídia já o faz, mas de disponibilizar as 

representações que permitam ao cidadão agir, tomar decisão e compreender o que está 

em jogo no discurso dos especialistas. 

Lorenzetti & Delizoicov (2001) defendem a alfabetização científica como uma 

“atividade vitalícia”, que pode ser desenvolvida mesmo antes da aquisição da leitura e 

escrita, contribuindo para a inserção do aluno à cultura científica. Sobre essa questão, 

também, Brandi & Gurgel (2002) ressaltam que, ao trabalhar os conteúdos de ciências, 

aliados à prática social dos alunos, é possível favorecer a ampliação dos conhecimentos, 

bem como sua inserção à cultura científica. Além disso, salientam que discutir e 

desvendar as relações existentes entre a sociedade, ciência e tecnologia, possibilita 

evitar a fragmentação dos saberes e contribui para tecer uma nova perspectiva curricular 

para o ensino de ciências nos anos iniciais. 

Apesar de a ciência ser parte, direta ou indireta da realidade vivida pelas pessoas, 

poucas vezes, é apresentada para os alunos a relação entre ciência, tecnologia, sociedade 

e ambiente. A sociedade está usufruindo produtos da ciência, sem muitas vezes, 

compreenderem os prós e contras dos mesmos. Neste sentido, percebe-se a necessidade 
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da escola em contribuir para a formação de pessoas capazes de opinar a respeito dos 

destinos da ciência, de suas realizações e limitações (Freitas e Souza, 2004).  

Assim o ensino das Ciências assume um papel fundamental na formação dos 

indivíduos devendo realizar-se segundo uma perspectiva integrada, explorando a relação 

entre o Conhecimento Científico e a Tecnologia a que dá origem, bem como, os 

impactos desta, uns positivos e outros negativos, na Sociedade e no Ambiente, de modo 

a formar cidadãos informados, capazes de participar em debates científicos e atentos às 

causas e às consequências inerentes ao conhecimento, bem como à sua aplicação no 

quotidiano.  

Desta forma, um dos principais objetivos do ensino das Ciências deve ser formar 

indivíduos capazes de apreciar o papel da Ciência e da Tecnologia na 

Sociedade/Ambiente e vice-versa, de modo a que as suas decisões no dia-a-dia sejam 

responsáveis e informadas. Para isso deve-se, nomeadamente: i) dar prioridade à 

aprendizagem de conceitos que sejam relevantes para as necessidades dos alunos, para o 

progresso social e para o bem comum, centrando o ensino em temas socialmente 

relevantes; ii) promover a aprendizagem dos conceitos científicos a partir de exemplos 

do dia-a-dia, ligando o conhecimento científico ao conhecimento do quotidiano, 

tornando a ciência mais motivante e mais útil (valorização do quotidiano para um 

ensino contextualizado; aprendizagem do mundo atual); iii) valorizar os aspetos 

epistemológicos e sociológicos da construção da ciência (evidenciando a persistência e 

formas de trabalho de diferentes cientistas bem como os seus êxitos e fracassos; a 

influência da sociedade sobre a ciência…) e iv) criar possibilidades ao aluno para 

confrontar as explicações científicas com as do senso comum. (Werthein; Cunha, 2009). 

Esta forma de abordar os conteúdos de Ciências, geralmente designada Perspectiva 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) no Ensino das Ciências, é também 

fundamental porque desenvolve a literacia científica dos alunos, promove o seu gosto e 

interesse pela Ciência e ajuda-os a melhorar o espírito crítico, o pensamento lógico e a 

tomada de decisão, tornando-os capazes de tomarem decisões melhor fundamentadas 

em benefício de uma sociedade e ambiente de melhor qualidade. 

A abordagem da relação Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente torna-se cada vez 

mais necessária no ensino das Ciências, uma vez que o seu principal objetivo é, como já 

dissemos, possibilitar aos alunos a compreensão dos avanços científicos e tecnológicos 
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presentes no seu quotidiano. Nesta perspectiva, vários autores e investigadores de que 

são exemplo Gil-Pérez (1998), Cachapuz, Praia & Jorge (2000), Membiela (2001), 

Caamaño & Martins (2005) e Martín-Gordillo (2005), Pires (2010) defendem o ensino 

das ciências segundo uma orientação CTSA por permitir educar os jovens para o mundo 

em constante mudança. 

 

7.4 Educação CTSA com e pelas imagens de satélite 

Segundo as políticas educacionais brasileiras – Lei de Diretrizes e Bases e 

Parâmetros Curriculares Nacionais – destaca-se a necessidade de a educação escolar 

trabalhar conteúdos e com recursos que qualifiquem o cidadão para viver na sociedade 

moderna, preconizando a importância do conhecimento científico e tecnológico (Brasil, 

1998). 

Indo ao encontro dessas políticas, as imagens de satélite integram-se ao 

desenvolvimento curricular no ensino das ciências, tornando-se uma ferramenta que 

possibilita aos professores a mediação do processo de ensino-aprendizagem, e ajuda aos 

alunos a adquirir uma postura de aprendizes pensadores/investigadores diante dos 

conteúdos apresentados iniciando o processo de alfabetização científica. 

Segundo Saavedra, Pires e Hajte (2013), a justificativa para o uso do Sensoriamento 

Remoto como recurso pedagógico no ensino das ciências está centrada na decodificação 

do conhecimento complexo e abstrato da geotecnologia para um nível mais simples, o 

que qualifica o ensino nas escolas e, em contrapartida, promove a difusão das 

tecnologias geomática, ferramentas de importância impar na atualidade, considerando a 

demanda no contexto global em virtude do cuidado que se deve ter com a preservação 

do planeta, “nossa casa”. 

No mundo em que vivemos é cada vez mais notório a interação da Ciência com a 

Tecnologia nos mais diversificados contextos, por isso se defende que o ensino das 

Ciências deve ter uma orientação Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) 

com o propósito de ensinar acerca dos fenômenos de uma maneira que interligue a 

Ciência com o mundo tecnológico e social. 
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A educação CTSA deve desmistificar a visão clássica e linear referente à ciência e 

tecnologia como essencialista e triunfalista, onde o desenvolvimento de mais ciência 

geraria impreterivelmente mais tecnologia, que por sua vez também implicaria na 

geração de mais riquezas que conduziriam necessariamente a um maior bem-estar social 

(López Cerezo, 2004). 

Quando se pensa em Educação CTSA na escola, uma via natural é integrar a 

tecnologia aos programas e conteúdos, uma vez que aparentemente sua justificativa é 

facilitada pelo uso cotidiano dos artefatos tecnológicos, pela popularização da internet 

que permite tráfegos de dados ilimitados e como também acessos em tempo real às 

informações em qualquer parte da superfície terrestre.  

A Educação CTSA transposta para o contexto escolar implica novas referências de 

saberes e práticas desenvolvendo competências, tais como a construção/elaboração de 

modelos técnicos e científicos em pequenos grupos, a realização de trabalhos práticos 

de campo, a resolução de problemas do quotidiano de forma multidisciplinar, incluindo 

a tomada de decisão, a comunicação de resultados, a cooperação entre todos os 

elementos do grupo, o confronto de pontos de vista e sempre uma análise crítica de 

argumentos (Santos & Mortiner ,2002). 

Consideramos a abordagem CTSA, (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) 

uma das perspectivas mais inovadoras e atuais de ensino com e pelas imagens de 

satélite, capaz de dotar os alunos das competências/capacidades atrás referidas, e que 

deve, por isso, estar incorporada nos manuais escolares, uma vez que o seu principal 

objetivo é, precisamente, possibilitar aos alunos a compreensão dos avanços científicos 

e tecnológicos presentes no seu quotidiano. 

Para Santos (1999), a forma como, na atualidade, a sociedade utiliza a Tecnologia 

exige que a escola fomente o reencontro das construções e dos conceitos da Tecnologia 

e da Ciência. Assim, é necessário que a escola crie condições de resposta para as novas 

necessidades sociais incorporando artefatos tecnológicos cotidianos usuais contribuindo 

para que os jovens adquiram uma preparação adequada para lidarem com as questões e 

problemas que vão encontrando no dia-a-dia e que possam afetar as suas vidas.  
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É também neste sentido que Cachapuz et al (2002), referem que uma adequada 

Educação em Ciência tem toda a importância em vários contextos, nomeadamente, no 

âmbito da educação formal, não formal e mesmo informal.  

Preocupamo-nos com a inserção de temas de CTSA no Ensino Fundamental 

utilizando as imagens de satélite com o intuito de iniciar o processo de Alfabetização 

Científica que segundo Chassot (2003) é uma das dimensões que devem ser 

consideradas para potencializar alternativas que privilegiem uma educação mais 

comprometida com a inclusão de todos os cidadãos e no contexto da etapa inicial da 

escolarização, deve entendida como o processo pelo qual a linguagem das Ciências 

Naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu 

universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade.  

Lorenzetti & Delizoicov (2001) propõe sequências interdisciplinares no ensino de 

Ciências no processo de alfabetização científica que objetivem introduzir os alunos no 

universo das Ciências, tendo, pois, como prerrogativa gerar possibilidades aos 

estudantes para que eles se envolvam com problemas e questões relacionados a 

fenômenos naturais, econômicos e sociais.  

Essa perspectiva de alfabetização científica pretende contribuir para que os alunos 

entendam a ciência e a tecnologia com enfoque CTSA como elementos integrantes do 

seu mundo e que, ao discutir e compreender os significados dos assuntos científicos seja 

capaz de utilizá-los para o entendimento crítico do meio social em que vivem. Esse 

processo corresponde a uma construção a ser desenvolvida ao longo de toda a vida, por 

meio de sujeitos e contextos diversos, sendo, todavia, essencial a sua sistematização 

desde a entrada da criança no ambiente escolar (Lorenzetti & Delizoicov, 2001; 

Tenreiro-Vieira & Vieira, 2011; Martins & Paixão, 2011). 

O ensino e a aprendizagem tendo como recursos as imagens de satélite com uma 

orientação CTSA devem ser feito em ambientes de colaboração segundo uma 

aprendizagem cooperativa e por descoberta, podendo ter como base um conjunto 

diversificado de estratégias necessárias à compreensão do mundo atual com vista ao 

ensino pela descoberta, pesquisa, resolução de problemas, onde os alunos interagem 

entre si, e partindo das ideias que possuem sobre o mundo que os rodeia (concepções 

alternativas), constroem verdadeiro conhecimento. 
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Entendemos a aprendizagem como um processo ativo, no qual o indivíduo constrói 

o seu conhecimento em interação com o meio e com intervenção dos conhecimentos 

pré-existentes e o que o aluno já sabe é um fator crítico que afeta a aprendizagem futura.  

Com isso no esquema abaixo apresentamos nosso entendimento sobre as vantagens 

do ensino com enfoque CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) com as 

imagens de satélite como recurso pedagógico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6: Vantagens do ensino com enfoque CTSA com as imagens de satélite como recurso 

pedagógico. 

 Fonte: Adaptado do livro de Lorenzetti & Delizoicov (2001) 
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2.ª PARTE: QUADRO METODOLÓGICO 
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   8 Metodologia 

 

Consideramos que a metodologia é um conjunto de orientações que comandam a 

investigação científica porque o processo investigativo tem de seguir um fio condutor, 

de forma organizada e sequencial, para que sejam alcançados os objetivos visados pela 

pesquisa.  

 

Cada investigador deve, nesse sentido, planificar todo o seu trabalho, explicitando e 

justificando as opções metodológicas que vão sendo utilizadas no seu estudo.  

 

A opção por determinado modelo teórico-metodológico em detrimento de outros 

depende de fatores como os objetivos/objeto de estudo, as motivações pessoais e as 

concepções de mundo e conhecimento do próprio pesquisador, assim como das 

influências do momento histórico em que ocorre o estudo, pois segundo Quivy & 

Campenhoudt (2003): 

 

“A escolha de uma problemática não depende do acaso ou da simples 

inspiração pessoal do investigador. Ele próprio faz parte de uma 

época, com os seus problemas, os seus acontecimentos marcantes, os 

seus debates, sensibilidades e correntes de pensamento em evolução” 

(p. 96). 

 

 

Desta forma o objetivo da metodologia consiste em descrever e analisar os métodos 

clarificando as suas limitações e recursos, definindo os pressupostos e consequências 

ou, por outras palavras, em contribuir para se entender da forma mais completa possível 

o processo da investigação científica. 

 

A nossa investigação será valorizada pela junção dos dois métodos, uma vez que 

partilhamos do pensamento de Flick (2004:55) ao considerar que a “investigação 

qualitativa e a quantitativa não estão em campos opostos que não se devam combinar”. 

Além disso, para Yin (1994), a utilização de dados de natureza qualitativa e quantitativa 

simultaneamente em alguns métodos de investigação tem a sua vantagem. 
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8.1 Tipo de Estudo  

 

O estudo que apresentamos é analítico, pois procedemos à descrição de variáveis e 

estabelecemos relações entre estas, com o intuito de estabelecer relações de causalidade 

entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes em estudo. Também o 

podemos definir segundo Fink (2002) como transversal e de abordagem mista com um 

enfoque superior na dimensão quantitativa. Transversal, uma vez que se procedeu a um 

momento de recolha de dados e nos permitiu caracterizar a amostra estabelecendo 

relação entre variáveis. De abordagem quantitativa, uma vez que quantificámos as 

informações e opiniões recolhidas para podermos analisar as hipóteses definidas e 

qualitativa porque se pretende compreender de modo absoluto e amplo o fenômeno em 

estudo, através da observação, descrição, interpretação e apreciação do discurso dos 

sujeitos. 

 

A metodologia no estudo seguiu as fases de formulação do problema, definição de 

variáveis, construção de hipóteses, elaboração do instrumento de recolha dos dados, 

seleção da amostra, recolha dos dados através da aplicação de questionários para 

levantamento dos dados sobre métodos e recursos utilizados pelos professores em sala 

de aula e a familiaridade e uso de recursos tecnológicos pelos alunos e professores em 

seu cotidiano, observação e aplicação das atividades com as imagens de satélite 

realizadas com e pelos os alunos para a construção dos conceitos geocientíficos, 

elaboração do diário de aula17 pelos professores procedendo às análises estatísticas dos 

dados e análise de conteúdo do discurso dos professores. 

 

Para a recolha de dados foi estabelecida uma estreita parceria com os 14 professores 

das disciplinas Geografia e Biologia e 214 alunos dos 6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental em três unidades educacionais particulares com respeitabilidade em seus 

bairros pela prestação de seus serviços e situadas em áreas geográficas distintas do 

Município do Rio de Janeiro – Brasil (Figura 32) - com atendimento a um público 

                                                           
17 O diário de aula constitui-se como uma estratégia, um recurso que permite ao pesquisador uma 

observação mais profunda dos acontecimentos cotidianos da prática. No diário de aula a perspectiva 

metodológica da autorreflexão e crítica, escritas por intermédio de “narrativas de si” possibilita o estudo 

dos dilemas e problemáticas vividas pelo professor dentro e fora da sala de aula. 
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diversificado que apresenta variações nos Índices de Desenvolvimento Humano 

Municipal18 (IDHM) (Tabela 2). 

 

As três unidades educacionais participantes da pesquisa foram o Colégio Centro de 

Educação e Cultura (CEC), o Colégio Senhora da Pena (CSP) e o Colégio de Aplicação 

da Universidade Castelo Branco (Cap UCB) que apresentam as seguintes 

características: 

 

• Colégio Centro de Educação e Cultura (CEC) situado no bairro da Barra da 

Tijuca, área nobre da Cidade do Rio de Janeiro, atende uma clientela de alto poder 

aquisitivo, ofertando um ensino com alto padrão e inovadora metodologia. 

 

Localizado em área privilegiada da cidade, suas instalações oferecem um ambiente 

moderno e futurista, muito bem equipado e uma envolvência com muito espaço. 

 

O CEC nasceu num tempo de importantes mudanças, na passagem para o Século 

XXI. Trouxe consigo, portanto, o desafio de ao mesmo tempo consolidar algumas 

tarefas da educação escolar e incorporar inovações em pauta na sociedade. Uma dessas 

inovações, bastante valorizada na escola, é o uso dos recursos da tecnologia de 

comunicação e informação em favor da aprendizagem.  

 

Em sua missão expressa em documento é de formar cidadãos críticos, éticos e 

autônomos numa relação dialética entre tecnologia e humanismo, para exercerem, de 

uma forma coerente, seus direitos e deveres, assumindo-se enquanto sujeitos sociais e 

históricos. 

 

O projeto pedagógico do CEC pauta-se nos documentos oficiais do Ministério da 

Educação, especialmente os Parâmetros, Referenciais e Diretrizes Curriculares 

Nacionais, uma vez que representam as tendências mais atualizadas do ensino das 

                                                           
18 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é resultado de um detalhado estudo econômico e 

social do País e é importante para subsidiar políticas públicas. O IDHM fornece, ainda, para a população 

e gestores municipais, ferramentas para o acompanhamento e promoção de melhorias. Vida longa e 

saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida foram os aspectos considerados para compor o 

IDHM, essa análise localiza cada município brasileiro em cinco esferas: IDHM muito baixo (0 a 0,399), 

baixo (até 0,499), médio (até 0,699), alto (até 0,799) e muito alto (até 1) – considerando uma escala 

numérica de 0 a 1.  
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diferentes áreas do conhecimento e dos temas transversais – os temas que, por serem 

relevantes socialmente, merecem ser tratados no currículo escolar.  

 

Nestes últimos anos, o CEC tem investido bastante não só na infraestrutura, mas 

também na assessoria e supervisão pedagógica do trabalho da equipe de profissionais, 

para garantir a qualidade do ensino com um plano de cargo e salário estreitamente 

ligado à valorização e formação docente. 

 

No CEC, além dos conteúdos curriculares e projetos mais convencionais, há uma 

série de ambientes pedagógicos de última geração (biblioteca digital, salas em ambiente 

3D e multifuncionais com quadros interativos multimídias, computador para cada aluno 

em sala de aula, sala de leitura e artes plásticas, quadras de esporte, piscinas, teatro, 

estação de rádio com estúdio de produção e gravação, laboratório de informática, 

fotografia e de ciências que permitem a ampliação dos conhecimentos dos alunos e uma 

vivência acadêmica intensa e diversificada. 

 

O CEC atende a todos os segmentos da educação básica19: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio.  

 

Especificamente no ensino fundamental II20, nosso segmento da pesquisa, os 6º e 7º 

anos, segundo os documentos da escola, a avaliação acontece durante todo o processo 

da aprendizagem, existindo momentos formais para sua realização, principalmente, para 

que seja diagnóstica e subsidie novos encaminhamentos a serem feitos pelos professores 

durante o processo da aprendizagem. Trabalhos, testes, provas são algumas formas de 

avaliação a que os alunos são submetidos, mas não as únicas, pois os procedimentos e 

as atitudes, características de uma avaliação formativa, são partes significativas desse 

processo. É liberado aos alunos o uso de celular e laptop particular em sala de aula.  

 

O CEC acredita que os conteúdos são muito importantes na formação do bom 

estudante e ao longo do Ensino Fundamental, estimulam os jovens a questionar a 

                                                           
19  A Educação Básica no Brasil, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), 

passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio.  
20 O Ensino Fundamental é dividido em duas fases, denominado Ensino Fundamental I (1º a 5º anos) e 

Ensino Fundamental II (6º a 9º anos). 
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realidade, formulando problemas e tratando de resolvê-los, utilizando, para isso, o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação. No término do Ensino 

Fundamental, os alunos deverão comprovar competências para caminhar com 

autonomia no Ensino Médio, mostrando-se jovens reflexivos e críticos, a fim de que 

possam contribuir para uma sociedade mais justa. A maturidade de tais procedimentos 

reflete-se ao final do 9º ano, momento em que as aprendizagens acumuladas ao longo do 

curso tornam-se pré-requisitos para a elaboração do trabalho de conclusão, através do 

Projeto Monografia. 

 

• Colégio Senhora da Pena (CSP) situado no bairro de Jacarepaguá na Cidade do 

Rio de Janeiro atende a uma clientela de médio poder aquisitivo.  

 

O CSP está localizado em um ambiente bucólico protegido e tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) decorrente do reconhecimento 

do valor histórico de suas instalações que datam do início do século XX. 

 

O CSP atende a todos os segmentos da educação básica: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio.  

 

A proposta pedagógica do CSP é de oferecer à comunidade, em que está inserida, 

instrumentos capazes de contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, com 

que sonhamos, em que as diferenças sejam respeitadas. Intenciona-se contribuir de 

maneira efetiva para a formação de crianças e jovens autônomos, íntegros, críticos; 

interagindo com o mundo em que vivem. 

 

Com foco nos quatro Pilares da Humanidade para Educação do século XXI, aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, a proposta 

pedagógica da Instituição convida a todos a participar da construção de um projeto de 

vida mais humano e digno. 

 

O trabalho a ser desenvolvido é sustentado pelas ideias e ideais de pensadores como 

Paulo Freire, Vygostky e Piaget. No entanto, não há limites para a busca de novas 
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contribuições, a fim de tornar a proposta pedagógica do Colégio Senhora da Pena atual, 

dinâmica e capaz de atender às demandas da comunidade escolar. 

 

Nos 6º e 7º anos do ensino fundamental, nosso foco de pesquisa, intenciona-se 

oferecer subsídios para, além da formação cognitiva, o desenvolvimento do capital 

cultural, necessário a um cidadão do mundo contemporâneo com a ampliação e a 

sistematização de conhecimentos e saberes articulados nas áreas de Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas de forma que os referenciais 

próprios de cada componente curricular contribuam para a formação do educando. 

 

O CSP tem como missão alcançar uma Educação Libertadora que gere um 

compromisso com a transformação de uma sociedade individualista para uma sociedade 

participativa, tendo como ponto de referência dar oportunidades ao indivíduo de se auto 

afirmar como ser humano criativo, crítico e independente. 

 

As instalações físicas são simples e tradicionais atendendo as normas e exigências de 

fiscalização da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. As salas de aula 

são convencionais, muito recentemente foi montado um laboratório de informática, a 

biblioteca atende a comunidade escolar e local, quadra poliesportiva com piscina e 

espaço verde convidativo para práticas de meditação que é um diferencial na proposta 

pedagógica da escola. 

 

• Colégio de Aplicação da Universidade Castelo Branco (Cap UCB) situado no 

Bairro de Bangu, zona oeste da Cidade do Rio de Janeiro, atende a uma clientela 

pagante de médio porte aquisitivo e um considerável número de bolsistas (30%) de 

baixa renda. 

 

O Cap UCB segue a política educacional adotada pela Universidade Castelo Branco 

que visa atender à trilogia de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

O Colégio de Aplicação da Universidade Castelo Branco tem por finalidade: servir 

de campo de observação, pesquisa, experimentação, demonstração e aplicação de 

métodos e técnicas de ensino, de acordo com a legislação vigente; proporcionar a 

prática de ensino aos acadêmicos dos Cursos de Licenciatura; desenvolver práticas e 
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produzir conhecimentos em função de uma melhor qualidade de ensino, estendendo-os à 

comunidade; formar cidadãos livres, conscientes e responsáveis; e instrumentalizar o 

educando para uma atuação crítica e produtiva no processo de transformação e 

construção consciente de uma sociedade justa, humanitária e igualitária. 

 

A proposta pedagógica consiste numa visão holística, procurando desenvolver no 

educando todas as suas potencialidades. Através de um currículo e situações de ensino 

organizadas procurando fazer com que as atividades e experiências de aprendizagem 

sempre tenham um objetivo e um valor educativo. 

 

O Cap UCB em seus documentos destaca que objetiva educar pessoas para serem 

capazes de construir sua própria visão de mundo, articulando um projeto de vida 

autônomo que se relaciona harmoniosamente com os outros e usa o conhecimento como 

um instrumento para o desenvolvimento de suas capacidades. Valoriza a vida, ética, 

autoestima, competências e habilidades como premissas de proposta educativa. 

 

A missão do Cap UCB é educar com ética e compromisso com o desenvolvimento 

social, emocional e cognitivo dos educandos, para que eles sejam indivíduos 

competentes, justos, humanos e transformem a sociedade na qual estejam inseridos. 

 

O Cap UCB atende a todos os níveis de ensino da educação básica sendo das três 

unidades de estudo a única que oferta o ensino em período integral com a ampliação da 

jornada escolar média diária de sete horas.  

 

O oferecimento de educação em tempo integral pelo Cap UCB refere-se à melhoria 

da instrução escolar, uma vez que o aumento do tempo do aluno na instituição de ensino 

poderá promover um maior contato com o conhecimento a ele ofertado, incluindo novos 

conteúdos à sua formação e ao diagnóstico realizado acerca do seu público alvo que se 

concentra em especial nos lugares considerados mais pobres, como as regiões 

periféricas da zona oeste da cidade.  

 

O Cap UCB se considera uma escola sob a ótica socialmente inclusiva, uma vez que 

a condição da maioria de seus alunos é caracterizada por uma possibilidade de situação 
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de exclusão socioeconômica e pela sua localização em uma área cercada por 

comunidades de alto risco social. 

Figura 32: Localização das Unidades Escolares na Cidade do Rio de Janeiro – Brasil. 

Fonte: googlemap. 

 

 

 

 

 

Bairro 

 

Esperança 

de vida 

ao nascer 

(em anos) 

 

Taxa de 

alfabe- 

tização 

de 

adultos 

(%) 

 

Taxa 

bruta de 

frequência 

escolar 

(%) 

 

Renda 

per 

capita 

(Reais) 

 

Índice 

de 

Longe 

vidade 

 

 

Índice de 

Educação 

 

 

Índice 

de 

Renda 

 

 

Índice de 

Desenvol- 

vimento 

Humano 

(IDHM) 

Barra da 

Tijuca 

80,45 98,08 118,13 2139,56 0,924 0,987 1,000 0,970 

Jacarepaguá 68,34 94,20 88,51 357,43 0,722 0,923 0,754 0,800 

Bangu 64,79 89,07 72,04 117,31 0,663 0,834 0,637 0,711 

 

Quadro 2: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos Bairros da Cidade do Rio de Janeiro. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  Dados Censo 2015. 
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8.1.1 Desenho Experimental 

 

A pesquisa consistiu de observações sistemáticas do comportamento dentro do 

ambiente natural em que atuam os sujeitos (Tabelas 3 e 4).  

 

A intenção do pesquisador foi perturbar tão pouco quanto possível esse ambiente 

para que o comportamento observado seja o comportamento natural e não o 

comportamento influenciado pela presença do observador.  

 

Seguindo a tradição de Campbell e Stanley (1979) foi adotado o delineamento de 

tipo 4. Um delineamento experimental muito usado que delineamos da seguinte forma: 

A  O1  X  O2  

A  O3  O4.  

 

Neste delineamento trabalha-se com dois grupos e os sujeitos da pesquisa são 

designados aleatoriamente a um deles (este é o significado de A). Os grupos são 

observados antes da aplicação do tratamento X, aplicando-se um pré-teste a ambos (O1 

= O3), por exemplo. Um dos grupos (grupo experimental) é então submetido ao 

tratamento X, enquanto o outro grupo (grupo de controle) não recebe o tratamento. 

Após, observa-se os grupos, aplicando-se, por exemplo, um pós-teste (O2 = O4) a 

ambos. Na prática, os pré e pós-teste podem ser iguais. 

 

Este delineamento controla variáveis na medida em que elas influenciarão 

igualmente ambos os grupos, exceto X, obviamente, e, portanto, os efeitos dessas 

variáveis não pesarão na comparação das diferenças O1 – O3 e O2 – O4. Além disso, a 

aleatoriedade da designação dos sujeitos a um dos grupos, embora não garanta 

equivalência entre os grupos em 100 %, reduz ao mínimo a probabilidade de que sejam 

diferentes.  

 

Segundo Kerlinger (1980, p. 102): 

 Casualização é a designação de objetos (sujeitos, tratamentos, grupos) 

de um universo a subconjuntos do universo de tal maneira que, para 

qualquer designação dada a um subconjunto, todo membro do 

universo tem igual probabilidade de ser escolhido para a designação. 

Não há total garantia de que a casualização ‘igualará’ os grupos, mas a 
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probabilidade de igualar é relativamente alta. Há outra forma de 

expressar essa ideia: [...] já que em procedimentos aleatórios todo 

membro de uma população tem igual probabilidade de ser escolhido, 

membros com certas características distintas homem ou mulher, alto 

ou baixo grau de inteligência, dogmático ou não dogmático, e assim 

por diante se selecionados, provavelmente serão contrabalançados a 

longo prazo pela seleção de outros membros da população com a 

quantidade ou qualidade ‘opostas’ da característica. 

 

A opção por associar a pesquisa uma investigação de natureza qualitativa enquadra-

se nos objetivos deste estudo, pois “a investigação qualitativa ao apreender as 

perspectivas dos participantes, ilumina a dinâmica interna das situações que é 

frequentemente invisível para o observador exterior” (Bogdan e Biklen, 1994:51).  

 

Na verdade, o método qualitativo pretende compreender de modo absoluto e amplo o 

fenômeno em estudo, através da observação, descrição, interpretação e apreciação do 

meio e do fenómeno tal como se apresentam (Fortin, 2009). 

 

Assim optamos pela modalidade de investigação didática, os diários de aula, que 

oportunizam ao pesquisador, perceber o valor que os professores dão ao próprio 

trabalho, quanto estão dispostos a refletirem e como refletem sobre suas práticas. 

Portanto, esses escritos transportam, para o papel, o pensamento docente, revelado por 

suas opções diárias e pela maneira como transpõem os obstáculos surgidos. 

 

O diário de aula constitui-se como uma estratégia capaz de associar a escrita à 

atividade reflexiva, permitindo ao professor uma observação mais profunda dos 

acontecimentos de sua prática no sentido de promover o que Schön (1995) designou 

como "reflexão sobre a acção" e "reflexão sobre a reflexão na acção". 

 

De acordo com Zabalza (1994) e Porlán & Martín (2007), o diário de aula consiste 

num conjunto de narrações que refletem as perspectivas do professor, nas dimensões 

objetiva e subjetiva, sobre os processos mais significativos da sua ação.  

 

Portanto, o nosso estudo contemplará dois momentos distintos, entretanto 

complementares.  
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Num primeiro momento, será feito o estudo quantitativo. Nesta fase, os questionários 

e os encartes com questões de múltipla escolha que trabalham os conceitos de Espaço, 

Paisagem, Território, Região, Lugar, Rede e Escala utilizando as imagens de satélite e 

que foram aplicadas no pré-teste e no pós-teste aos alunos passarão por um tratamento e 

análises estatísticas.  

 

No segundo momento, em que a investigação é de tipo qualitativo, o material 

analisado consistirá em três conjuntos de diários do professor, das três unidades 

pesquisadas. Nesta fase, o discurso presente nos diários de aula dos professores será 

analisado de acordo com o recurso do indicador de ensino reflexivo de Zeichner e 

Liston (1995). Esse recurso permite analisar e classificar os pensamentos expressos em 

reflexivo e não reflexivo, segundo quatro categorias: discurso factual, discurso 

prudencial, discurso justificativo e discurso crítico. 

 

Podemos ainda considerar que este estudo também apresenta características de um 

estudo de caso sendo Merriam (1988), Stake (1995) e Yin (1994) os principais 

protagonistas deste método de investigação, uma vez que se pretende observar docentes 

e discentes num determinado contexto, pois, na verdade, um aluno, um professor, uma 

turma, uma escola, uma proposta de utilização de recurso inovador, a prática de um 

professor, o comportamento de um aluno, são alguns exemplos de variáveis educativas 

para as quais o estudo de caso é a metodologia que melhor se aplica. 

 

Cremos absolutamente no potencial do estudo de caso para a investigação em novas 

propostas metodológicas de ensino com inovadores recursos, à semelhança do que tem 

feito em áreas em que o conhecimento é escasso, fragmentado e incompleto. 

 

 

8.2 A Amostra 

 

Segundo a literatura (Kidder, 1987; Mattar, 1999; Babbie, 2001), as técnicas de 

amostragem são utilizadas para selecionar os elementos da população de forma a obter 

uma amostra representativa e a estimar uma ou mais características para a totalidade da 

população. 
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Para Malhotra (1996) a população corresponde ao agregado de todos os elementos 

que compartilham um conjunto comum de características de interesse para o problema 

de investigação. Na verdade, enquanto a população envolve todos os elementos de um 

dado grupo, a amostragem envolve o estudo de apenas uma parte dos elementos. Porém, 

a seleção da amostra torna-se uma questão crucial, porquanto raramente dispomos de 

tempo e de meios suficientes para conduzir uma investigação incidindo sobre todos os 

indivíduos que potencialmente poderiam ser alvo do nosso estudo. 

 

Para Bravo (1991), a seleção da amostra num estudo de caso adquire um sentido 

muito particular, diríamos até que é a sua essência metodológica. Não se estuda um caso 

para compreender outros casos, mas para compreender “o caso” (Stake, 1995:4). 

 

A seleção da amostra torna-se uma questão crucial, porquanto raramente dispomos 

de tempo e de meios suficientes para conduzir uma investigação incidindo sobre todos 

os indivíduos que potencialmente poderiam ser alvo do nosso estudo. 

 

Colaboraram e participaram no estudo 14 professores das disciplinas Geografia e 

Biologia dos 6º e 7º anos do 2º Ciclo do Ensino Fundamental das Unidades Cap UCB, 

CSP e CEC (Tabela 3) e 214 alunos distribuídos em dois grupos (A e B) em cada 

unidade de ensino (Tabela 4) seguindo o delineamento experimental da pesquisa.  

 

Para todos os participantes houve a apresentação dos objetivos da pesquisa, 

procedendo à apresentação dos documentos para a autorização necessária para a 

participação no estudo seguindo as normativas do Conselho de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro no Brasil. 

 

Quantitativo de Professores/ Disciplinas 

Geografia do CEC 2 

Biologia do CEC 2 

Geografia CSP 2 

Biologia CSP 2 

Geografia Cap UCB 3 

Biologia Cap UCB 3 

Total 14 

     Quadro 3: Quantitativo de Professores 
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Quantitativo de alunos por turma 

Turma A do CEC  28 

Turma B do CEC 29 

Turma A CSP 35 

Turma B CSP 32 

Turma A Cap UCB 44 

Turma B Cap UCB 46 

Total 214 

       Quadro 4: Quantitativo de Alunos 

 

 

Todas as turmas A e B, foram compostas cada uma delas, por alunos do 6º e 7º anos 

do 2º Ciclo do Ensino Fundamental, este tipo de agrupamento teve que ser efetivado 

decorrente a liberação do responsável para a participação na pesquisa seguindo o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para Participação em Pesquisa e o Termo de 

Assentimento exigido pelo Comitê de Ética em Pesquisa. (Anexos III e IV). 

 

Os lócus da pesquisa têm os seguintes cenários:  

 

 Colégio Centro de Educação e Cultura (CEC)  

✓ Salas com ambientes multifuncionais em 3D. 

✓ Salas de aula com computadores para todos os alunos e quadro 

interativo multimídia.  

✓ Corpo docente com grande incentivo à formação continuada e 

especializações. 

✓ Corpo docente com salários acima do piso estipulado pelo Sindicato 

dos Professores. 

✓ Laboratório de informática: A escola possui dois laboratórios 

composto de excelentes e inúmeras máquinas com acesso livre. 

✓ Aulas no laboratório de informática: Acesso livre aos professores com 

seus alunos. 

✓ Computadores nas salas de aula: Máquinas novas para o professor e 

todos os alunos. 
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✓ Acesso à web em aula: Livre para professor e aluno para 

equipamentos pessoais e da escola e Wi-Fi com excelente sinal. 

✓ O material didático para desenvolvimento dos conteúdos das 

disciplinas é uma produção técnica do colégio, disponibilizada na web 

e adquirido pelos pais.  

✓ O professor tem a orientação de utilizar em sala de aula somente esse 

material desenvolvendo os temas e realizando as tarefas propostas 

contidas nos cadernos virtuais das disciplinas (CVD) disponibilizados 

na web. 

✓ Os professores e os alunos seguem a formatação dos CVDs.  

✓ Tanto os professores quanto os alunos disponibilizam na web em um 

ambiente próprio no site da escola as tarefas de aula e de casa. 

✓ Os alunos podem pesquisar conteúdo da web, utilizar imagens, mapas, 

gráficos e recursos da informática (office, softwares) no preparo das 

tarefas escolares disponibilizando no site da escola para download.  

✓ Valor da mensalidade superior a três salários mínimo. 

 

Colégio Senhora da Pena (CSP) 

✓ Salas de aula convencionais. 

✓ Somente um quadro interativo multimídia instalado em uma sala 

multiuso. 

✓ Corpo docente sem incentivos à formação e especialização. 

✓ Corpo docente com salários dentro do piso estipulado pelo 

Sindicato dos Professores. 

✓ Laboratório de informática: A escola possui laboratório com 

poucas máquinas e acesso restrito (somente com a presença do 

professor). 

✓ Aulas no laboratório de informática: Somente para as aulas de 

informática. 

✓ Não há computadores em sala de aula. 

✓ Acesso à web em aula: Proibido acesso à web em aula21com 

equipamentos pessoais e conexão Wi-Fi Precária. 

                                                           
21 O Colégio CSP se baseia na Lei 4.734, promulgada em 2008 pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 
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✓ O material didático para desenvolver os conteúdos das disciplinas é 

uma produção terceirizada por outra instituição de ensino e adquirido 

pelos pais. O professor tem a orientação de utilizar em sala de aula 

somente esse material chamado de Cadernos Didáticos. 

✓ Os professores e os alunos seguem a formatação dos referidos 

cadernos didáticos e assim não utilizam imagens, mapas, gráficos da 

web no preparo das aulas.  

✓ Tanto os professores quanto os alunos não disponibilizam na web ou 

em um ambiente próprio no site da escola os conteúdos e as tarefas de 

aula e de casa. 

✓ Os alunos não podem pesquisar conteúdo da web, utilizar imagens, 

mapas, gráficos e recursos da informática (office, softwares) e devem 

seguir somente as orientações dos Cadernos Didáticos.  

✓ Valor da mensalidade em torno de um salário mínimo. 

 

Colégio de Aplicação da Universidade Castelo Branco (Cap UCB) 

✓ Salas de aulas convencionais. 

✓ Corpo docente sem incentivos à formação e especialização. 

✓ Corpo docente com salários dentro do piso estipulado pelo 

Sindicato dos Professores. 

✓ Laboratório de informática: A escola possui um laboratório com 

acesso restrito (somente com a presença do professor).  

✓ Aulas no laboratório de informática: Somente para as aulas de 

informática. 

✓ Não há computadores em sala de aula. 

✓ Acesso à web em aula: Proibido acesso à web em aula22. 

✓ Conexão: Wi-Fi Precária. 

✓ O material didático para desenvolver os conteúdos das disciplinas 

é uma produção terceirizada por outra instituição de ensino e 

adquirido pelos pais. 

✓  O professor tem a orientação de utilizar em sala de aula somente 

esse material chamado de Apostilas. 

                                                           
22 No Cap UCB é proibido pelo Regimento Interno o acesso à web com aparelhos pessoais e se baseia na 

Lei 4.734, promulgada em 2008 pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 
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✓ Os professores e os alunos seguem a formatação das referidas 

Apostilas e assim não utilizam imagens, mapas, gráficos da web 

no preparo das aulas.  

✓ Tanto os professores quanto os alunos não disponibilizam na web 

ou em um ambiente próprio no site da escola os conteúdos e as 

tarefas de aula e de casa. 

✓ Os alunos não podem pesquisar conteúdo da web, utilizar 

imagens, mapas, gráficos e recursos da informática (office, 

softwares) e devem seguir somente as orientações das Apostilas.  

✓ Valor da mensalidade inferior a um salário mínimo. 

 

O reconhecimento pelos professores participantes da pesquisa do potencial cognitivo 

das imagens de satélite para o desenvolvimento dos conceitos biogeográficos e 

geocientíficos23 permitiu que fosse firmado um acordo entre a pesquisadora com as 

coordenações pedagógicas e as direções das unidades escolares (CEC, NSP e Cap UCB) 

para que o referido recurso didático fosse utilizado durante as aulas no laboratório de 

informática.  

 

8.3 Variáveis 

 

Variável é “tudo aquilo que pode assumir diferentes valores ou diferentes aspectos, 

segundo os casos particulares ou as circunstâncias” (Gil,2010:36). Gil (idem, 2010), 

refere ainda que “variável é qualquer coisa que pode ser classificada em duas 

categorias”. 

 

As variáveis devem ser definidas com clareza e objetividade e de forma operacional, 

para impedir comprometimento ou risco de invalidar a pesquisa. São elementos 

                                                           
23 Os conteúdos trabalhados nas disciplinas de Geografia e Biologia nos 6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental tem grande aproximação temática. São conteúdos essencialmente biogeográficos e 

geocientíficos que os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam para serem desenvolvidos nos 

conceitos de Espaço, Paisagem, Território, Região, Lugar, Rede e Escala na área de Meio Ambiente. Para 

os pesquisadores do Ensino das Ciências, não deve haver dicotomia entre os conteúdos da Biologia e da 

Geografia, englobando-as em uma grande área denominada Geociências e orientam que os conceitos 

trabalhados deverão ser denominados de geocientíficos (Santos & Mortiner 2002). 



169 
 

 

fundamentais para um trabalho de investigação, logo se torna imprescindível definir, 

caracterizar e distinguir as variáveis.  

 

No contexto de uma pesquisa científica, os conceitos passam a ser variáveis e. 

segundo Fortin (2009:35): 

 
Variáveis são qualidades, propriedades ou características de objetos, 

de pessoas ou de situações estudadas em uma investigação. Uma 

variável pode tomar diferentes valores para exprimir graus, 

quantidades ou diferenças. É um parâmetro aos quais valores 

numéricos são atribuídos. Uma variável tem uma propriedade inerente 

da variação e atribuição de valores.  

 

 

Para Gil (2010) a operacionalização e categorização é uma parte importante de 

qualquer trabalho de investigação, já que permite especificar a maneira como as 

variáveis serão observadas e mensuradas na situação de pesquisa. 

 

Tal como se refere Lakatos e Marconi (2017:43) “um estudo deve ter variáveis 

independentes e dependentes”. As variáveis utilizadas neste estudo são classificadas de 

variáveis independentes e dependentes. 

 

 

8.3.1 Variáveis Independentes  

 

A variável independente é definida como a que exerce influência sobre outra 

variável, determinando ou afetando o resultado observado na segunda, com precisão e 

regularidade. É geralmente manipulada pelo pesquisador em seus experimentos a fim de 

procurar estabelecer a sua relação e influência sobre o resultado de um fenômeno 

observado. 

 

Para Fortin (2009:37), a variável independente é a que o investigador manipula para 

medir o seu efeito na variável dependente. A informação obtida através dela serve para 

traçar um perfil das características dos sujeitos da amostra. Para Sousa (2005) as 

variáveis independentes serão aquelas que são independentes dos procedimentos da 

investigação, que não dependem da investigação, constituindo, no entanto, fatores 

determinantes que vão influenciar, recorrendo o investigador à sua manipulação para 

observar os efeitos produzidos nas variáveis dependente 
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No estudo consideramos as seguintes variáveis independentes: 

 

✓ Acesso à web na escola - consideramos para esta variável cinco categorias: a 

existência e o acesso do laboratório de informática, a existência e o acesso 

aos computadores na sala de aula, acesso e aulas no laboratório de 

informática, formas e liberdade de acesso à web em aula e os tipos de 

conexões existentes. 

 

✓ Acesso profissional à web – organizamos cinco categorias: utilização de 

conteúdo da web no preparo das aulas, utilização de imagens, mapas, gráficos 

da web no preparo das aulas, utilização de recursos da informática (office, 

softwares) no preparo das aulas, disponibilização na web do conteúdo de 

aula, a percepção do uso do conteúdo da web e dos recursos da informática 

em sala de aula. 

 

✓ Acesso à web no preparo das tarefas escolares - composto por cinco 

categorias: utilização do conteúdo da web no preparo das tarefas escolares, 

utilização de imagens, mapas, gráficos da web no preparo das tarefas 

escolares, utilização de recursos da informática (office, softwares) no preparo 

das tarefas escolares, utilização de site que disponibiliza pesquisas escolares 

prontas para download e a disponibilização na web suas tarefas escolares. 

 

 

8.3.2 Variáveis Dependentes  

A variável dependente resume-se nos fenômenos ou fatores explicados ou 

identificados, por serem influenciados ou determinados pela variável independente. É o 

elemento que surge, se altera ou desaparece quando o investigador introduz, modifica 

ou remove a variável independente. 

 

Para Sousa (2005), consideram-se como variáveis dependentes aquelas que 

dependem dos procedimentos da investigação, conotando-se diretamente com as 

respostas que se procuram. São dados que se obtêm e que variam à medida que o 

investigador modifica as condições de investigação. Uma variável dependente é aquela 
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que procuramos como resposta para a pergunta. Toda investigação tem por objetivo 

chegar à variável dependente, ou seja, ao resultado obtido com os procedimentos da 

investigação. 

 

Para a definição das variáveis dependentes tivemos em conta as dimensões de análise 

do questionário. Assim, definimos como variável dependente: 

 

• Acesso às imagens de satélite - composto por cinco categorias: a utilização do 

Google Maps ou GPS, o reconhecimento das imagens de satélite no cotidiano, a 

identificação nas imagens de satélite os fenômenos biogeográficos e 

geocientíficos, o potencial cognitivo das imagens de satélite e a utilização das 

imagens de satélite no ensino das ciências. 

 

8.4 Hipóteses  

 

Para Barreto e Honorato (1998) uma hipótese é uma expectativa de resultado a ser 

encontrada ao longo da pesquisa, categorias ainda não completamente comprovadas 

empiricamente ou opiniões vagas oriundas do senso comum que ainda não passaram 

pelo crivo do exercício científico. Para esses autores (idem, 1998) sob o ponto de vista 

operacional, a hipótese deve servir como uma das bases para a definição da metodologia 

de pesquisa, visto que ao longo de toda trajetória o pesquisador deverá confirma-la ou 

rejeitá-la no todo ou em parte. 

 

8.4.1 Hipótese Geral 

Para Lakatos e Marconi (2017) a hipótese constitui-se como uma suposição provável 

ou provisória para responder a um problema, podendo ser verificada através da 

pesquisa. Desta forma a hipótese busca responder provisoriamente a um problema 

formulado pelo pesquisador sobre um tema.  

 

Assim de acordo com o enunciado do problema formulado:  

“As imagens de satélite favorecem a aquisição de conhecimentos geocientíficos 

que permitem a apreensão e compreensão da realidade do mundo globalizado? ” 
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 Definimos a hipótese geral do nosso estudo: 

“Sistematizar e problematizar vivências e práticas de professores e alunos 

utilizando novos meios e recursos inovadores de ensino no processo de 

comunicação educativa contribuem para a construção de conceitos significativos e 

um projeto consciente e consistente de educação. ” 

 

8.4.2 Hipóteses Específicas 

 

Depois de definirmos a hipótese geral explicitámos as hipóteses específicas que são 

quinze: 

 

• Hipótese 1 - No ensino das ciências predominam o uso de suportes 

analógicos, ou seja, mapas de papel, textos, fotografias, desenhos. 

 

• Hipótese 2 - Na formação dos professores se desconsidera a aplicação de 

metodologias de ensino com uso de novas e cotidianas tecnologias. 

 

• Hipótese 3 - No cotidiano da sala de aula não se incorpora o uso de novas 

tecnologias e aplicativos da web cotidianos dos alunos. 

 

• Hipótese 4 - A informática permite o uso de tecnologias avançadas no ensino 

das ciências.  

 

• Hipótese 5 - As salas de aula não possuem computadores para o 

desenvolvimento dos conteúdos e construção dos conceitos geocientíficos. 

 

• Hipótese 6 - As imagens digitais conferem maior significação na formação e 

construção dos conceitos geocientíficos. 

 

• Hipótese 7 - O uso de imagens digitais desenvolve competências básicas que 

permite o aluno desenvolver a capacidade de continuar aprendendo sem 

memorizar conhecimentos que estão sendo superados ou cujo acesso é 

facilitado pela moderna tecnologia. 
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• Hipótese 8 - A aprendizagem de concepções geocientíficas atualizadas e o 

desenvolvimento de estratégias de trabalho centradas na resolução de 

problemas aproximam o educando do trabalho de investigação científica e 

tecnológica como atividades de produção de conhecimentos. 

 

• Hipótese 9 - A interatividade, a instantaneidade e a versatilidade do suporte 

digital permitem o acesso e a organização da informação dos dados de forma 

ativa e democrática. 

 

• Hipótese 10 - O processo de construção dos conceitos geocientíficos através 

das imagens de satélite permite maior compreensão e representação da 

realidade. 

 

• Hipótese 11 - Independente da classe social e poder aquisitivo o uso de 

tecnologias digitais permite e favorece a construção de conhecimentos 

geocientíficos. 

 

• Hipótese 12 - O acesso a informações de qualidade com o uso de novas 

tecnologias permite repensar a prática do professor em seu cotidiano. 

 

• Hipótese 13 - A educação para a mídia propicia o desenvolvimento da leitura 

crítica dos meios de informação e comunicação. 

 

• Hipótese 14 - As imagens de satélite criam espaços de mediação entre 

sujeitos buscando a significação dos significados. 

 

• Hipótese 15 - As imagens de satélite ampliam os espaços de comunicação e 

a criação de ecossistema comunicativo que favorece a ampliação de diálogos 

sociais e educativos. 

 

As hipóteses são sugestões de resposta para o problema da pesquisa e deve tentar 

responder provisoriamente aos objetivos deste estudo, estando suscetíveis de escrutínio 

empírico. 

 No Quadro 5 apresentamos a relação entre a problemática, as hipóteses e os 

objetivos propostos na justificação desta investigação. 



174 
 

 

 

Problema: As imagens de satélite favorecem a aquisição de conhecimentos geocientíficos que permitem 

a apreensão e compreensão da realidade do mundo globalizado? 

 

Hipótese geral: Sistematizar e problematizar vivências e práticas de professores e alunos utilizando 

novos meios e recursos inovadores de ensino no processo de comunicação educativa contribuem para a 

construção de conceitos significativos e um projeto consciente e consistente de educação. 

 

Objetivo geral: Comprovar que as imagens de satélite disponibilizam informações que constroem 

conceitos geocientíficos que suportados pela comunicação educativa promovem uma aprendizagem 

significativa. 
 

Hipóteses específicas 

 

Objetivos específicos 

- No ensino das ciências predominam o uso de suportes 

analógicos, ou seja, mapas de papel, textos, fotografias, 

desenhos. 

-Na formação dos professores se desconsidera a 

aplicação de metodologias de ensino com uso de novas e 

cotidianas tecnologias. 

- No cotidiano da sala de aula não se incorpora o uso de 

novas tecnologias e aplicativos da web cotidianos dos 

alunos. 

- A informática permite o uso de tecnologias avançadas 

no ensino das ciências. 

 

- Capacitar professores para o uso de tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

- Habilitar professores para o processo de leitura da 

imagem de satélite. 

 

- As salas de aula não possuem computadores para o 

desenvolvimento dos conteúdos e construção dos 

conceitos geocientíficos. 

- As imagens digitais conferem maior significação na 

formação e construção dos conceitos geocientíficos. 

- O uso de imagens digitais desenvolve competências 

básicas que permite o aluno desenvolver a capacidade de 

continuar aprendendo sem memorizar conhecimentos 

que estão sendo superados ou cujo acesso é facilitado 

pela moderna tecnologia. 

 

 

- Gerar um protótipo metodológico de leitura de 

imagens de satélite para o ensino das ciências. 

 

- A aprendizagem de concepções geocientíficas 

atualizadas e o desenvolvimento de estratégias de 

trabalho centradas na resolução de problemas 

aproximam o educando do trabalho de investigação 

científica e tecnológica como atividades de produção de 

conhecimentos. 

- Independente da classe social e poder aquisitivo o uso 

de tecnologias digitais permite e favorece a construção 

de conhecimentos geocientíficos. 

 

- Construir significativamente os conceitos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Meio Ambiente 

com o uso das imagens de satélite como recurso 

pedagógico no âmbito da comunicação educativa. 

 

- A interatividade, a instantaneidade e a versatilidade do 

suporte digital permitem o acesso e a organização da 

informação dos dados de forma ativa e democrática. 

- O acesso a informações de qualidade com o uso de 

novas tecnologias permite repensar a prática do 

professor em seu cotidiano. 

- A educação para a mídia propicia o desenvolvimento 

da leitura crítica dos meios de informação e 

comunicação. 

 

 

- Discutir a inserção das geotecnologias no cotidiano 

escolar na geração de conhecimentos significativos. 

 

- As imagens de satélite criam espaços de mediação 

entre sujeitos buscando a significação dos significados. 

- O processo de construção dos conceitos geocientíficos 

através das imagens de satélite permite maior 

compreensão e representação da realidade. 

- Analisar as categorias iserianas que servirão de base 

para as leituras das imagens na geração de sentido no 

universo científico. 

- As imagens de satélite ampliam os espaços de 

comunicação e a criação de ecossistema comunicativo 

que favorece a ampliação de diálogos sociais e 

educativos. 

- Construção de um ecossistema comunicativo nas 

unidades escolares. 

 

 

Quadro 5: Relação entre a problemática, as hipóteses e os objetivos propostos na justificação desta 

investigação. 
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8.5 Instrumentos, Fases e Procedimentos 

 

Neste ponto explicitam-se os objetivos do estudo que estiveram subjacentes à 

organização dos instrumentos de recolha de dados e dos procedimentos da pesquisa.  

 

Segue-se a apresentação do questionário, a sua estrutura e a forma como foi 

elaborado, descreve-se o processo de validação do mesmo, o desenvolvimento das 

oficinas de leitura de imagens de satélite realizadas com os professores, elaboração e a 

forma de aplicação dos testes aos alunos. 

 

As fases da pesquisa seguiram a sequência abaixo: 

• Apresentação do projeto de tese às unidades educacionais. 

• Aplicação do questionário para os professores e alunos.  

• Capacitação dos professores de Geografia e Biologia do 6º e 7º ano do Ensino 

Fundamental no uso e leitura de imagens de satélite. 

• Desenvolvimento dos conceitos do PCN Meio Ambiente com uso das imagens 

de satélite através da metodologia ativa de ensino. 

• Aplicação dos testes de avaliação da aprendizagem dos alunos referentes à 

construção dos conceitos geocientíficos. 

• Tratamento e Análise dos dados. 

 

Os procedimentos: 

• Levantamento e pesquisa bibliográfica. 

• Elaboração, aplicação, tabulação e análise dos questionários para 

levantamento dos dados sobre métodos e recursos utilizados pelos 

professores em sala de aula. 

• Elaboração, aplicação, tabulação e análise dos questionários para 

levantamento dos dados sobre a familiaridade e uso de recursos 

tecnológicos pelos alunos e professores em seu cotidiano. 

• Elaboração do diário de aula24. 

• Aplicação das avaliações aos alunos. 

                                                           
24 O diário de aula registra as atividades realizadas por docentes e discentes em sala de aula. O diário é 

uma estratégia para o desenvolvimento da aula e a construção de conhecimentos, contidos na proposta 

pedagógica da pesquisa. Não se trata apenas de uma narrativa do processo desenvolvido em sala de aula, 

mas também da extensão de uma referência do mundo/vida do aluno. 
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8.5.1. Questionários 

Segundo Yin (1994), os estudos que recorrem a múltiplas fontes de evidências são 

mais valorizados, em termos de qualidade, do que aqueles que apenas são suportados 

por uma única fonte de informação.  

 

Assim sendo, a utilização de múltiplas fontes de recolha de dados, deve-se ao facto 

de assim podermos assegurar as diferentes perspectivas dos participantes no estudo e 

obter várias “dimensões” do mesmo fenômeno, criando condições para uma 

triangulação dos dados durante a fase de análise dos mesmos. 

 

Um dos instrumentos mais utilizados e mais importantes nas pesquisas é sem dúvida 

o inquérito por questionário, que pode ser definido “como a técnica de investigação 

composta por um número maior ou menor de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.” (Gil, 2010:124). 

 

O inquérito por questionário é uma técnica de perguntar que teve a sua gênese em 

múltiplas instâncias interessadas em obter respostas imprescindíveis à prossecução de 

determinadas finalidades, e com possibilidade de se sentirem na legitimidade de 

perguntar.  

 

De acordo com Tuckman (2000) os questionários são um instrumento poderoso de 

investigação em educação na medida em que permitem transformar em dados a 

informação diretamente comunicada por um sujeito. 

 

O tipo de instrumento utilizado na recolha de dados foi um questionário aos docentes 

(anexo nº I) e discentes (anexo nº II). A opção por este tipo de instrumento prende-se 

com três razões essenciais: o questionário é um tipo de instrumento que permite 

alcançar um grande número de respondentes num curto espaço de tempo; dispensa a 

presença do investigador (se for bem organizado) e é adequado à verificação de 

hipóteses que estabelecem relações entre duas ou mais variáveis (Ghiglione & Matalon, 

2001).  
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8.5.2 Objetivos e Dimensões dos Questionários  

O objetivo central da aplicação do questionário ao corpo docente foi recolher dados 

para a caracterização dos professores quanto ao acesso à web, a utilização de mídias no 

cotidiano da sala de aula e o conhecimento das imagens de satélite. Como objetivos 

específicos definimos: 

 

▪ Conhecer a forma de acesso à web de modo privado e profissional dos 

inquiridos;  

▪ Identificar os utilitários/programas e serviços da Internet utilizados pelos 

inquiridos em contexto educativo e particular; 

▪ Conhecer as formas de acesso e utilização da web na escola pelos inquiridos. 

 

Para a concretização dos objetivos explicitados o questionário aos docentes foi 

desenvolvido considerando-se cinco dimensões fundamentais: 

▪ “Perfil do corpo docente” 

▪ “Acesso privado à web” 

▪ “Acesso profissional à web” 

▪ “Acesso à web na escola” 

▪ “Acesso às imagens de satélite” 

 

A primeira dimensão, “Perfil do corpo docente”, é constituída por cinco itens 

relativos à caracterização da amostra: género, idade, tempo de serviço, titulação e 

unidade educacional. 

 

A segunda dimensão, “Acesso privado à web” apresenta cinco itens: acesso à 

internet, uso e acesso de e-mail, participação em rede social, site de pesquisa e acesso 

aos sites de compras e banco. 

 

A terceira dimensão, “Acesso profissional à web” é formado por cinco itens: 

utilização de conteúdo da web no preparo das aulas, utilização de imagens, mapas, 

gráficos da web no preparo das aulas, utilização de recursos da informática (office, 

softwares) no preparo das aulas, disponibilização na web do conteúdo de aula, a 

percepção do uso do conteúdo da web e dos recursos da informática em sala de aula. 
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A quarta dimensão, “Acesso à web na escola” constitui-se de cinco itens: a existência 

e o acesso do laboratório de informática, a existência e o acesso aos computadores na 

sala de aula, acesso e aulas no laboratório de informática, formas e liberdade de acesso à 

web em aula e os tipos de conexões existentes. 

 

A quinta dimensão, “Acesso às imagens de satélite” é composta por cinco itens: o 

conhecimento das imagens de satélite, a utilização do Google Maps ou GPS, o 

reconhecimento das imagens de satélite no cotidiano, o conhecimento do potencial 

cognitivo das imagens de satélite e a utilização das imagens de satélite no ensino das 

ciências. 

 

O questionário (anexo I) apresenta informações genéricas que contextualizam o 

instrumento de recolha de dados e informam os inquiridos sobre diferentes aspetos: 

âmbito e responsáveis pela investigação; objetivo da investigação; apelo à participação 

do respondente; declaração de confidencialidade. 

 

O objetivo central da aplicação do questionário ao corpo discente foi recolher dados 

para a caracterização dos alunos quanto ao acesso à web, o acesso à web no preparo das 

tarefas escolares e o conhecimento das imagens de satélite. Como objetivos específicos 

definimos: 

▪ Conhecer a forma de acesso à web dos inquiridos no preparo das tarefas 

escolares. 

▪ Identificar os utilitários/programas e serviços da Internet utilizados pelos 

inquiridos em contexto educativo e particular; 

▪ Conhecer as formas de acesso e utilização da web na escola pelos inquiridos. 

 

Para a concretização dos objetivos explicitados o questionário aos discentes foi 

desenvolvido considerando-se cinco dimensões fundamentais: 

▪ “Perfil do corpo discente” 

▪ “Acesso privado à web” 

▪ “Acesso à web no preparo das tarefas escolares” 

▪ “Acesso à web na escola” 

▪ “Acesso às imagens de satélite” 



179 
 

 

 

A primeira dimensão, “Perfil do corpo discente”, é constituída por sete itens relativos 

à caracterização da amostra: género, escola, ano do ciclo, forma de deslocamento de 

casa à escola, como passa as férias escolares, se celular acesa a web e se possui tablete, 

notebook ou computador. 

 

A segunda dimensão, “Acesso privado à web” apresenta cinco itens: acesso à 

internet, uso e acesso de e-mail, participação em rede social, site de pesquisa e acesso 

aos sites de compras. 

 

A terceira dimensão, “Acesso à web no preparo das tarefas escolares” é formado por 

cinco itens: utiliza conteúdo da web no preparo das tarefas escolares, utiliza imagens, 

mapas, gráficos da web no preparo das tarefas escolares, utiliza recursos da informática 

(office, softwares) no preparo das tarefas escolares, utiliza site que disponibiliza 

pesquisas escolares prontas para download e se disponibiliza na web suas tarefas 

escolares. 

 

A quarta dimensão, “Acesso à web na escola” constitui-se de cinco itens: a existência 

e o acesso do laboratório de informática, a existência e o acesso aos computadores na 

sala de aula, acesso e aulas no laboratório de informática, formas e liberdade de acesso à 

web em aula e os tipos de conexões existentes. 

 

A quinta dimensão, “Acesso às imagens de satélite” é composta por cinco itens: O 

conhecimento das imagens de satélite, a utilização do Google Maps ou GPS, o 

reconhecimento das imagens de satélite no cotidiano, identifica nas imagens de satélite 

os fenômenos biogeográficos e se conhece a importância das imagens de satélite nas 

aulas de biologia e geografia. 

 

O questionário (anexo II) apresenta informações genéricas que contextualizam o 

instrumento de recolha de dados e informam os inquiridos sobre diferentes aspetos: 

âmbito e responsáveis pela investigação; objetivo da investigação; apelo à participação 

do respondente; declaração de confidencialidade. 
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Na organização das instruções de preenchimento para as diferentes questões houve a 

preocupação de estas serem claras e rigorosas, evitando qualquer ambiguidade na 

interpretação do que estava a ser pedido, uma vez que o questionário foi preenchido sem 

a presença da investigadora. 

 

Quanto à formulação das questões e das respostas propostas procurámos estruturá-las 

de forma clara, concreta e precisa possibilitando uma única interpretação. A 

neutralidade das questões também foi uma preocupação, pois não queríamos influenciar 

o respondente na seleção da resposta (Hill & Hill, 2008). 

 

 

8.5.3 A Validação dos Questionários 

Em relação à validade, num sentido geral, podemos dizer que um instrumento é 

válido se medir o que se supõe medir. De acordo com Morales (1988), a validade 

consiste em "captar de forma significativa e com um grau de precisão suficiente e 

satisfatório o que é objeto de investigação. Ou seja, o nosso questionário é válido se os 

dados obtidos com ele se ajustam à realidade sem distorcer os factos” (p.273). 

 

No que concerne à validação do questionário, partimos da concepção de Almeida & 

Freire (2000), que aconselha “a consulta de especialistas ou profissionais com prática no 

domínio” (p.29) do conteúdo dos questionários com a finalidade de verificar se a 

informação será bem recolhida, se falta informação, etc. 

 

Para a validação do questionário foi pedido a dois especialistas, um investigador na 

área da Tecnologia Educativa e outro investigador na área da Metodologia de 

Investigação, que analisassem a primeira versão. 

 

Os investigadores na análise escrita que enviaram apresentaram sugestões e 

recomendações, considerando no geral um questionário bem organizado. Um dos 

comentários feitos no final por um dos investigadores foi “Considero o questionário 

bem elaborado e exaustivo”. 

 

As alterações introduzidas que decorreram das sugestões dadas pelos investigadores 

foram as seguintes: 
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• No questionário do professor na dimensão Acesso às imagens de satélite 

acrescentasse o item potencial cognitivo das imagens de satélite. 

• No questionário do professor na dimensão Acesso profissional à web 

acrescentasse o item utiliza imagens, mapas, gráficos da web no preparo das 

aulas. 

• No questionário do aluno na dimensão Acesso à web no preparo das tarefas 

escolares substituísse dever de casa por tarefas escolares 

• No questionário do aluno na dimensão Acesso as imagens de satélite 

substituísse o termo geocientífico por biogeográfico.   

• Inclusão do pedido para que lessem com atenção o que lhes era pedido, “Por 

favor, leia atentamente e responda as questões”. 

• Inclusão do tópico: Este questionário é confidencial pelo que as respostas 

nunca identificarão as pessoas que colaboram. 

 

De salientar que este de processo de validação foi muito relevante, pois permitiram 

nos introduzir mudanças que consideramos fundamentais para a elaboração de um 

instrumento de recolha de dados objetivo e pertinente. 

 

 

8.5.4 Oficinas de Leitura de Imagens de Satélite 

Considerando as orientações expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais pensar 

o ato de ensinar hoje é refletir na busca de mudanças pedagógicas diante das aceleradas 

e constantes transformações sócio espacial que ocorrem em um ritmo acelerado na 

superfície terrestre e que impactam sensivelmente nossas vidas. 

 

Schäffer (2010), afirma que nas escolas ainda vigoram estratégias de ensino centrado 

na voz do professor e na passividade do aluno, e que o livro didático ainda direciona o 

andamento das aulas. Em tais estratégias se verifica que recursos atuais de excepcional 

importância – dentre eles as imagens de satélites – acabam não sendo utilizados em sala 

de aula. Faz-se necessário salientar que muitas vezes este instrumental é proscrito em 

decorrência do desconhecimento por parte do professor. 

 

Infelizmente muitos docentes desconhecem as imagens de satélites ou acreditam que 

seja um recurso distante da sala de aula, entretanto, existem fontes como o programa 
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interativo desenvolvido pelo site de busca Google, o Google Maps, Google Earth e da 

NASA, o The Vision for Space Exploration. Estes organismos desenvolveram 

programas interativos que possibilitam ao usuário, uma viagem virtual por praticamente 

todo o planeta Terra e o Sistema Solar através de um mosaico de imagens de satélites e 

mapas. 

 

Mediante este mais novo recurso, os professores podem melhorar, dinamizar e 

atualizar suas aulas contando com um recurso que poderá tanto facilitar a apropriação 

dos conteúdos do ensino das ciências, como promover o interesse e encantamento dos 

alunos numa viagem lúdica através das imagens de satélites. 

 

As Oficinas de Leitura de Imagens de Satélite foram trabalhadas com o objetivo de 

disseminar o conhecimento de tecnologias espaciais para os professores do Colégio de 

Aplicação da UCB, Colégio CSP e CEC, especificamente a leitura das imagens de 

satélite pelas categorias iserianas na geração de sentido no universo científico e seu uso 

como recurso didático no processo de ensino e aprendizagem.   

 

 

Figura 33: Capa do folder Convite aos Professores para a inscrição na Oficina. 

Fonte: Florenzano (2008) 

 

O conteúdo programático foi estruturado no sentido de desenvolver as competências 

no professor de incluir e trabalhar as imagens de satélite em seu planejamento didático 

objetivando a construção dos conceitos de Espaço, Paisagem, Território, Região, Lugar, 

Oficina de Leitura de Imagens de Satélite 
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Rede e Escala nas disciplinas Geografia e Biologia trabalhados nos 6º e 7º anos do 

Ensino Fundamental. 

Conteúdo Programático  

1. Fundamentos Sensoriamento Remoto 

2. Tecnologia Espacial na Educação 

3. Método de Leitura das Imagens 

4.  Atividades de Leitura de Imagens de Satélite 

5. Aquisição e Tratamento de Imagens 

6. Google Maps e Google Earth para criação de Áreas de Interesses 

7. Orientação - Projetos Educacionais 

 

A metodologia empregada foi orientada pela Teoria de Ausubel que prioriza a 

aprendizagem cognitiva, que é a integração do conteúdo aprendido numa edificação 

mental ordenada, a estrutura cognitiva25.  

 

Na Oficina Leitura de Imagens de Satélite foi utilizado o modelo desenvolvido por 

Moreira (1983) como um sistema de referência para a organização do ensino. Neste 

modelo, o autor apresenta uma forma para planejar o ensino de uma disciplina em 

conformidade com a teoria da Ausubel.  

 

Este modelo adaptado para nosso objeto de pesquisa e objetivo da oficina segundo a 

abordagem ausubeliana está representado por um mapa conceitual no Esquema 7 que 

trata da determinação da estrutura conceitual e proposicional da oficina que vai ser 

ministrada; da identificação de quais subsunçores (conceitos relevantes) devem estar 

presentes para a aprendizagem do conteúdo; e do mapeamento da estrutura cognitiva. 

Esta última tarefa tem por finalidade verificar se o professor apresenta os subsunçores 

necessários para a aprendizagem do novo material. Caso isto não aconteça, uma série de 

ações deve ser realizada, tais como a confecção de organizadores prévios e o uso de 

instrução adicional prévia para um processo de nivelamento dos conhecimentos, e assim 

disponibilizar os subsunçores para os mesmos.  

 

                                                           
25 Essa Estrutura Cognitiva representa todo um conteúdo informacional armazenado por um indivíduo, 

organizado de certa forma em qualquer modalidade do conhecimento. O conteúdo previamente detido 

pelo indivíduo representa um forte influenciador do processo de aprendizagem. Novos dados serão 

assimilados e armazenados na razão direta da qualidade da Estrutura Cognitiva prévia do aprendiz 

http://processamentodigital.blogspot.com.br/2009/09/utilizando-google-earth-para-criar-uma.html
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               Esquema 7: Mapa Conceitual da Metodologia da Oficina de Leitura de Imagens de Satélite. 

 

 

8.6 Testes  

Todos os testes aplicados nas Turmas A e B foram estruturados seguindo a 

organização hierárquica de objetivos educacionais da Taxonomia de Bloom.26 

 

As questões elaboradas e aplicadas no pré-teste e no pós-teste contemplaram as 

características básicas do domínio cognitivo que podem ser resumidas segundo Lomena 

(2006), Guskey (2001), Bloom et al. (1956), Bloom (1972), School of Education (2005) 

e Clark (2006), em: 

                                                           
26 A taxonomia dos objetivos educacionais, também popularizada como taxonomia de Bloom, é uma 

estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais. Foi resultado do trabalho de uma 

comissão multidisplinar de especialistas de várias universidades dos Estados Unidos, liderada 

por Benjamin S. Bloom, na década de 1950. A classificação proposta por Bloom dividiu as possibilidades 

de aprendizagem em três grandes domínios: 

- O cognitivo, abrangendo a aprendizagem intelectual; 

- O afetivo, abrangendo os aspectos de sensibilização e gradação de valores; 

- O psicomotor, abrangendo as habilidades de execução de tarefas que envolvem o aparelho motor. 

Cada um destes domínios tem diversos níveis de profundidade de aprendizado. Por isso a classificação de 

Bloom é denominada hierarquia: cada nível é mais complexo e mais específico que o anterior. O terceiro 

domínio não foi terminado, e apenas o primeiro foi implementado em sua totalidade. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_S._Bloom&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emocional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidade
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• Domínio Cognitivo: relacionado ao aprender, dominar um conhecimento. 

Envolve a aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento intelectual, 

de habilidade e de atitudes. Inclui reconhecimento de fatos específicos, 

procedimentos padrões e conceitos que estimulam o desenvolvimento intelectual 

constantemente. Nesse domínio, os objetivos foram agrupados em seis 

categorias e são apresentados numa hierarquia de complexidade e dependência 

(categorias), do mais simples ao mais complexo. Para ascender a uma nova 

categoria, é preciso ter obtido um desempenho adequado na anterior, pois cada 

uma utiliza capacidades adquiridas nos níveis anteriores. As categorias desse 

domínio são: Conhecimento; Compreensão; Aplicação; Análise; Síntese; e 

Avaliação. 

 

A Taxonomia de Bloom do Domínio Cognitivo é estruturada em níveis de 

complexidade crescente – do mais simples ao mais complexo – e isso significa que, para 

adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo nível, o aluno deve ter dominado 

e adquirido a habilidade do nível anterior. 

 

Segundo Conklin (2005), a Taxonomia de Bloom e sua classificação hierárquica dos 

objetivos de aprendizagem têm sido uma das maiores contribuições acadêmicas para 

educadores que, conscientemente, procuram meios de estimular, nos seus discentes, 

raciocínio e abstrações de alto nível (higher order thinking), sem distanciar-se dos 

objetivos instrucionais previamente propostos. 

 

Só após conhecer um determinado assunto alguém poderá compreendê-lo e aplicá-lo. 

Nesse sentido, a taxonomia proposta não é apenas um esquema para classificação, mas 

uma possibilidade de organização hierárquica dos processos cognitivos de acordo com 

níveis de complexidade e objetivos do desenvolvimento cognitivo desejado e planejado. 

 

O Processo cognitivo pode ser entendido como o meio pelo qual o conhecimento é 

adquirido ou construído e usado para resolver problemas diários e eventuais (Anderson 

et al., 2001) 
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Os atuais processos categorizados pela Taxonomia dos Objetivos Cognitivos de 

Bloom, além de representarem resultados de aprendizagem esperados, são cumulativos, 

o que caracteriza uma relação de dependência entre os níveis e são organizados em 

termos de complexidades dos processos mentais como mostra o esquema 8:  

 

 

Esquema 8: Categorização atual da Taxinomia de Bloom proposta por Anderson e Krathwohl em 

2001. 

 

 

Todo desenvolvimento cognitivo deve seguir uma estrutura hierárquica para que, no 

momento oportuno, os discentes sejam capazes de aplicar e transferir, de forma 

multidisciplinar, um conhecimento adquirido. Assim apresentamos a seguir a estrutura 

do processo cognitivo da Taxonomia de Bloom que norteou a elaboração das questões 

dos pré-teste e pós-teste aplicados aos alunos: 

 

1. Lembrar: Relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdo. Reconhecer 

requer distinguir e selecionar uma determinada informação e reproduzir ou recordar está 

mais relacionado à busca por uma informação relevante memorizada.  

2. Entender: Relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento 

previamente adquirido. A informação é entendida quando o aprendiz consegue 

reproduzi-la com suas “próprias palavras”.  

3. Aplicar: Relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica 

e pode também abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova.  

4. Analisar: Relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, 

importantes e menos importantes e entender a inter-relação existente entre as partes. 
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5. Avaliar: Relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões 

qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia.  

6. Criar: Significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, 

uma nova solução, estrutura ou modelo utilizando conhecimentos e habilidades 

previamente adquiridos. Envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, 

produtos e métodos por meio da percepção da interdisciplinaridade e da 

interdependência de conceitos.  

 

 

8.6.1 Pré – Teste 

No campo da estatística, um pré-teste é a aplicação de um questionário, na sua versão 

preliminar, a uma amostra de indivíduos, com o objetivo de identificar perguntas-

problema que justifiquem uma modificação da redação, alteração do formato ou mesmo 

serem eliminadas da versão final. O pré-teste é, segundo Goode e Hatt (1992), um 

ensaio geral.  

 

 O pré-teste foi aplicado aos 214 alunos das três unidades de ensino, Cap UCB, CSP 

e CEC, com o objetivo de avaliar a capacidade de identificar nas imagens de satélite os 

fenômenos biogeográficos e o conhecimento da importância deste recurso nas aulas de 

biologia e geografia para a construção dos conceitos geocientíficos.  

 

Seguindo o delineamento experimental da pesquisa, foi aplicado o pré-teste nos dois 

grupos de alunos (Turma A e B) de cada unidade escolar antes da realização da Oficina 

de Leitura das Imagens de Satélite ministrada aos 14 professores participantes da 

pesquisa.  

 

Um encarte com quatorze questões de múltipla escolha que trabalham os conceitos 

de Espaço, Paisagem, Território, Região, Lugar, Rede e Escala utilizando como recurso 

as imagens de satélite foi entregue aos alunos pelo professor e solicitado uma leitura 

atenciosa e resposta às questões propostas. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Question%C3%A1rio
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As questões do pré-teste seguem abaixo: 

 

1ª questão  

Nas imagens abaixo está sendo retrato dois momentos da espacialidade da Cidade do 

Rio de Janeiro 

 

Litografia retratando a Cidade do Rio de Janeiro em 1860.             Imagem de satélite da Cidade do Rio de Janeiro em 2014. 

 

Considerando que a produção do espaço é o processo pelo qual o homem transforma 

e habita o meio em que vive, marque a alternativa que melhor indica o conceito de 

espaço: 

a) Compreende o substrato superficial onde habitam os seres vivos terrestres. 

b) Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como o clima, o 

relevo e a vegetação. 

c)  É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e suas 

sociedades com a superfície terrestre e seus elementos. 

d)É tudo aquilo que pode ser contemplado pela visão em um ambiente 

imediatamente próximo. 

e) É o “palco” das práticas sociais, caracterizando-se por ser um receptáculo das 

ações antrópicas. 

 

Resposta da questão:  

O espaço é, em grande parte, compreendido pela construção humana e sua relação 

com o meio natural, em que o emprego das técnicas permite a edificação física e 

intelectual de um meio de vivência. 

Alternativa correta: letra C 
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2ª questão  

 

As imagens de satélite abaixo apresentam dois momentos com intervalo de 10 anos 

da ocupação do espaço pelo homem. 

 

 

Fonte: http://cabu-unimontes.blogspot.com.br/ 

 

É correto afirmar: 

a) Não há diferença na ocupação do espaço nas duas imagens. 

b) A tecnologia do século XX permitiu ao homem ocupar qualquer espaço em 

detrimento aos prejuízos à natureza. 

c) O homem superou barreiras de ordem física e avança sobre o espaço ocupando de 

forma harmoniosa. 

d) As imagens apresentam a ocupação e o avanço sobre o espaço decorrente ao 

crescimento das cidades. 

e) Hoje observamos o crescimento das cidades decorrente ao aumento da população que 

fugiu dos campos em busca de trabalho. 

 

 

Resposta da questão:  

O espaço hoje é ocupado de forma acelerada pelo homem e o avanço e a ocupação 

são decorrentes ao desenvolvimento de técnicas e das necessidades e interesses sócios 

econômicos em detrimento à natureza e aos recursos naturais. 

Alternativa correta: letra D 

 

 

http://cabu-unimontes.blogspot.com.br/
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3ª questão  

Leia o texto a seguir: Até março de 2014 existiam exatos 22.600 táxis em Londres, 

de acordo com a autoridade de transporte do Reino Unido. Considerando que 

anualmente o número sempre cresce é de se supor que hoje em dia circulem na 

metrópole 24 ou 25 mil dos mundialmente famosos táxis negros, também conhecidos 

como Hackney Carriages, que podem existir em modelos clássicos ou modernos. O 

movimento frequente e frenético desta frota voluptuosa chamou a atenção da produtora 

de vídeo 422, de Bristol, Inglaterra. Como parte de uma série que realizou com o intuito 

de mostrar grandes cidades – e até países – de cima, a partir de dados de satélite 

animados, a agência traçou um mapa em movimento dos deslocamentos de táxis 

londrinos. Juntas e em ação, as milhares de idas e vindas em todas as direções da grande 

cidade formam, no vídeo Britain From Above – London Taxis (“Grã-Bretanha desde 

Cima – Táxis de Londres”) uma dança de luzes imprevisível, constantemente mutante e 

muito bonita. 

 

Táxis em ação em Londres, segundo seus aparelhos de GPS tendo como base a imagem do satélite europeu Galileo.  

 

O texto acima descreve um (a):  

a) Paisagem.       b) Território.        c) Região.        d) Lugar.    e) Rede. 

 

Resposta da questão: A paisagem pode ser considerada como o resultado do processo 

de construção do espaço. Ela evidencia, por exemplo, a história da população que ali 

vive e a maneira como utiliza alguns recursos naturais em seu dia-a-dia. 

Alternativa correta: letra A 

 

http://422.com/
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4ª questão  

 

Os pontos amarelos na imagem de satélite são áreas de desmatamento que coloca em 

risco uma zona da amazônica rica em biodiversidade. 

 

 

Fonte: http://cabu-unimontes.blogspot.com.br/ 

 

A imagem retrata: 

a) A imagem retrata a devastação que acontece e nos principais centros urbanos.   

b) A imagem está sem foco e nada podemos observar na paisagem com relação à 

perda da biodiversidade.    

c) Uma grande perda em termos de conservação biológica de aves, anfíbios, repteis e 

plantas. 

d) A imagem retrata o desmatamento da Amazônia pelos madeireiros locais.  

e) A imagem retrata a perda de espaços para os humanos. 

 

 

Resposta da questão: O conceito de paisagem proposto evidencia ainda que a 

paisagem não é obrigatoriamente um amplo espaço geográfico, a ecologia da paisagem, 

enfatiza a importância do contexto espacial sobre os processos ecológicos, e a 

importância destas relações em termos de conservação biológica. 

 

Alternativa correta: letra C 

 

 

http://cabu-unimontes.blogspot.com.br/
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5ª questão  

 “Representa o chão da cidadania, cidadania significa vida ativa [...] onde se 

concretizam as relações sociais, as relações de vizinhança e solidariedade, as relações de 

poder [...] as desigualdades sociais nas comunidades pobres aí se tornam evidentes entre 

os cidadãos, as condições de vida entre os moradores de uma mesma cidade mostram-se 

diferenciadas, a presença/ausência dos serviços públicos se faz sentir e as qualidades 

destes mesmos serviços apresentam-se desiguais”.   

 

Imagem de satélite do centro da cidade de São Paulo. Esses pontinhos amarelos 

espalhados pelas periferias são as favelas. Já os pontinhos azuis concentrados no centro 

são cortiços – em sua maioria, ocupações de imóveis ociosos. 

 

O texto e a imagem de satélite referem-se a um conceito relacionado a poder, que é: 

a) Espaço.  

b) Território. 

c) Paisagem. 

d) Lugar. 

e) Rede. 

 

Resposta da questão: 

Território não se restringe somente às fronteiras entre diferentes países, sendo 

caracterizado pela ideia de posse, domínio e poder, correspondendo ao espaço 

socializado, apropriado para os seus habitantes, independentemente da extensão 

territorial. 

Alternativa correta: letra B 
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6ª questão  

O Complexo do Pantanal abriga inúmeras espécies cuja necessidade de um vasto 

território para sua existência é fundamental 

 

  

Imagens da região do Complexo do Pantanal captada pelo satélite Landsat 5. 

 

Observe atentamente as imagens e marque a alternativa falsa. 

     a) O Pantanal abriga inúmeras espécies que necessitam para sua sobrevivência 

grande área territorial. 

b) O pantanal é um ecossistema que não necessita de proteção ambiental porque só 

há espécies animais. 

c) A territorialidade para todas as espécies é fundamental porque determina o uso e a 

fonte de recursos. 

d) Território é delimitado na natureza por um grupo (social) ou indivíduo, animal ou 

humano. Com o qual se identificam e são identificados. Onde encontram e ou produzem 

os meios materiais à sua existência. 

e) O Pantanal é um ecossistema em degradação. 

 

 

Resposta da questão:  

Território pode ser uma área delimitada sob uma posse, seja de um animal, uma 

pessoa ou de um grupo, de uma organização ou de uma instituição. Para os animais é 

fundamental para a sua sobrevivência. 

Alternativa correta: letra B 
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7ª questão  

Em várias áreas do conhecimento, o conceito de região é utilizado com diferentes 

propósitos ou objetivos. O conceito de região faz referência a uma porção de território 

determinada por certas características comuns ou circunstâncias especiais, 

nomeadamente o clima, a topografia ou a forma de governo. 

 

  

Imagens de satélite mostram nebulosidade concentrada sobre Região Norte e a previsão do tempo na Região Nordeste. 

(Foto: Reprodução/Cptec/Inpe) 

 

Assinale o conceito de região que melhor se identifica em uma das afirmações a 

seguir.  

a) Organização do agrupamento das paisagens naturais da Terra. 

b) Criação racional em que se divide uma área com base em critérios previamente 

estabelecidos. 

c) Divisão social das práticas humanas que diz respeito aos processos de composição 

dos elementos urbanos. 

d) Delimitação espacial realizada a partir da posse. 

e) Representação dos elementos culturais humanos e das paisagens naturais. 

 

Resposta da questão: Região é comumente definida como a classificação de uma ou 

mais áreas a partir de um critério em comum, que é escolhido previamente. Por 

exemplo: as regiões econômicas do Brasil foram elaboradas sobre um critério 

(economia) e classificam determinadas áreas do país em grupos. 

Alternativa correta: letra B 
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8ª questão  

As imagens de satélite abaixo representam uma configuração comumente definida 

como a classificação de uma ou mais áreas a partir de um critério em comum.  

As imagens abaixo representam o conceito de: 

 

  

     Fonte: http://www.imagensgratis.blog.br/imagens/imagens-de-satelite-gratis/8 

 

 

a) divisão climática do território brasileiro. 

b) áreas de ocupação e exploração de riquezas do território brasileiro. 

c) território brasileiro que foi delimitado por conquista portuguesa. 

d) paisagem que é o que vemos e observamos de um lugar. 

e) região, que foram criadas observando-se as características naturais e econômicas 

predominantes em cada grande área. 

 

 

Resposta da questão:  

Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias, ou seja, 

semelhança entre seus elementos. Por exemplo: as regiões econômicas do Brasil foram 

elaboradas sobre um critério (economia) e classificam determinadas áreas do país em 

grupos.  

Alternativa correta: letra E 

 

 

http://www.imagensgratis.blog.br/imagens/imagens-de-satelite-gratis/8
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     9ª questão  

Na composição “Triste Partida” de Patativa do Assaré, nas estrofes que dizem: 

 

No topo da serra, Oiando pra terra, Seu berço, seu lar. 

Aquele nortista, Partido de pena, De longe acena. 

Adeus meu lugar... 

 

 

Print do Google Maps de Assaré no Ceará. 

 

A palavra “lugar” que aparece no fragmento do verso e que você pode visualizar pelo 

print do Google Maps está empregada: 

a) com o sentido de paisagem, pois é do topo da serra. 

b) ninguém pode ter o sentimento de identidade e de pertencimento a um lugar 

inóspito que só causa sofrimento.  

c) com o sentido de território, pois se trata de um espaço apropriado pelo fazendeiro. 

d) está impregnada de emoções e de afetividade. Há uma identidade de 

pertencimento para com esta parcela do espaço. 

e) é uma região natural. 

 

Resposta da questão: O conceito de lugares a partir da identificação cultural é o 

lugar, tido como o espaço conforme a apreensão humana. 

Alternativa correta: letra D 
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10ª questão  

 

Pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro serão contemplados com uma inovação 

tecnológica, chamada QR Code. São códigos bidimensionais que funcionam com o 

auxílio de celular smartphone, iphone ou tablete, e permitem obter informações sobre o 

local através da internet. 

 

 

http://www.riodejaneirohotel.com.br/site/br/ler/5960/Boletim_Informativo_Online_da_ABIH-RJ/pontos-turisticos-ganham-

tecnologia-qr-code/ 
 

 

 

Qual conceito está sendo trabalhado quando utilizamos esse recurso? 

a) Lugar porque possui uma variedade de significados.     

b) Território porque é uma área que desejamos visitar.        

c) Região porque está compreendida em um espaço.         

d) Paisagem porque é um lugar turístico.    

e) Rede porque estamos em grupo. 

 

 

Resposta da questão:  

O conceito de lugar é muito importante para a Geografia, pois representa a porção do 

espaço geográfico dotada de significados particulares e relações humanas. Espaços 

públicos de convivência e lazer são frequentemente abordados e estudados pela 

Geografia a partir da ideia de lugar. 

 

Alternativa correta: letra A 

 

http://www.riodejaneirohotel.com.br/site/br/ler/5960/Boletim_Informativo_Online_da_ABIH-RJ/pontos-turisticos-ganham-tecnologia-qr-code/
http://www.riodejaneirohotel.com.br/site/br/ler/5960/Boletim_Informativo_Online_da_ABIH-RJ/pontos-turisticos-ganham-tecnologia-qr-code/
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11ª questão 

A letra da música de Gilberto Gil e o mosaico de imagens tratam da rede de 

comunicação existente no mundo sugere a importância dessa rede para a inclusão 

digital, do ponto de vista socioeconômico.  

Criar meu web site, Fazer minha home-page, Com quantos gigabytes, Se faz uma jangada, Um barco que 

veleje. Eu quero entrar na rede, Promover um debate, Juntar via Internet, Um grupo de tietes de 

Connecticut, De Connecticut acessar, O chefe da milícia de Milão, Um hacker mafioso acaba de soltar, 

Um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar, Os lares do Nepal, os 

bares do Gabão. 

                                                              GILBERTO GIL. Disco Quanta. Warner Music, 1997 (adaptado). 

 

 

 Mosaico de imagens com os lugares do planeta onde mais se utiliza a internet. Quando mais 

pontinhos vermelhos, mais internet. 

 

Marque a letra que apresenta a relação entre a exclusão socioeconômica e a digital. 

 

a) ampla tecnologia da informação e comunicação nos países pobres. 

b) países pobres com grande acesso à tecnologia de informação e comunicação.  

c) relação igualitária entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

d) acesso às tecnologias de informação e comunicação se dá de forma mais 

estruturada nos países subdesenvolvidos. 

e) uma relação desfavorável quanto ao menor acesso dos países subdesenvolvidos à 

tecnologia de informação e comunicação. 

 

Resposta da questão: 

Quanto mais desfavorável é a condição socioeconômica de um país maior será a 

exclusão digital e menor é o acesso às informações e comunicação. 

Alternativa correta: letra E 
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12ª questão 

 A rede tem o poder de ultrapassar as fronteiras nacionais através da internet e 

romper barreiras geográficas e políticas. 

 

Marque a letra que melhor representa os fluxos nas imagens de satélite. 

  

http://www.taringa.net/posts/info/19039100/Facebook-lanzara-un-satelite-para-llevar-internet-a-Africa.html 

 

 

a) As inovações no campo da comunicação aceleraram-se a ponto de alterar a nossa 

relação com o tempo e o espaço gerando exclusão. 

b) Aumento das possibilidades de interatividade com o mundo, resultado da facilitação 

do acesso à informação e da intensificação dos fluxos imateriais. 

c) A velocidade da informação é o benefício apresentado pela internet para a 

globalização. 

d) A pouca velocidade da informação é o benefício apresentado pela internet para a 

globalização, pois reduz o espaço mundial a um espaço virtual. 

e) A internet facilita o processo de integração econômica global, é também responsável 

pela chamada exclusão digital. 

 

Resposta da questão:  

A internet como rede dinamizou e tornou imediatas transações e negociações em 

escala mundial e tornou imediatas transações e negociações em escala mundial. Sua 

expansão como rede resultou a consolidação das redes mundiais de produção que 

garantem o acesso às redes globais de informação. 

Alternativa correta: letra B 

 

http://www.taringa.net/posts/info/19039100/Facebook-lanzara-un-satelite-para-llevar-internet-a-Africa.html
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13ª questão 

  

 

 

Analise as frases abaixo, relativas à imagem de satélite e à fotografia aérea acima.  

I. Um dos usos das imagens de satélites refere-se à confecção de mapas temáticos de 

escala pequena, enquanto as fotografias aéreas servem de base à confecção de cartas 

topográficas de escala grande. 

II. Os produtos de sensoriamento remoto estão hoje disseminados pelo mundo e 

também disponibilizados pelo INPE para uso civil. 

III. Pelo fato de poderem ser obtidas com intervalos regulares de tempo, dentre 

outras características, as imagens de satélite constituem-se em ferramentas de 

monitoramento ambiental e instrumental geopolítico valioso. 

Está correto o que se afirma:  

a) Apenas na I.  

b) Apenas na II.  

c) Apenas na II e III.  

d) Apenas na I e III. 

     e) Na I, II e III. 

 

Resposta da questão: Os produtos do sensoriamento remoto estão hoje popularizados 

no Google Maps e Google Earth e disponibilizados pelo INPE. São recursos que 

monitoram impactos ambientais e com diferentes escalas oferecem visualizações 

distintas e precisas. 

Alternativa correta: letra E 

 

    Fotografia aérea da Cidade do RJ 

    Fonte: Base Aerofotogrametria 

   Imagem de satélite da Cidade do RJ 

Fonte: INPE/LANDSAT/CBERS-2 
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14ª questão 

Um turista na Cidade do Rio de Janeiro hospedado no bairro de Botafogo pretende 

fazer um passeio a pé. Para que possa se locomover na cidade com mais facilidade, o 

tipo de representação cartográfica que melhor o orientará é o apresentado na: 

 

 

a) Figura 1, porque tem uma escala pequena, expressando uma área maior, com 

menor número de detalhes. 

b) Figura 2, que possui uma escala grande, representando uma área maior, com 

menor grau de detalhamento. 

c)  Figura 1, que possui uma escala grande, representando uma área menor, com 

maior grau de detalhamento. 

d) Figura 2, porque tem uma escala pequena, expressando uma área menor, com 

maior número de detalhes. 

e) Figura 1 e 2 representam bem a área. 

 

 

Resposta da questão: Quanto maior a área representada, maior a redução e menor é a 

escala, e vice-versa. Escalas grandes permitem um detalhamento maior das 

informações, enquanto escalas pequenas, por representarem grandes áreas, permitem um 

detalhamento menor. 

Alternativa correta: letra C 
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8.6.2 Pós-Teste 

 

O pós-teste foi aplicado aos 214 alunos das três unidades de ensino, Cap UCB, CSP e 

CEC, com o objetivo de comprovar que a comunicação educativa se estabelece de 

forma significativa em ambientes educativos por meio das imagens de satélite. 

 

 O procedimento foi realizado após os 14 professores, sujeitos da pesquisa, terem 

participado da Oficina de Leitura de Imagem de Satélite e ministrado aulas utilizando as 

imagens de satélite como recurso pedagógico para o desenvolvimento do conteúdo das 

disciplinas de Geografia e Biologia do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. 

 

Seguindo o delineamento experimental da pesquisa, foi aplicado o pós-teste nas 

Turmas A e B das unidades escolares que participam do estudo. 

 

As Turmas A de todas as unidades escolares foram definidas pelo pesquisador como 

grupo experimental e os professores desenvolveram as temáticas das aulas utilizando as 

imagens de satélite como recurso pedagógico aplicando a metodologia de leitura de 

imagens ministrada na Oficina de Leitura de Imagem de Satélite. 

  

As Turmas B de todas as unidades escolares foram definidas pelo pesquisador como 

grupo de controle e os professores desenvolveram as temáticas das aulas não utilizando 

as imagens de satélite como recurso pedagógico. 

 

Um novo encarte com quatorze questões de múltipla escolha com maior 

complexidade que as do pré-teste compõem o encarte do pós-teste e foi entregue aos 

alunos pelo professor solicitando uma leitura atenciosa e resposta às questões propostas 

que tratam dos conceitos de Espaço, Paisagem, Território, Região, Lugar, Rede e 

Escala.  

 

As questões forma elaboradas seguindo as orientações da Taxonomia de Bloom, 

abrangendo as seis categorias: Lembrar, Entender, Aplicar, Analisar, Avaliar e Criar. 
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As questões do pós-teste seguem abaixo: 

 

1ª questão  

 

Observe atentamente as imagens de satélite de Brasília e Luanda, leia o conceito de 

espaço e marque a alternativa correta. 

 

 

Imagem do Satélite CBERS em 31 de julho de 2012 do Plano Piloto de Brasília.  

Destaca-se o cinturão das cidades-satélites em plena expansão, em como a presença de novos loteamentos. Fonte: INPE. 

 

 

 

Imagem da cidade de Luanda na África em 2012        Fonte: INPE. 
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“Para Milton Santos o espaço é fruto de um processo que ocorre ao longo da história 

das diversas sociedades humanas; dessa forma, representa interesses, técnicas e valores 

dessas mesmas sociedades, que o constroem segundo suas necessidades. Então, é 

possível dizer que ele reflete o estágio de desenvolvimento dos meios técnicos de cada 

sociedade”. 

 

Qual a noção de espaço vinculada entre as imagens da cidade de Brasília e a cidade 

de Luanda com o conceito de espaço para Milton Santos: 

a) ao emprego aleatório de ferramentas desprovidas de seus contextos históricos 

geram espacialidades confusas e desarmônicas. 

b) à ideia de que a sociedade é o reflexo do meio onde vive e que nele se reproduz 

promove espacialidades especiais. 

c) à história da humanidade, limitando esse conceito às justaposições do passado 

constrói espaços habitáveis. 

d) aos interesses da sociedade, em uma perspectiva totalitária e sem subjetividades 

constrói espaços habitáveis. 

e) à utilização das técnicas para a produção da sociedade e suas espacialidades 

decorrentes aos interesses e estágios econômicos e tecnológicos. 

 

 

Resposta da questão:  

No trecho citado, o autor ressalta que o espaço é construído e transformado ao longo 

do tempo pelas diferentes técnicas desenvolvidas pela sociedade, sendo, portanto, o 

reflexo sobre como essas populações modificavam a realidade por meio de seu trabalho. 

 

Alternativa correta: letra E 

 

Os objetivos desta questão: 

✓ Comparar a definição do autor às proposições propostas nas 

alternativas. 

✓ Perceber nas imagens de satélite as diferentes formações espaciais. 

✓ Compreender o espaço como produzido e modificado pela ação do 

homem.  
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2ª questão  

 

Leia a definição de espaço de Magnoli, observe atentamente as imagens de satélite 

de Dubai e marque a alternativa que melhor sintetiza o pensamento as transformações 

espaciais.  

“O espaço geográfico surge da intervenção humana sobre o meio natural. As 

tecnologias são o instrumento dessa intervenção. Na era industrial, com o carvão, a 

máquina a vapor e as ferrovias, e depois com o petróleo, o motor a combustão interna e 

o automóvel, o meio técnico substitui extensamente o meio natural. Atualmente, com a 

revolução tecnocientífica, emerge um novo meio que se organiza em torno das 

telecomunicações e das redes digitais. ” 

                                                  Magnoli, D. (2008). Geografia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual. 

 

 

 

Fonte: http://www.centinelatime.com/2012/10/esta-imagen-satelital-hace-que-dubai.html 

http://www.centinelatime.com/2012/10/esta-imagen-satelital-hace-que-dubai.html
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Com o avanço das formas de intervenção e transformação da sociedade sobre o 

espaço, temos a transformação do meio e das técnicas utilizadas nesse processo. De 

acordo com a literatura especializada, o conceito que melhor sintetiza as recentes 

transformações mencionadas no trecho acima e apoiado nas imagens são: 

 

a) meio cibernético digital que amplia a rede de comunicações entre todas as partes 

do planeta. 

b) meio organizativo estrutural que desenvolve as bases para ampliação do espaço e 

suas modificações estruturais. 

c) meio técnico-científico-informacional que permite transformações surpreendentes 

no espaço. 

d) espaço das tecnologias digitais que favorece a troca e a ampliação dos mercados 

supranacionais. 

e) espaço das trocas imateriais onde a virtualidade está no comando das trocas dos 

fluxos comerciais e pessoais. 

 

Resposta questão:  

O meio natural foi, por várias vezes, transformado pelas atividades humanas, que 

constroem o seu espaço por meio das técnicas. O geógrafo Milton Santos, apoiado por 

outros autores, conceituou esse novo meio como uma nova fase perante os anteriores 

atributos evoluída do meio natural, do meio técnico e do meio informacional. É o 

conceito de meio técnico-científico-informacional. 

 

Alternativa correta: letra C. 

 

Os objetivos desta questão:  

✓ Comparar a definição do autor às proposições propostas nas alternativas  

✓ Analisar nas imagens as intervenções realizadas pela técnica no espaço e 

as suas modificações. 

✓ Entender a importância das tecnologias e da técnica, e seu uso no 

cotidiano econômico cultural. 
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3ª questão  

 

Para Milton Santos: “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a 

paisagem marcada pela ação do homem. Esta pode ser definida como o domínio do 

visível, aquilo que a vista abarca e também do invisível. Não é formada apenas de 

volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. [...]”.  

 

A partir da citação do autor com relação ao conceito paisagem e da observação e 

leitura da imagem de satélite, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:  

 

 

 

Fonte: Google Maps. 
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 a) A paisagem pode ser considerada como o resultado do processo de construção do 

espaço. Ela evidencia, por exemplo, a história da população que ali vive e a maneira 

como utiliza alguns recursos naturais em seu dia-a-dia.  

b) Esta paisagem também pode ser analisada para além do que é percebido apenas 

pelo olhar. Isso quer dizer que é possível buscarmos explicações para aquilo que se 

encontra por detrás da paisagem, a busca dos significados do que aparece.  

c) Na aparência, as formas da paisagem estão apresentadas de modo estático. Mas, 

por outro lado, a paisagem é resultado de todo um processo de movimentos da 

população em busca de sua sobrevivência, como também pode ser resultante de 

movimentos da natureza.  

d) A paisagem é formada, ou por elementos físicos, ou por elementos culturais. 

Nessa análise, para a compreensão de uma determinada realidade, é imprescindível 

analisarmos, de maneira compartimentada, os aspectos naturais e os sociais. 

e) A paisagem pode e deve ser analisada levando em consideração as percepções de 

cada indivíduo e suas experiências. 

 

 

Resposta da questão:  

A paisagem é formada por diferentes elementos que podem ser de domínio natural, 

humano, social, cultural ou econômico e que se articulam uns com os outros. A 

paisagem está em constante processo de modificação, sendo adaptada conforme as 

atividades humanas. 

 

Alternativa correta: letra D 

 

Os objetivos desta questão:  

✓ Diferenciar os conceitos de paisagem nas proposições propostas nas 

alternativas   

✓ Perceber a dinâmica do movimento visível e não visível se sobrepondo 

nas imagens. 

✓ Comparar as marcas na produção da paisagem através da análise das 

imagens. 
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4ª questão  

“Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de 

pertencimento; ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às 

festas, às comemorações. ” Paul Claval. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 2010. 

No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida 

social e as imagens de satélite abaixo enfatizam esse pensamento. 

  

 

                                         Basílica de São Pedro, Cidade do Vaticano. 

 

 

                                                     Arco do Triunfo, Paris, França. 

 

  

                                Mercado de Santa Caterina, Barcelona, Espanha. 

 

Fonte: http://resumodanet.com/2014/07/imagens-da-terra-vistas-de-satelite.html 

http://resumodanet.com/2014/07/imagens-da-terra-vistas-de-satelite.html
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Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma 

dimensão: 

 

a) privada de limitação sobre a utilização do espaço onde o poder público define e 

delimita a ocupação. 

b) econômica de uso de recursos do espaço que propicia um sentimento de economia 

e utilidade. 

c) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço repleta de significação 

pessoal e sentimental. 

d) natural de composição por elementos físicos do espaço que embelezam a 

paisagem. 

e) política de apropriação efetiva do espaço onde se realizam grandes movimentos 

sociais. 

 

Resposta da questão:  

Paul Claval, no texto apontado pela questão, ilustra o caráter emocional da paisagem, 

em que ela se torna um agente no processo de significação do ser humano sobre a sua 

realidade. Nesse sentido, a paisagem ganha um aspecto cultural relacionado com as 

sensações subjetivas do ser humano, sendo, portanto, um meio simbólico. 

 

Alternativa correta: letra C 

 

 

Os objetivos desta questão: 

✓ Classificar e relacionar os fatos registrados nas imagens. 

✓  Atribuir sentido às proposições das alternativas relacionando-as e 

integrando-as com as imagens. 

✓ Reconhecer nos cotidianos da paisagem urbana o que a cultura e o 

trabalho conferiram como identidade de um lugar. 
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5ª questão  

 

“O Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano 

Beltrame, afirmou em entrevistas que após a megaoperação da polícia militar que tomou 

a favela da Vila Cruzeiro, na zona norte da capital, que o objetivo central das ações da 

polícia no Estado é o de tirar território do tráfico. Segundo o Secretário essas ações 

estão sendo feitas com o objetivo de garantir a continuidade do que está sendo feito e 

trazer paz para a comunidade. Foi tirado dessas pessoas (traficantes) o que nunca foi 

tirado, o território. Seu porto seguro. Eles faziam suas barbaridades e corriam para seu 

reduto, protegidos por armas de guerra. É importante prender, mas é mais importante 

tirar o território', disse Beltrame. 'Se não tirar o território, não se avança' (...)”. 

                                          (Uol Notícias, 25/11/2012. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br>). 

 

 

 

 

Fonte: http://www.observatoriodefavelas.org.br/ 

 

http://noticias.uol.com.br/
http://www.observatoriodefavelas.org.br/
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Os espaços dominados pelo tráfico, e a posição territorial na cidade conforme 

observamos na notícia e na imagem de satélite acima, constituem-se a partir da 

expressão de suas territorialidades.  

 

Podemos concluir que a existência desses territórios é garantida por esses grupos  

 

a) por uma relação de poder e domínio que garante uma ocupação para a realização 

das suas atividades. 

b) a partir de uma posição de intimidação moral o tráfico de drogas mantém seu 

reduto de poder e dominação. 

c) pelo status do traficante no contexto do crime organizado que mantém domínio 

sobre a comunidade local. 

d) pela identificação da população local com os grupos criminosos que são seus 

protetores. 

e) com base na sensação de pertencimento entre o indivíduo e o seu lugar que 

permite uma troca intensa de benefícios e favores. 

 

 

Resposta da questão: 

O território representa a delimitação do espaço sobre a posição de uma propriedade e 

domínio, que se garante com base na imposição de um poder ou soberania. No caso dos 

traficantes de drogas, é o poder do tráfico que consolida a existência de seus territórios. 

 

Alternativa correta: letra A 

 

Os objetivos desta questão: 

✓ Concluir a partir da leitura do trecho da reportagem ancorado pelas 

imagens a relação de poder do e no território pelos grupos que o ocupam. 

✓ Compreender os fatos e acontecimentos na sociedade onde vive, bem 

como a ação e a importância da ocupação do território como marca e 

demarcação de poder. 
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6ª questão  

Frequentemente vemos no mundo animal espécies em que os machos brigam entre si 

para conseguir reproduzir-se com uma fêmea. Também é comum na época reprodutiva 

que os machos delimitem seu território, avisando para os outros que aquela área tem 

dono. Com isso temos muita clareza da necessidade de amplos territórios para os 

animais sobreviverem e reproduzirem como está expresso na imagem de satélite. 

  

 

Esse fenômeno é um exemplo de: 

a) mutualismo. 

b) competição. 

c) comensalismo.  

d) sociedade. 

e) colônia. 

 

Resposta da questão: Esse é um exemplo claro de competição intraespecífica por 

território, em que indivíduos da mesma espécie brigam para conseguir reproduzir-se. 

Alternativa correta: letra B 

 

Os objetivos desta questão: 

✓ Diferenciar o fenômeno nas proposições propostas nas alternativas. 

✓ Entender a necessidade de amplos espaços territoriais para a reprodução 

e manutenção da biodiversidade. 
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7ª questão  

 

O conceito de região é marcado por diferentes correntes de pensamento conforme a 

época, frequentemente, ocupa lugar central nos debates políticos e econômicos. 

 

O mapa 1 expõe em verde as regiões que produzem alimentos consumidos mais 

diretamente por seres humanos e, em laranja, as regiões que produzem a mesma 

quantidade de alimentação humana e animal. Já em vermelho, estão evidenciadas as 

terras que são usadas principalmente para produzir ração animal.  

 

 

Mapa 1 - http://www.tattiana.jor.br/nupejoc/?p=2484#sthash.xyqX8RM3.dpuf 

 

 

O mapa 2 é uma montagem com fotos de satélite que mostra a concentração das 

luzes noturnas no planeta Terra.  

 

Mapa 2 - http://www.tattiana.jor.br/nupejoc/?p=2484#sthash.xyqX8RM3. 

http://www.tattiana.jor.br/nupejoc/?p=2484#sthash.xyqX8RM3.dpuf
http://www.tattiana.jor.br/nupejoc/?p=2484#sthash.xyqX8RM3
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Acerca do conceito de região e auxiliado pelas informações das imagens de satélite, 

assinale a opção correta:  

 

a) Conceitualmente, constitui explicar diferenças no processo de desenvolvimento 

socioeconômico.  

b) Nos anos 50 do século passado, prevalecia a ideia de que região corresponderia à 

área de ocorrência de uma mesma paisagem cultural, caracterizada, portanto, como 

região-paisagem.  

c) Conceitualmente, o termo região tem sido empregado para designar uma classe de 

área que apresenta grande uniformidade interna e grande diferença em relação ao seu 

entorno.  

d) Após a década de 80 do século XX, região passou a ser entendida como 

organização do processo social vinculada ao modo de produção capitalista.  

e) Conceitualmente, a região assumiu o caráter de conjunto específico de relações 

culturais no qual a apropriação simbólica do espaço geográfico é determinada pelo 

grupo social. 

 

 

Resposta da questão:  

A região é definida como um conjunto de lugares em que as diferenças internas entre 

esses lugares são menores do que as existentes entre eles e qualquer elemento de outro 

conjunto de lugares. 

 

Alternativa correta: letra C  

 

Os objetivos desta questão: 

✓ Comparar os dois mapas atribuindo sentido conceitual às proposições 

propostas nas alternativas. 

✓ Reconhecer e identificar nas imagens as relações na produção do espaço 

regional. 

✓ Identificar as questões que envolvem a segregação espacial nas imagens. 
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8ª questão  

A agência espacial europeia (ESA) está desenvolvendo um serviço para mapear a 

presença de mosquitos causadores de doenças como a febre do Nilo e a dengue na 

Europa. O mapeamento tem como objetivo ajudar órgãos de saúde e sistemas de 

controle regionais de mosquitos. Conhecido como Vecmap, o programa da ESA começou 

a ser testado em 2014. A ideia é formar um grande banco de dados sobre locais onde os 

insetos podem surgir e ser acessado pelo celular. 

  

Além de dados de satélite, cada usuário do Vecmap 

poderá fornecer dados locais sobre os mosquitos. 
            (Foto: Avia-GIS / via ESA) 

 

 

O conceito biogeogeográfico que trata o texto é: 

 

a) Lugar porque é o espaço do criadouro de mosquitos.     

b) Região natural porque está compreendida em um espaço de proliferação da espécie.        

c) Território porque é uma área que o mosquito se reproduz. 

d) Paisagem porque é um lugar turístico.    

e) Rede porque estamos tratando com grupo de mosquitos. 

 

Resposta da questão: A Região Natural é entendida como uma parte da superfície da 

Terra que permite a ocupação e desenvolvimento de determinadas espécies. 

Alternativa correta: letra B  

 

Os objetivos desta questão: 

✓ Diferenciar os conceitos nas proposições propostas nas alternativas. 

✓ Identificar a região natural como uma superfície com características 

especiais para uma espécie.   

 

Área de criadouro de mosquito aedes aegypti 
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9ª questão  

 

“De que me adianta viver na cidade grande, se a felicidade não me acompanhar? 

Adeus São Paulo vou caminhar pra voltar a viver no meu cantinho de céu. É cidade 

linda lá pras bandas de Recife onde a beira mar de Olinda me acalenta de amor. Quero 

voltar a caminhar na avenida beira mar só olhando o mar e aquecendo o coração!!!!! ” 

                                                                                    (Literatura de cordel – regional) 

 

Representação no Google Map da distância entre São Paulo e Olinda.  

 

 

Vista de Olinda no Strett View. 
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     Vista da Avenida Beira Mar em Olinda no Strett View. 

 

 

As lembranças apresentadas, bem como a sua não identificação com a cidade de São 

Paulo, são elementos que fazem com que o local citado possa ser classificado como: 

 

a) uma morfologia da paisagem. 

b) uma região geográfica. 

c) um tipo de território bucólico. 

d) um lugar de identificação cultural. 

e) uma descrição do espaço regional. 

 

Resposta da questão: 

No trecho apresentado pela questão, o eu lírico recusa a permanência na cidade 

grande e urbanizada para viver no “meu” cantinho de céu, um local onde ele possui uma 

maior familiaridade e identificação assim constituindo seu lugar.  

 

Alternativa correta: letra D 

 

Os objetivos desta questão: 

✓ Com o apoio das imagens e do texto o aluno classifica conceitualmente a 

alternativa correta. 

✓ Compreensão dos traços culturais característicos que dão a um lugar a 

sua identidade. 
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     10ª questão  

Além da ação humana a paisagem de um lugar também está continuamente sendo 

transformada ao longo do tempo pela ação da natureza, muitas dessas transformações 

deixam marcas nas paisagens, que nos auxiliam a compreender a dinâmica natural, no 

passado e no presente. As imagens de satélite abaixo atestam essas modificações. 

  

 

Imagens de satélites de alta resolução, divulgadas pela Digital Globe, mostram gigantescas áreas de Nova 

Orleans completamente alagadas pelo furacão Katrina em 2005. 

 

 Qual das opções está correta em relação a dinâmica da natureza que interfere na 

paisagem. 

a) ventos, chuvas, marés, erupções de vulcões. 

b) ventos, chuvas, hidrelétricas, rios. 

c) ventos, chuvas, marés, plantações. 

d) ventos, chuvas, erupções de vulcões, hidrelétricas. 

e) ventos, chuvas, parques industriais, rios. 

 

Resposta da questão: Os fenômenos naturais e suas dinâmicas são responsáveis por 

grandes alterações na paisagem, muitas vezes de formas devastadoras. 

Alternativa correta: letra A 

 

Os objetivos desta questão: 

✓ Comparar nas imagens as modificações nas paisagens, diferenciando e 

identificando nas proposições a alternativa correta.  
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11ª questão 

Uma malha digital que cresce em velocidade vertiginosa está cobrindo nosso planeta: 

é a internet, a rede mundial de computadores. Considerando essa importante inovação 

tecnológica contemporânea, analise a informação: 

A integração econômica global é facilitada pelo uso das mesmas técnicas, contudo, 

integrar não significa incluir a todos. 

 

 

Mapa que ilustra as conexões mundiais na rede social elaborado pelo Facebook em 2014. 

 

 

Mapa mostra o número de pessoas conectadas à Internet em 2014 

 

 

Com base nas informações e análise das imagens de satélite e de seus 

conhecimentos, escolha a alternativa que melhor explica a afirmativa apresentada. 
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a) A era da informação e da revolução científica prioriza a qualificação da mão de 

obra e a incorporação de novas habilidades, reconhecendo a diferença existente entre 

ricos e pobres. 

b) A velocidade da informação é o benefício apresentado pela internet para a 

globalização, pois reduz o espaço mundial a um espaço virtual, sem a necessidade de 

integrar a todos os internautas. 

c) A internacionalização da rede e a incorporação de centenas de milhões de usuários 

por todo o planeta excluem as diferenças culturais e econômicas devido à mundialização 

dos padrões de consumo. 

d) A internet dinamizou e tornou imediatas transações e negociações em escala 

mundial, evitando a exclusão digital pelas parcerias com empresas e investimentos em 

inovações tecnológicas. 

e) Ao mesmo tempo em que a internet facilita o processo de integração econômica 

global, é também responsável pela chamada exclusão digital, pois acentua a distância 

entre os usuários e aqueles que já viviam em situação de marginalidade econômica e 

social. 

 

Resposta da questão: 

 A rede tem o poder de ultrapassar as fronteiras nacionais através da internet e 

ampliar a exclusão dos menos favorecidos. A condição socioeconômica desencadeia a 

digital, por haver uma relação desfavorável quanto ao menor acesso dos países 

subdesenvolvidos à tecnologia de informação e comunicação. 

 

Alternativa correta: letra E 

 

Os objetivos desta questão: 

✓ Com o suporte das imagens organizar o pensamento conceitual 

relacionando com o texto.  

✓ Identificar nas imagens as questões que envolvem a segregação espacial 

decorrente da globalização. 

✓ Apresentação da posição crítica na escolha da alternativa correta. 
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      12ª questão  

As imagens de satélite abaixo retratam as redes urbanas das cidades de São Paulo e 

Brasília.  

  

Fonte : http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/cidades-vista-de-um-satelite 

 

Com relação ao conceito de “rede urbana”, assinale a afirmativa CORRETA: 

a) Constitui um sistema integrado de cidades formado exclusivamente pela 

infraestrutura de transporte, energia e informação. 

b) Define um sistema integrado de cidades formado por uma realidade material (rede 

técnica) e outra imaterial (rede social). 

c) Apresenta-se como um conjunto de cidades interdependentes com um núcleo 

urbano central que articula as atividades econômicas entre elas. 

d) Representa um conjunto de cidades com um sistema integrado a partir dos eixos 

centrais de distribuição de mercadorias. 

 

Resposta da questão: A rede urbana brasileira está em contínua construção, 

constituindo-se em um conjunto de centros interligados e com intenso fluxo de pessoas 

e capital. 

Alternativa correta: letra B 

 

Os objetivos desta questão: 

✓ Diferenciar nas alternativas propostas o conceito de rede urbana. 

✓ Reconhecer as redes regionais como referência geoeconômica.  

 

 

http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/cidades-vista-de-um-satelite
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13ª questão 

 

  Observe atentamente os mapas (Figuras 1A e 1C) e as imagens de satélite de alta 

resolução (Figuras 1B e 1D) da Lagoa Rodrigo de Freitas na Cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

Fonte: Figura 1A e 1C (Maplink, 2014); Figura 1B e 1D (Google Earth, 2014). 

 

  À medida que simulamos a escala, as feições geográficas do mapa apenas ampliam de 

tamanho (Figura 1A e 1C) e quando efetuamos o mesmo procedimento na imagem de 

satélite de alta resolução (Figura 1B e 1D), as feições geográficas além de ampliar de 

tamanho é realçado o nível de detalhamento. 

 

Quanto à afirmativa acima: 

a) A afirmativa não está correta. 

b) A afirmativa para mapa é correta e para imagem de satélite não está correta. 

c) Não há detalhamento nas imagens de satélite por causa da resolução. 

d) A afirmativa está correta. 

Figura 1A 

Figura 1C 

Figura 1B 

Figura 1D 
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e) Somente nas imagens de satélite há detalhamento e nos mapas por causa da escala 

não se amplia o tamanho. 

 

Resposta da questão:  

A utilização de imagens de satélite de alta resolução permite a representação da 

superfície terrestre de forma que a escala da imagem pode ser simulada, propiciando 

também ao aluno a comparação dos objetos geográficos em diferentes escalas. 

 

Alternativa correta: letra D  

 

 

 

14ª questão  

 

O GPS é um sistema foi projetado para fornecer o posicionamento instantâneo e a 

velocidade de um ponto na superfície terrestre ou próximo dela, através das 

coordenadas geográficas. O apoio técnico ao sistema é dado por uma constelação de 24 

satélites distribuídos por 6 órbitas em torno da Terra. Pode ser aplicado em vários ramos 

de atividade, em que a localização geográfica é uma informação necessária.  

Foi originalmente concebido para ser utilizado na navegação aérea, marítima e 

terrestre utilizando as imagens de satélite. 

 

  

Fonte: http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-gps-ou-mapa-image3017061 

 

 

http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-gps-ou-mapa-image3017061
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Qual a melhor opção conceitual: 

 

 a) O GPS é considerado, atualmente, a mais moderna e precisa ferramenta de 

determinação da posição de um ponto da superfície terrestre. É um termo em inglês que 

significa Global Positioning System.  

b) O Sensoriamento remoto é a tecnologia que inclui o uso de fotografias aéreas e 

imagens de satélites, e sofisticados sistemas de programas de computador.  

c) O GPS é um instrumento de orientação utilizado apenas em automóveis 

importados, fornece sua velocidade, na superfície terrestre ou em um ponto próximo 

dela. 

 d) O GPS representa uma tecnologia desenvolvida inicialmente para fins pacíficos. 

Foi durante a Guerra do Iraque que sua aplicação obteve sucesso.  

e) A Carta topográfica é um sofisticado sistema eletrônico, desenvolvido no contexto 

da guerra fria. Resultado da corrida armamentista entre os Estados Unidos e a extinta 

União Soviética. 

 

Resposta da questão:  

Com um sistema de navegação por satélite integrando um GPS, é possível encontrar 

o caminho para um determinado local, saber a velocidade e direção do seu 

deslocamento. Atualmente, o sistema está sendo muito utilizado em automóveis, com 

um sistema de mapas e imagens de satélite. 

 

Alternativa correta: letra A 

 

Os objetivos das 13ª e 14ª questões: 

✓ Comparar e diferenciar escalas. 

✓ Concluir ancorado pelas imagens a ampliação e o detalhamento do 

fenômeno físico em um mapa. 

✓ Entender a localização de um fenômeno por correlação entre duas cartas 

imagens. 

✓ Organizar o pensamento para atribuir sentido à escolha da alternativa 

correta. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_navega%C3%A7%C3%A3o_por_sat%C3%A9lite
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8.6.3 Os diários de aula 

 

O material que será analisado neste estudo consiste em três conjuntos de diários de 

aula de cada unidade escolar participante da pesquisa denominados de Diários de Aula 

A do CEC, Diários de Aula B do NSP e Diários de Aula C do Cap UCB para fim de 

preservação de identidade do profissional. Não foram definidos critérios para a escolha 

por parte do investigador e sim a disponibilidade voluntária de cada professor de cada 

unidade de ensino pesquisada para esse procedimento metodológico. 

 

O diário de aula constitui-se como uma estratégia, grandemente valorizado pelo fato 

de associar à escrita a atividade reflexiva, permitindo ao professor uma observação mais 

profunda dos acontecimentos da prática. Neste sentido o diário se converte 

progressivamente em um organizador de uma autêntica investigação profissional. 

Investigação que permite ao professor estar constantemente repensando sua prática 

 

O ato de escrever e a posterior leitura reflexiva do conteúdo do diário possibilita ao 

professor construir uma visão mais objetiva e completa da realidade que constitui a sua 

ação. A possibilidade de estabelecer conexões significativas entre o conhecimento 

teórico e o conhecimento prático, habilita o professor a tomar decisões mais 

fundamentadas (Porlán & Martín, 1997). 

 

Segundo Nóvoa (1992), o esforço de narrar o trabalho pedagógico e de narrar-se 

como professor definem uma nova identidade profissional, a qual irá contribuir para 

uma reflexão que ajude a criar novas teorias e práticas. Oliveira (2014) acrescenta que o 

“narrar-se como cuidado de si” e “narrar saberes para conhecê-los” produzem processos 

de identificação com sua profissão, pois na medida em que o professor narra suas 

experiências, ele vai estruturando caminhos e investigando-os, a fim de conhecer suas 

representações e práticas, instaurando-se um espaço de reflexão no qual ele passa 

participar de seu processo de formação, tornando-se “pesquisador de si” e de suas 

trajetórias de vida: 

Neste movimento, não somente reconstruímos nossas lembranças 

através do trabalho da memória e do atravessamento do esquecimento, 

mas potencializamos a possibilidade de refletir sobre modelos, perfis 

pessoais e profissionais que participam da nossa constituição de 

professor, ainda, na possibilidade mais radical, viabilizada pela 
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imaginação criadora, (re) inventarmos outras possibilidades 

redirecionando nossos trajetos pessoais e profissionais. (Oliveira, 

2014:22). 

 

Para a presente investigação foi utilizada a abordagem qualitativa que conforme 

Bogdan e Biklen (1991) possui cinco características: a fonte direta de dados é o 

ambiente natural e o investigador o instrumento principal; é descritiva; o significado é 

de importância vital; o interesse maior é pelo processo mais do que simplesmente os 

resultados e a análise é mais indutiva. 

 

Para isso optou-se pelo método de análise de conteúdo que consiste em: “um 

conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 

aperfeiçoamento que se aplicam a discursos extremamente diversificados” (Bardin, 

2006:9). A autora divide o método em três fases básicas: a) Pré-análise: leitura geral dos 

dados, com intuito de verificar possíveis aspectos centrais; b) Descrição analítica: 

reelaborar ou redistribuir os pontos levantados visando organizá-los em agrupamentos 

mais específicos, se possível delimitando categorias. c) Interpretação inferencial: a 

partir de um processo reflexivo, procura-se estabelecer relações mais abrangentes. 

 

Na primeira parte da análise, a pré-análise, haverá uma leitura geral de todos os 

diários, com anotações dos possíveis aspectos centrais e destacando aqueles que se 

repetiam em mais de um diário.  

 

Após esta primeira etapa partiremos então para a descrição analítica, com o intuito de 

reelaborar ou redistribuir os pontos levantados, organizando e delimitando possíveis 

categorias. 

 

As categorias estabelecidas foram quanto às concepções dos sujeitos, e estas foram 

baseadas na literatura de referência, mais especificamente em Pórlan e Martín (1997), 

que afirmam que as concepções podem ser referentes ao aluno, ao papel do professor, à 

matéria e ao ambiente. 
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Dentro destas categorias delimitadas na segunda etapa, ocorrerá então a terceira 

etapa, que é a interpretação inferencial, na qual se procura estabelecer relações entre 

essas categorias e as reflexões dos professores.  

 

 

8.7 Tratamento de Dados  

Neste estudo não podemos limitar-nos a organizar e descrever os dados recolhidos 

através da aplicação dos diferentes instrumentos de recolha de dados. Torna-se 

necessário concretizar diversos procedimentos, recorrendo a técnicas específicas para 

efetuar o tratamento e a análise dos dados obtidos. 

 

De acordo com Quivy (2003), a maior parte dos métodos usados na análise das 

informações assenta numa estatística de dados e na análise de conteúdo. 

 

Para o tratamento dos dados do questionário e dos testes dos alunos procedemos à 

análise de frequências e a análises estatísticas. 

 

Para analisar os dados recolhidos dos testes aplicados utilizou-se o SPSS V17 27 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 18.0, para Windows, Minitab 16 e 

Excel Office 2010. 

 

 A análise incluiu o uso de estatísticas descritivas (frequências relativas e absolutas, 

modas, médias e respectivos desvios padrão) e estatística inferencial. Para testar as 

hipóteses usou-se como referência um nível de significância = 0,05. 

 

Na análise de dados, como a sua natureza é distinta e obriga a um tratamento 

diferenciado dos mesmos, privilegiou-se a análise de conteúdo para os diários de aula 

(Silva, Gobbi e Simão, 2005; Bardin, 2006). 

 

 

                                                           
27 O SPSS é um software aplicativo do tipo científico que teve a sua primeira versão em 1968, sendo hoje 

um dos programas de análise estatística mais usados nas ciências sociais devido à sua versatilidade. Este 

software pode ser utilizado para executar análises estatísticas que vão desde simples estatísticas 

descritivas até métodos avançados de inferência estatística, dispõe de ferramentas para manipulação de 

dados (recodificação e criação de novas variáveis), procedimentos para combinar diferentes bancos de 

dados, bem como diversas formas de resumir e apresentar dados em tabelas e gráficos.   
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9. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

9.1 Metodologia Estatística 

 

9.1.1 Teste de ANOVA 

 

A ANOVA – Analysis of variance é um teste paramétrico bastante usual, ele faz uma 

comparação de médias utilizando a variância. No entanto devemos nos atentar ao fato 

de que para a realização deste teste, algumas suposições a priori devem ser satisfeitas. 

Por ser um teste paramétrico, supomos que, em linguagem de leigos, isso quer dizer que 

os erros para cada observação têm que tem uma distribuição normal com média zero e 

variância constante. 

 

 Para a utilização da técnica da ANOVA os dados têm de estar dispostos da 

seguinte maneira: 

 

 

 Tratamentos 

x  

Elemento da 

Amostra 
  1       2         3              K 

in



2

1

 

kknnnn

k

k

xxxx

xxxx

xxxx









321 321

2322212

1312111

 

   

ix  
 

 

 

Assim, iremos realizar o seguinte teste nos dados amostrados: 

 



 

 diferente uma menos pelo :H

 :H

1

A0 NCB  
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Onde: 

A = média da variável A; 

B = média da variável B; 

  C = média da variável C; 

  N = média da n-ésima (última) variável. 

 

 

Com os dados dispostos da maneira anterior, devemos calcular e montar a tabela 

abaixo que expressa de forma resumida e sucinta o teste realizado. 

 

 

Tabela ANOVA 
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Assim se  knkcal FF  ,1 , concluímos pela hipótese nula, ou seja, a igualdade entre os 

grupos, caso contrário concluímos pela hipótese alternativa ( 1H ). 
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9.1.2 Teste T-Student Pareado  

 

O Teste de Igualdade de duas Médias é conhecido como Teste T-Student, pois 

presume que as variâncias populacionais são desconhecidas e, admitidas iguais, 

independentes e normais. 
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 Onde:  - 1 : média do grupo 1; 

  - 2 : média do grupo 2. 

 

 Assim, devemos calcular a seguinte estatística: 
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Com essa estatística calculada, concluímos que se 2
ttcal  , então rejeitamos 0H

 e 

dizemos que existe diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Caso os 

dados sejam pareados (mesmo indivíduo é pesquisa e controle dele mesmo), nós 

utilizamos o Teste-T para dados pareados. Nesta situação, testa-se então se a média das 

diferenças é estatisticamente igual a zero (
0:0 dH 

). 

 

 

9.1.3 Teste de Igualdade de Duas Proporções  

 

O Teste de Igualdade de duas Proporções é um teste não paramétrico que compara se 

a proporção de respostas de duas determinadas variáveis e/ou seus níveis é 

estatisticamente significantes. Assim trabalhamos com as seguintes hipóteses: 
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Para realizarmos este teste devemos calcular 1

1
1

n

x
f 

, 2

2
2

n
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. 

 

 

Com isso podemos agora calcular a estatística teste. 
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Conclusões 

- Se 22

 ZZZ cal 
, não se pode rejeitar 0H

, isto é, a um determinado risco  , 

dizemos que não existe diferença entre as proporções. 

 

- Se 2

ZZcal 
 ou 2

ZZcal 
, rejeita-se 0H

, concluindo-se, com risco  , que há 

diferença entre as proporções. 

 

 

9.1.4 Intervalo de Confiança para Média  

O intervalo de confiança para a Média é uma técnica utilizada quando queremos ver 

o quanto a média pode variar numa determinada probabilidade de confiança. Essa 

técnica é descrita da seguinte maneira: 
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 Onde: 

 x = média amostral; 

 2
Z

= percentil da distribuição normal; 

  = variância amostral (estatística não viciada da variância populacional); 

 


= média populacional; 

  = nível de significância 
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9.1.5 P-valor  

 

Lembramos que o resultado de cada comparação possui uma estatística chamada de 

p-valor. Esta estatística é que nos ajuda a concluir sobre o teste realizado. Caso esse 

valor seja maior que o nível de significância adotado (erro ou  ), concluímos, 

portanto, que a 0H
 (a hipótese nula) é a hipótese verdadeira, caso contrário ficamos 

com 1H , a hipótese alternativa. 

 

 

9.2 Resultados 

 

Antes de iniciarmos com os resultados, vamos definir para este trabalho um nível de 

significância (quanto admitimos errar nas conclusões estatísticas, ou seja, o erro 

estatístico que estamos cometendo nas análises) de 0,05 (5%).  

 

Lembramos também que todos os intervalos de confiança construídos ao longo do 

trabalho, foram construídos com 95% de confiança estatística. 

  

Destacamos que estamos utilizando testes estatísticos paramétricos, pois os dados são 

quantitativos e contínuos. Além disso temos uma amostragem superior a 30 sujeitos, o 

que pelo Teorema do Limite Central, garante que a distribuição tende a uma distribuição 

Normal.  

 

Desta forma, não houve a necessidade de testar a normalidade dos resíduos e 

utilizamos diretamente os testes paramétricos, pois estes são testes mais poderosos que 

os testes não paramétricos. 

 

Como a mediana é uma medida de posição, ela nos divide a amostra ao meio, ou 

seja, que 50% dos indivíduos estão acima do valor da mediana e 50% abaixo. Esta é 

uma estatística analisada em relação à média, pois quanto mais próximo seu valor for 

em relação à média, mais simétrica será a distribuição e uma distribuição assimétrica, 

possui uma grande variabilidade com certeza. 

 



235 
 

 

A variabilidade é media pelo desvio padrão. Quanto mais próximo (ou maior) esse 

valor for em relação à média, maior será a variabilidade, o que é ruim, pois assim não 

teremos uma homogeneidade dos dados. O Coeficiente de Variação (CV) é uma 

estatística que avalia o quanto a variabilidade representa da média. O ideal é que este 

índice seja o mais baixo possível (<50%), pois desta forma, teremos uma baixa 

variabilidade e consequentemente uma homogeneidade dos resultados. 

 

Os valores mínimo e máximo são respectivamente o menor e o maior valor 

encontrado na amostra, não tem nada a haver com mais ou menos um desvio padrão. 

 

 

9.2.1 Momentos pré e pós testes  

 

Vamos iniciar a apresentação dos resultados comparando os momentos pré e pós 

testes de cada grupo nas três escolas para a média do acerto. Utilizamos o teste T-

Student Pareado, pois os dados são pareados, ou seja, quando o mesmo sujeito é 

pesquisa e controle dele mesmo. 

 

Apresentamos a seguir as tabelas e seus respectivos gráficos para melhor 

visualização dos dados com a discussão dos resultados da aplicação dos pré e pós testes 

aos grupos de controle e experimental em cada unidade escolar pesquisada. 

  

• Colégio Centro de Educação e Cultura (CEC) 

 

Tabela 1: Compara Momentos por Grupo para Acerto em CEC 

CEC 
Controle Experimental 

Pré Pós Pré Pós 

Média 12,0 11,9 12,0 13,6 

Mediana 12 12 12 14 

Desvio Padrão 1,2 0,9 1,0 0,6 

CV 10% 7% 8% 5% 

Min 10 10 10 12 

Max 14 14 14 14 

N 29 29 28 28 

IC 0,4 0,3 0,4 0,2 

P-valor 0,636 <0,001 
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Gráfico 1: Compara Momentos por Grupo para Acerto em CEC 

 

 

Tabela 2: Compara Grupos por Momento para Acerto em CEC 

 

 

Gráfico 2: Compara Grupos por Momento para Acerto em CEC 

 

 

O Colégio Centro de Educação e Cultura (CEC) por trabalhar uma proposta de 

ensino das ciências onde não há espaços para a utilização de suportes analógicos, com a 

preocupação de incorporação do uso de novas tecnologias como de aplicativos da web 
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CEC Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

CV Min Max N IC P-valor 

Pré 
Controle 12,0 12 1,2 10% 10 14 29 0,4 

1,000 
Experimental 12,0 12 1,0 8% 10 14 28 0,4 

Pós 
Controle 11,9 12 0,9 7% 10 14 29 0,3 

<0,001 
Experimental 13,6 14 0,6 5% 12 14 28 0,2 

Ganho 
Controle -0,2 0 1,6 8,76% -3 3 28 0,6 

<0,001 
Experimental 1,6 2 1,2 7,4% 0 4 28 0,4 
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no e do cotidiano dos alunos como também priorizando a formação continuada de seu 

corpo docente apresenta um resultado que demonstra o desenvolvimento de 

competências que permite desenvolver em seu corpo discente a capacidade de continuar 

aprendendo sem memorizar conhecimentos que estão sendo superados ou cujo acesso é 

facilitado pela moderna tecnologia.  

 

O CEC apresenta e disponibiliza um ambiente de aprendizagem muito rico, onde o 

aluno desenvolve atividades para o aproveitamento de seu potencial através de um 

conjunto de ferramentas que são usadas em diferentes situações do processo de ensino- 

aprendizagem. Além de proporcionar uma aprendizagem colaborativa, interação e 

autonomia, oferecendo estratégias que variam de acordo com fatores como interesse, 

familiaridade com a disciplina, estrutura dos conteúdos, motivação e criatividade, entre 

outros. 

 

 Não houve diferença no momento pré-teste entre os grupos de controle e 

experimental, este fato acreditamos ser decorrente ao uso permanente das tecnologias 

avançadas no ensino das ciências em sala de aula para o desenvolvimento dos conteúdos 

geocientíficos que permite as possibilidades de ações, interações e exploração 

inesgotáveis de pesquisa, uma prática comum no cotidiano da sala de aula. 

 

O resultado do pós-teste refletiu uma interação muito grande do aprendiz com o 

objeto de estudo da pesquisa. As questões problematizadoras desafiaram os alunos a 

buscarem soluções ou alternativas na web, apoiando assim a aprendizagem tanto 

individual quanto colaborativa. Foram constatados mecanismo de representação do 

espaço conceitual em diferentes ligações no hiperespaço, ao mesmo tempo que foi 

permitido que novas situações criadas pudessem ser adaptadas às estruturas cognitivas 

existentes, propiciando o seu desenvolvimento.  

 

A interação abarcou não só o universo do aluno, mas, preferencialmente o professor 

que apoiou a aprendizagem, providenciando mecanismo de representação do espaço 

conceitual. A tecnologia, os recursos e os procedimentos de leitura de imagens de 

satélite colaboraram no aprender a aprender e no saber pensar porque seu manejo 

incluía este desafio. 
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O resultado na aplicação do pós-teste nos sinaliza que não podemos favorecer uma 

aprendizagem significativa na sociedade do conhecimento, da informação, sem utilizar 

as fontes de acesso em tempo, real porque o binômio conhecimento-tecnologia é 

indissociável para qualquer profissional, especialmente para os educadores na 

atualidade. A interatividade, a instantaneidade e a versatilidade do suporte digital 

permitiu o acesso e a organização da informação dos dados de forma ativa e 

democrática no que foi constatado entre os grupos de controle e experimental.  

 

 

• Colégio Senhora da Pena (CSP) 

 

Tabela 3: Compara Momentos por Grupo para Acerto em NSP 

NSP 
Controle Experimental 

Pré Pós Pré Pós 

Média 7,7 5,1 8,1 11,8 

Mediana 8 5 8 12 

Desvio Padrão 0,9 0,7 0,7 0,6 

CV 12% 14% 9% 5% 

Min 6 4 7 11 

Max 9 6 9 13 

N 32 32 35 35 

IC 0,3 0,2 0,2 0,2 

P-valor <0,001 <0,001 

 

 

Gráfico 3: Compara Momentos por Grupo para Acerto em NSP 
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Tabela 4: Compara Grupos por Momento para Acerto em NSP 

NSP Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

CV Min Max N IC P-valor 

Pré 
Controle 7,7 8 0,9 12% 6 9 32 0,3 

0,048 
Experimental 8,1 8 0,7 9% 7 9 35 0,2 

Pós 
Controle 5,1 5 0,7 14% 4 6 32 0,2 

<0,001 
Experimental 11,8 12 0,6 5% 11 13 35 0,2 

Ganho 
Controle -2,7 -3 1,0 37% -4 -1 32 0,3 

<0,001 
Experimental 3,7 4 0,9 24% 2 5 35 0,3 

 

 

Gráfico 4: Compara Grupos por Momento para Acerto em NSP 

 

 

O Colégio Senhora da Pena (CSP) utiliza suportes analógicos, ou seja, mapas de 

papel, textos, fotografias, desenhos nas aulas não incorporando o uso de novas 

tecnologias e aplicativos da web cotidianos dos alunos e seu corpo docente desconsidera 

a aplicação de metodologias de ensino com uso de recursos tecnológicos. 

 

Os grupos de controle e experimental apresentaram uma diferença muito pequena na 

aplicação do pré-teste decorrente ao desconhecimento e/ou a não utilização de 

tecnologias avançadas no ensino das ciências.  

 

É evidente a naturalidade com que os estudantes da NSP abordam o uso das 

tecnologias. Entretanto, as salas de aula não possuem computadores e não é permitido o 

uso de celulares ou laptops conectados com a web para o desenvolvimento dos 

conteúdos e construção dos conceitos geocientíficos. 
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Com a aplicação do pós-teste após a participação dos professores na oficina de 

leitura de imagens de satélite que permitiu repensar a sua prática docente em seu 

cotidiano, observamos um ganho significativo no grupo experimental que foi submetido 

a uma metodologia diferenciada. A aprendizagem de concepções geocientíficas 

atualizadas e o desenvolvimento de estratégias de trabalho centradas na resolução de 

problemas aproximaram o educando do trabalho de investigação científica e tecnológica 

como atividades de produção de conhecimentos. 

 

 

• Colégio de Aplicação da Universidade Castelo Branco (Cap UCB) 

 

Tabela 5: Compara Momentos por Grupo para Acerto em UCB 

UCB 
Controle Experimental 

Pré Pós Pré Pós 

Média 3,1 2,8 3,8 10,4 

Mediana 3 3 4 10 

Desvio Padrão 1,0 0,9 1,2 1,2 

CV 31% 31% 31% 12% 

Min 1 1 1 6 

Max 4 4 6 13 

N 46 46 44 44 

IC 0,3 0,3 0,4 0,4 

P-valor 0,002 <0,001 

 

Gráfico 5: Compara Momentos por Grupo para Acerto em UCB 
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Tabela 6: Compara Grupos por Momento para Acerto em UCB 

UCB Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

CV Min Max N IC P-valor 

Pré 
Controle 3,1 3 1,0 31% 1 4 46 0,3 

0,005 
Experimental 3,8 4 1,2 31% 1 6 44 0,4 

Pós 
Controle 2,8 3 0,9 31% 1 4 46 0,3 

<0,001 
Experimental 10,4 10 1,2 12% 6 13 44 0,4 

Ganho 
Controle -0,3 0 0,7 203% -2 1 46 0,2 

<0,001 
Experimental 6,6 6 1,6 24% 2 10 44 0,5 

 

 

Gráfico 6: Compara Grupos por Momento para Acerto em UCB 

 

 

O Colégio de Aplicação da Universidade Castelo Branco (Cap UCB) é uma unidade 

educacional tradicional que utiliza suportes analógicos e não incorporou o uso de novas 

tecnologias e aplicativos da web cotidianos da sala de aula. O corpo docente 

desconsidera a aplicação de metodologias de ensino com uso de recursos tecnológicos e 

desconhece a utilização das imagens de satélite para a construção dos conceitos 

geocientíficos. 

 

Infelizmente constatamos uma preocupante desigualdade de acesso à informação 

podendo se constituir entrave para a formação do cidadão como também para a sua 

plena integração na sociedade do conhecimento, dando origem à exclusão digital, a 

privação da participação relacional e cognitiva nas comunidades virtuais e de 

inteligência coletiva características de uma sociedade em rede. 
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Entretanto foi a unidade educacional com maior ganho após a aplicação do pós-teste 

apesar das salas de aula não possuírem computadores e ter acesso restrito ao laboratório 

de informática para o desenvolvimento dos conteúdos, o que reforça a importância da 

formação continuada dos professores para a inserção e aplicação de metodologias de 

ensino com uso de novas e cotidianas tecnologias. Destacamos a importância do acesso 

a informações de qualidade com o uso de novas tecnologias que permite repensar a 

prática docente em seu cotidiano. 

 

Os resultados reforçam que a educação para a mídia propicia o desenvolvimento da 

leitura crítica dos meios de informação e comunicação. Comprovando que independente 

da classe social e poder aquisitivo o uso de tecnologias digitais permite e favorece a 

aprendizagem significativa gerando a construção de conhecimentos. 

 

As questões do pós-teste utilizando as imagens de satélite criaram espaços de 

mediação entre sujeitos que buscaram a significação dos significados e realizaram a 

construção dos conceitos geocientíficos com maior compreensão e representação da 

realidade. Acreditamos que a educação para a mídia propiciou o desenvolvimento da 

leitura crítica dos meios de informação e comunicação. 

 

Concluímos que em praticamente todas as comparações entre os grupos Controle e 

Experimental existe diferença média do acerto. A única exceção ocorreu na escola CEC 

no momento pré, onde a média do Controle foi de 12,0 e do Experimental também. 

 

Vamos exemplificar com a escola UCB, onde no momento pré e pós a média do 

Controle foi sempre menor que do Experimental e estatisticamente significante. Já no 

ganho, temos  que a média do Controle foi de -0,3 (redução) contra 6,6 (aumento) do 

Experimental (p-valor <0,001). 

 

Para finalizar a análise da média de acertos comparando as três unidades 

educacionais em cada um dos grupos de controle e experimental e em cada um dos 

tempos, inclusive no ganho, apresentamos a seguir as Tabelas 7, 8 e 9. 
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Tabela 7: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Pré 

Pré 
Controle Experimental 

CEC NSP UCB CEC NSP UCB 

Média 12,0 7,7 3,1 12,0 8,1 3,8 

Mediana 12 8 3 12 8 4 

Desvio Padrão 1,2 0,9 1,0 1,0 0,7 1,2 

CV 10% 12% 31% 8% 9% 31% 

Min 10 6 1 10 7 1 

Max 14 9 4 14 9 6 

N 29 32 46 28 35 44 

IC 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 

P-valor <0,001 <0,001 

 

 

Tabela 8: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Pós 

Pós 
Controle Experimental 

CEC NSP UCB CEC NSP UCB 

Média 11,9 5,1 2,8 13,6 11,8 10,4 

Mediana 12 5 3 14 12 10 

Desvio Padrão 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 1,2 

CV 7% 14% 31% 5% 5% 12% 

Min 10 4 1 12 11 6 

Max 14 6 4 14 13 13 

N 29 32 46 28 35 44 

IC 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 

P-valor <0,001 <0,001 

 

 

Tabela 9: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Ganho (Pós-Pré) 

Ganho 
Controle Experimental 

CEC NSP UCB CEC NSP UCB 

Média -0,2 -2,7 -0,3 1,6 3,7 6,6 

Mediana 0 -3 0 2 4 6 

Desvio Padrão 1,6 1,0 0,7 1,2 0,9 1,6 

CV 876% 37% 203% 74% 24% 24% 

Min -3 -4 -2 0 2 2 

Max 3 -1 1 4 5 10 

N 28 32 46 28 35 44 

IC 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 

P-valor <0,001 <0,001 

 

Concluímos pelas tabelas que existe diferença média entre as três escolas para ambos 

os grupos em todos os momentos. Assim, como temos três escolas, tivemos de utilizar 



244 
 

 

da Comparação Múltipla de Tukey (Post Hoc) para comparar todas as escolas aos pares 

e determinar com precisão entre quais escolas ocorre a diferença. Desta forma, as 

tabelas mostram somente os p-valores destas comparações duas a duas entre as escolas. 

Nestas tabelas basta cruzar a linha com a coluna para encontrar o p-valor necessário. 

 

Podemos notar que basicamente existe diferença entre todas as escolas. Vamos 

exemplificar pelo ganho o grupo Experimental. Notamos que as três escolas são 

diferentes entre si e que nas três houve aumento da média de acerto, sendo o menor 

aumento na CEC de 1,6, seguido pela NSP de 3,7 e finalizando com a UCB que teve o 

maior aumento de 6,6. 

 

 

9.2.2 Questionários 

 

Para caracterizar a distribuição da frequência relativa dos questionários dos 

professores e alunos foi utilizado o Teste de Igualdade de Duas Proporções. Vale 

ressaltar que no questionário dos professores, os percentuais foram sempre calculados 

para o total de 14 sujeitos e nos alunos para 214. 

 

Nas variáveis com apenas dois níveis de resposta, o p-valor é direto da comparação 

dos mesmos, como na distribuição de “Conhece a importância das imagens de satélite 

nas aulas de biologia e geografia”, onde temos 60,3% que disseram Não, sendo esta 

uma diferença significante em comparação aos 39,7% que disseram Sim (p-valor 

<0,001). 

 

 Já nas variáveis com 3 ou mais níveis de resposta, nós mostramos na última 

coluna os p-valores da comparação de cada nível de resposta sempre em relação ao mais 

prevalente que está como Referência (Ref.). Vamos exemplificar com a distribuição de 

“Identifica nas imagens de satélite os fenômenos biogeográficos” , onde a resposta mais 

prevalente foi “Identifico com alguma dificuldade” com 50,0%, sendo estatisticamente 

significante em comparação às demais respostas. 
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 Devemos ressaltar que muitas variáveis a soma dos percentuais ultrapassam a 

100%, isso porque é uma questão múltipla escolha, ou seja, o sujeito pode ter mais de 

uma resposta. 

 

Legenda 

p-valores considerados estatisticamente significativos perante o nível de significância 

adotado. 

p-valores que por estarem próximos do limite de aceitação, são considerados que 

tendem a ser significativos (até 5 pontos percentuais acima do valor do alfa adotado). 

- x -, quando não foi possível utilizar a estatística, nós colocamos estes símbolos. 

 

 

 

• Corpo Docente  

 

O corpo docente constituído de 14 professores com Licenciaturas em Biologia e /ou 

Geografia estão dentro da faixa de maturidade profissional, todos possuidores do grau 

de especialização como detalham as Tabelas 10,11, e 12. 

 

Tabela 10: Distribuição de “Gênero” (Professor) 

Gênero N % P-valor 

Masculino 4 28,6% 
0,023 

Feminino 10 71,4% 

 

Tabela 11: Distribuição de “Faixa Etária” (Professor) 

Faixa Etária N % P-valor 

De 31 a 40 anos 5 35,7% 
0,131 

De 41 a 50 anos 9 64,3% 

 

Tabela 12: Distribuição de “Graduação” (Professor) 

Graduação N % P-valor 

Licenciatura 14 100% Ref 

Especialização 14 100% Ref 

Mestrado 2 14,3% <0,001 
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A preocupação com o impacto que as mudanças tecnológicas podem causar no 

processo de ensino-aprendizagem impõe a área da educação a tomada de posição entre 

tentar compreender as transformações do mundo, produzir o conhecimento pedagógico 

sobre ele auxiliar o homem a ser sujeito da tecnologia, ou simplesmente dar as costas 

para a atual realidade da nossa sociedade baseada na informação. 

 

 Os sujeitos da pesquisa em sua maioria não se apropriaram profissionalmente do uso 

da informática na educação, como retrata a Tabela 13, implicando em novas formas de 

comunicar, de pensar, ensinar/aprender muito aquém da esperada para a atualidade. Ter 

71,4% de professores não disponibilizando e utilizando inovações tecnológicas nos faz 

refletir e pensar que educar utilizando as TICs (e principalmente a internet) é um grande 

desafio que, até o momento, ainda tem sido encarado de forma superficial, apenas com 

adaptações e mudanças não muito significativas. 

 

Tabela 13: Distribuição de “Acesso profissional à web” (Professor) 

Acesso profissional à web 
Sim Não 

P-valor 
N % N % 

Utiliza conteúdo da web no preparo das aulas 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

Utiliza imagens, mapas, gráficos da web no preparo das aulas 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

Utiliza recursos da informática (office, softwares) no preparo das aulas 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

Disponibiliza na web o conteúdo da aula 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

Conteúdo da web e os recursos da informática 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

 

Acreditamos que a informática na escola não deve ser concebida ou se resumir a 

disciplina do currículo, e sim deve ser vista e utilizada como um recurso para auxiliar o 

professor na integração dos conteúdos curriculares, sua finalidade não se encerra nas 

técnicas de digitações e em conceitos básicos de funcionamento do computador, a tudo 

um leque de oportunidades que deve ser explorado por aluno e professores. 

 

Temos um desafio na pesquisa, para que os recursos tecnológicos façam parte da 

vida escolar é preciso que alunos e professores o utilizem de forma correta, e um 

componente fundamental é a formação e atualização de professores, de forma que a 

tecnologia seja de fato incorporada no currículo escolar, e não vista apenas como um 

acessório ou aparato marginal. É preciso pensar como incorporá-la no dia a dia da 

educação de maneira definitiva. Depois, é preciso levar em conta a construção de 

conteúdos inovadores, que usem todo o potencial dessas tecnologias. 
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As escolas deveriam ser locais onde se processaria a emancipação do estudante, 

cidadãos conscientes de suas responsabilidades socioambientais, formando indivíduos 

empreendedores do conhecimento. Portanto, urge a necessidade de que os ambientes 

educativos se tornem lugares onde crianças e jovens tenham habilidades de interferir no 

conhecimento estabelecido, desenvolver novas soluções e aplicá-las de forma 

responsável para o bem-estar da sociedade. Como Piaget (1973) enunciou: “A principal 

meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram”. 

 

Infelizmente duas unidades pesquisadas e mais da metade do corpo docente que são 

sujeitos da pesquisa atuam sob o modelo educacional antigo, como retrata a Tabela 14, 

onde o trabalho educativo a partir da informática não tem papel fundamental na prática 

pedagógica do professor, assim impossibilitando a transição de um sistema de ensino 

fragmentado para uma abordagem de conteúdos integrados. 

 

Tabela 14: Distribuição de “Acesso à web na escola” (Professor) 

Acesso à web na escola 
Sim Não 

P-valor 
N % N % 

A escola possui com excelentes e inúmeras máquinas 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

A escola possui com acesso restrito 10 71,4% 4 28,6% 0,023 

Computador para o professor e todos os alunos nas salas de aula 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

Não há computadores nas salas de aula 10 71,4% 4 28,6% 0,023 

Aulas no laboratório de informática com acesso livre 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

Professor e aluno só com equipamentos da escola 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

Professor e aluno com equipamentos pessoais 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

Proibido acesso à web em aula 10 71,4% 4 28,6% 0,023 

Wi-Fi 14 100% 0 0,0% <0,001 

 

Atualmente não se trata mais apenas de fazer redações escolares com começo, meio e 

fim. Com a era digital, nossas crianças e jovens estão ou deveriam estar se tornando 

especialistas em lidar com o hipertexto, o sistema informação que inclui textos, fotos, 

áudio e vídeo, com infinitas possibilidades de navegação. No que se refere o hipertexto 

é preciso que o internauta desenvolva habilidades de avaliar criticamente as 

informações encontradas e saiba identificar quais são as fontes mais confiáveis entre as 

inúmeras apresentadas. Por essa razão é importante que o professor tenha uso e 

conhecimento sobre o hipertexto como também domínio da linguagem utilizada na 

internet, para poder assim melhor orientar seus alunos. 
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Para Freire (1996) o processo de incorporação das tecnologias nas ações docentes 

guia professores e alunos para uma educação libertadora e humanista, na qual homens e 

mulheres imergem na construção do conhecimento, se tornando sujeitos da condução de 

sua própria aprendizagem, ou seja, um sujeito participativo e responsável pela sua 

própria construção, deixando de lado o sujeito passivo para se tornar autônomos e 

cidadãos democráticos do saber. 

 

Assim é mister que os professores dominem e utilizem novas estratégias, que 

possibilitem trazer para a sala de aula ferramentas capazes de levar o aluno a construir 

seu conhecimento, a ser agente ativo no processo de ensino-aprendizagem, desta forma 

orientem o educando no seu desenvolvimento, levando-o a descobrir novas 

possibilidades de observação, de análise, de compreensão do espaço vivido, nas suas 

variadas escalas. 

 

Existe por parte dos professores conhecimento e reconhecimento das imagens de 

satélite no cotidiano, como demonstra a Tabela 15, entretanto há o desconhecimento do 

seu potencial cognitivo. Com essa constatação, ainda há muito que se buscar para se 

encontrar formas de tornar o ensino prazeroso, como tem que ser quando se procura 

levar a um aprendizado que realmente faça a diferença para o aluno, como algo que se 

acredita ter o potencial para fazer crescer no indivíduo, um cidadão consciente.  

 

Tabela 15: Distribuição de “Acesso às imagens de satélite” (Professor) 

Acesso às imagens de satélite 
Sim Não 

P-valor 
N % N % 

Conhece imagens de satélite 10 71,4% 0 0,0% 0,023 

Utiliza Google Maps ou GPS 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

Reconhece as imagens de satélite no cotidiano 10 71,4% 0 0,0% 0,023 

Potencial cognitivo das imagens de satélite 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

Utilização das imagens de satélite no ensino das ciências 4 28,6% 10 71,4% 0,023 

 

É neste contexto que pode ser entendido o potencial de utilização do Sensoriamento 

Remoto na educação como muito significativo, visto que ele apresenta-se como uma 

ferramenta que pode trazer um grande auxílio, não só para o ensino das ciências, área 

que melhor pode se beneficiar com este recurso, mas que também, por sua forte 

característica multidisciplinar, pode ser incorporado aos conteúdos de outras disciplinas 

como a física, a matemática, geografia e as ciências biológicas, por exemplo, 
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contribuindo para diminuir o que Morin (2003) considerou como uma “inadequação 

cada vez mais ampla, profunda e grave” o fato de os saberes disseminados pelas escolas 

serem desunidos, divididos e compartimentados, enquanto se observa que “as realidades 

ou problemas se apresentam cada vez mais multidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais e planetários”. 

 

 

 

• Corpo discente  

 

O corpo discente é bem distribuído na questão de gênero havendo uma nítida divisão 

de classe no tocante a sua mobilidade urbana e opção de lazer como detalham as tabelas 

16,17 e 18. 

  

Tabela 16: Distribuição de “Gênero” (Aluno) 

Gênero N % P-valor 

Masculino 102 47,7% 
0,334 

Feminino 112 52,3% 

 

Tabela 17: Distribuição de “Deslocamento de casa à escola” (Aluno) 

Deslocamento de 
casa à escola 

N % P-valor 

Transporte público 90 42,1% Ref 

Transporte escolar 77 36,0% 0,198 

Transporte pessoal 47 22,0% <0,001 

 

Tabela 18: Distribuição de “Passa as férias escolares” (Aluno) 

Passa as férias escolares N % P-valor 

Na cidade do Rio de Janeiro 102 47,7% Ref 

Viajando para o outro estado ou cidade 69 32,2% 0,001 

Viajando para o exterior 43 20,1% <0,001 
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As tabelas 19,20,21,22,23 e 24 delineiam o perfil digital dos 214 sujeitos da pesquisa 

que em sua totalidade estão conectados por um dispositivo móvel, onde a acessibilidade 

é permanente como diária e com muita frequência. 

 

Os alunos de forma marcante (98,1%) participam de redes sociais, o que denota uma 

juventude virtual que navega em espaços de compartilhamento constante. Fato é que as 

redes sociais estão presentes em nosso dia a dia permitindo uma nova maneira de 

participação da sociedade, com interessantes aplicativos que dão suporte e facilitam os 

relacionamentos, com intensa e diversificada participação de todos, de olhos nas 

mudanças no mundo. 

 

Nossos sujeitos são da nova geração com a vida teclando e vivenciando um mundo 

rápido, instantâneo, com troca de informações a cada instante, convivendo com um 

enorme volume de informações. Acessando sites com frequência mesmo não realizando 

compras 

 

Tabela 19: Distribuição de “Possui celular com internet” (Aluno) 

 

 

Tabela 20: Distribuição de “Possui” (Aluno) 

Possui N % P-valor 

Notebook 193 90,2% Ref 

Computador 189 88,3% 0,532 

Tablet 53 24,8% <0,001 

 

Tabela 21: Distribuição de “Acesso à internet” (Aluno) 

Acesso à internet N % P-valor 

Acesso pelo celular 210 98,1% Ref 

Acesso com frequência 203 94,9% 0,066 

Acesso pelo computador 189 88,3% <0,001 

Não acesso 0 0,0% <0,001 

Acesso raramente 0 0,0% <0,001 

 

 

Possui celular 
com internet 

N % P-valor 

Não 4 1,9% 
<0,001 

Sim 210 98,1% 
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Tabela 22: Distribuição de “Uso e acesso de e-mail” (Aluno) 

Uso e acesso de e-mail N % P-valor 

Uso e acesso diariamente com muita frequência 193 90,2% Ref 

Uso e acesso esporadicamente 29 13,6% <0,001 

Uso e acesso com pouca frequência ao dia 23 10,7% <0,001 

Não possuo e-mail 0 0,0% <0,001 

Possuo e-mail, mas não acesso 0 0,0% <0,001 

 

 

Tabela 23: Distribuição de “Participação em rede social” (Aluno) 

Participação em 
rede social 

N % P-valor 

Facebook 210 98,1% Ref 

Twitter 14 6,5% <0,001 

Orkut 0 0,0% <0,001 

LinkedIn 0 0,0% <0,001 

Outra 0 0,0% <0,001 

 

Tabela 24: Distribuição de “Acesso aos sites de compras” (Aluno) 

Acesso aos sites de compras N % P-valor 

Acesso os sites, mas não efetivo compras 183 85,5% Ref 

Realizo compras na web com frequência 147 68,7% <0,001 

Raramente compro na web 52 24,3% <0,001 

Não realizo compras pela web 51 23,8% <0,001 

Não acesso os sites 0 0,0% <0,001 

 

 

As tabelas 25,26,27,28,29 e 30 retratam o comportamento e as práticas pedagógicas 

dos alunos com relação ao uso da web. 

 

As novas gerações têm adquirido o letramento digital antes mesmo de ter se 

apropriado completamente do letramento alfabético ensinado na escola. Esta intensa 

utilização das TICs, tem possibilitado que crianças e jovens se aperfeiçoem em práticas 

de leitura e escrita diferentes das formas tradicionais de letramentos e alfabetizações. 

Essas inúmeras modificações nas formas e possibilidades de utilização da linguagem em 

geral são reflexos incontestáveis das mudanças tecnológicas que vem ocorrendo no 

mundo desde que os equipamentos informáticos e as novas tecnologias de comunicação 

começaram a fazer parte intensamente do cotidiano das pessoas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
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Desta forma é prioritário que o computador e os demais aparatos tecnológicos sejam 

vistos como bens necessários no cotidiano da escola para o desenvolvimento educativo 

e saber operá-los constitui-se em condição de empregabilidade e domínio da cultura. 

 

Os sujeitos de pesquisa, 214 alunos, estão integrados com os mecanismos de busca 

na web o que  favorece em muito a aprendizagem e a aproximação com os professores, 

pois através deste meio tecnológico ambos tem a possibilidade de construírem 

conhecimento através da escrita, reescrita, troca de ideias e experiências, pois o 

computador se tornou um grande aliado na busca do conhecimento, pois se trata de uma 

ferramenta que auxilia na resolução de problemas e até mesmo no desenvolvimento de 

projetos.  

 

Tabela 25: Distribuição de “Site de pesquisa” (Aluno) 

Site de 
pesquisa 

N % P-valor 

Google 214 100% Ref 

Ask 14 6,5% <0,001 

Yahoo 12 5,6% <0,001 

Bing 0 0,0% <0,001 

Outros 0 0,0% <0,001 

 
 

Tabela 26: Distribuição de “Utiliza conteúdo da web no preparo das tarefas escolares” 

(Aluno) 

Utiliza conteúdo da web no preparo 
das tarefas escolares 

N % P-valor 

Não 10 4,7% <0,001 

Com alguma frequência 31 14,5% <0,001 

Sempre utilizo o conteúdo da web 173 80,8% Ref 

 

Tabela 27: Distribuição de “Utiliza imagens, mapas, gráficos da web no preparo das 

tarefas escolares” (Aluno) 

Utiliza imagens, mapas, gráficos da web no preparo das tarefas escolares N % P-valor 

Sempre utilizo imagens, mapas, textos, e gráficos da web 152 71,0% Ref 

Utilizo imagens, mapas, texto, fotos e gráficos do livro didático 36 16,8% <0,001 

Utilizo imagens, mapas, textos, e gráficos da web com pouca frequência 35 16,4% <0,001 

Não utilizo material da web 10 4,7% <0,001 

Utilizo imagens, mapas, textos, fotos e gráficos de papel 2 0,9% <0,001 
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Tabela 28: Distribuição de “Utiliza recursos da informática (office, softwares) no preparo 

das tarefas escolares” (Aluno) 

Utiliza recursos da informática (office, 
softwares) no preparo das tarefas escolares 

N % P-valor 

Raramente utilizo recursos da informática 142 66,4% Ref 

Utilizo Office 57 26,6% <0,001 

Utilizo softwares livres 32 15,0% <0,001 

Não utilizo 10 4,7% <0,001 

Outros 0 0,0% <0,001 

 

Tabela 29: Distribuição de “Utiliza site que disponibiliza pesquisas escolares prontas para 

download” (Aluno) 
Utiliza site que disponibiliza pesquisas escolares 

prontas para download 
N % P-valor 

Utilizo as pesquisas do site para entrega de tarefas 197 92,1% Ref 

Utilizo as pesquisas do site como consulta 168 78,5% <0,001 

Visito o site e faço download 102 47,7% <0,001 

Não utilizo 10 4,7% <0,001 

Visito o site e não faço download 10 4,7% <0,001 

 

Tabela 30: Distribuição de “Disponibiliza na web suas tarefas escolares” (Aluno) 

Disponibiliza na web suas tarefas escolares N % P-valor 

Não 109 50,9% Ref 

Disponibiliza através de pen drive, cd e outros 58 27,1% <0,001 

Disponibiliza no site da escola 42 19,6% <0,001 

Disponibiliza através de e-mail 29 13,6% <0,001 

Disponibiliza no site pessoal 5 2,3% <0,001 

 

No momento atual em que a sociedade vive é imprescindível que a educação 

caminhe no sentido do conhecimento compartilhado, com liberdade para se expressar e 

se comunicar. O computador ligado à internet propicia ao professor atuar de forma 

diferente em sala de aula, é possível instigar os alunos a desenvolver pesquisas, 

investigações, críticas, reflexões, aprimorar e transformar ideias e experiências, não é 

preciso que professores se tornem donos da verdade e do conhecimento, mas sim 

parceiros de seus alunos, andando juntos em busca de um mesmo propósito o 

conhecimento e a aprendizagem. Essa atuação leva os profissionais da educação a se 

desprender do livro didático, que deixa de ser o guia da prática do professor e passa a 

ser mais uma, entre outras, fontes de informação e de desenvolvimento do trabalho. 

 

As tabelas 31,32,33,34 e 35 apresenta o cenário cotidiano da unidade escolar com a 

prática no laboratório de informática. 
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O laboratório de informática na escola possibilita aos jovens o ato de escrever e 

publicar. Muitas vezes a escrita na escola pode se tornar algo maçante, visto que na 

maioria das vezes o único a ler e ter contato com os textos escritos pelos alunos é o 

professor. As Tabelas 31,32e 33 apresentam esse distanciamento da tão necessária 

integração da tecnologia de informação e comunicação com a sala de aula. 

 

A incorporação dos aparatos tecnológicos por gestores, promoveria a transformação 

da escola em um lugar democrático e promotor de ações educativas que ultrapassariam 

os limites da sala de aula, instigando o educando a enxergar o mundo muito além dos 

muros da escola, respeitando sempre os pensamentos e ideais do outro. 

 

Tabela 31: Distribuição de “Laboratório de informática” (Aluno) 

Laboratório de informática N % P-valor 

A escola possui com poucas máquinas 157 73,4% Ref 

A escola possui com acesso restrito 157 73,4% Ref 

A escola possui com excelentes e inúmeras máquinas 57 26,6% <0,001 

A escola possui e o acesso é livre 57 26,6% <0,001 

A escola não possui 0 0,0% <0,001 

 

Tabela 32: Distribuição de “Computadores na sala de aula” (Aluno) 

Computadores na sala de aula N  % P-valor 

Não há computadores 157  73,4% Ref 

Proibido o uso de computador pessoal 157  73,4% Ref 

Computador para o professor e todos os alunos 57  26,6% <0,001 

Computador é restrito ao professor 0  0,0% <0,001 

Computadores insuficientes para o número de alunos 0  0,0% <0,001 

 

Tabela 33: Distribuição de “Aulas no laboratório de informática” (Aluno) 

Aulas no laboratório de informática N % P-valor 

Somente as aulas de informática 157 73,4% Ref 

Precária por causa do baixo número de máquinas 157 73,4% Ref 

Acesso somente com a presença do professor ou tutor 157 73,4% Ref 

Dinâmicas com máquinas para todos os alunos 57 26,6% <0,001 

Acesso livre 57 26,6% <0,001 

 

A aprendizagem intermediada pelo o computador gera profundas mudanças no 

processo de produção do conhecimento, se antes as únicas vias eram de sala de aula, o 
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professor e os livros didáticos, hoje é permitido ao aluno navegar por diferentes espaços 

de informação, que também nos possibilita enviar, receber e armazenar informações 

virtualmente. 

 

Infelizmente as Tabelas 34 e 35 apresentam a imagem distorcida do acesso à web 

que gestores repassam em suas rotinas administrativas nas escolas com a proibição da 

utilização de tecnologias informacionais como uma ferramenta de apoio à educação. 

 

Apesar da resistência de se colocar as tecnologias móveis, como celulares e tablets, a 

serviço da educação é premente a necessidade de se treinar professores em incorporar 

novas tecnologias. A sala de aula ainda é o lugar de desligar o celular, fazendo com que 

muitas oportunidades educacionais se percam. 

 

Tabela 34: Distribuição de “Acesso à web em aula” (Aluno) 

Acesso à web em aula N % P-valor 

Proibido acesso à web em aula 157 73,4% Ref 

Acesso somente no laboratório de informática 157 73,4% Ref 

Somente com equipamentos da escola 157 73,4% Ref 

Com equipamentos pessoais 57 26,6% <0,001 

Livre 57 26,6% <0,001 

 

Tabela 35: Distribuição de “Conexão” (Aluno) 

 

 

Gestores justificam a proibição em sala de aula e acesso somente nos laboratórios de 

informática “para preservar a essência do ambiente pedagógico” cabendo a proibição de 

todos os equipamentos que “desviam a atenção do aluno do trabalho didático 

desenvolvido pelo professor”.  

 

As Tabelas 36,37,38,39 e 40 irão espelhar o conhecimento, identificação, utilização e 

a importância das imagens de satélite. 

  

Conexão N % P-valor 

Wi-Fi 214 100% Ref 

Precária 157 73,4% <0,001 

Sem conexão 0 0,0% <0,001 

Cabo 0 0,0% <0,001 

Redes ad-hoc 0 0,0% <0,001 
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Como demonstram as Tabelas 36 ,37 e 38, os alunos têm conhecimento do objeto de 

pesquisa, utilizam recursos desenvolvidos por Sensoriamento Remoto e reconhecem as 

imagens de satélite no cotidiano em sites de previsão de tempo, na tela do GPS, no 

Google Maps ou na previsão do tempo na TV.  

 

Tabela 36: Distribuição de “Conhece imagens de satélite” (Aluno) 

Conhece imagens 
de satélite 

N % P-valor 

Não 47 22,0% 
<0,001 

Sim 167 78,0% 

 

Tabela 37: Distribuição de “Utiliza Google Maps ou GPS” (Aluno) 

Utiliza Google Maps ou GPS N % P-valor 

Não 52 24,3% <0,001 

Desconheço a utilização 22 10,3% <0,001 

Não utilizo, mas tenho interesse 6 2,8% <0,001 

Utilizo raramente 8 3,7% <0,001 

Utilizo com frequência no transito e em viagens 126 58,9% Ref 

 

Tabela 38: Distribuição de “Reconhece as imagens de satélite no cotidiano” (Aluno) 

Reconhece as imagens de satélite no 
cotidiano 

N % P-valor 

Nos sites de previsão de tempo 98 45,8% Ref 

Na tela do GPS 97 45,3% 0,923 

No site do Google Map 92 43,0% 0,559 

Na previsão do tempo na TV 79 36,9% 0,062 

Não 49 22,9% <0,001 

 

Entretanto, nas Tabelas 39 e 40 mais da metade dos alunos (60,3%) desconhecem a 

importância das imagens de satélite nas aulas de biologia e geografia e somente 22,9% 

identificam os fenômenos biogeográficos retratados no recurso imagético digital.  

 

O avanço no uso de geotecnologias na educação vem sendo cada vez mais 

incentivado, e nesse contexto o Sensoriamento Remoto se mostra com grande potencial, 

apesar de suas técnicas ainda permanecerem pouco disseminadas e restrita aos técnicos 

em geoprocessamento.  
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Tabela 39: Distribuição de “Identifica nas imagens de satélite os fenômenos 

biogeográficos” (Aluno) 

Identifica nas imagens de satélite os fenômenos 
biogeográficos 

N % P-valor 

Identifico com alguma dificuldade 107 50,0% Ref 

Não identifico fenômenos biogeográficos 58 27,1% <0,001 

Identifico e relaciono os fenômenos biogeográficos 52 24,3% <0,001 

Identifico com facilidade 49 22,9% <0,001 

Desconheço fenômenos biogeográficos 33 15,4% <0,001 

 

Tabela 40: Distribuição de “Conhece a importância das imagens de satélite nas aulas de 

biologia e geografia” (Aluno) 

Conhece a importância das 
imagens de satélite nas aulas de 

biologia e geografia 
N % P-valor 

Não 129 60,3% 
<0,001 

Sim 85 39,7% 

 

 Destacamos que neste cenário o objeto de pesquisa terá uma grande contribuição 

para o ensino das ciências, pois irá imprimir o dinamismo necessário ao estudo dos 

fenômenos que ocorrem no espaço geográfico, pelas várias vantagens que apresenta, 

dentre as quais a possibilidade de se observar a paisagem de uma forma menos abstrata 

do que a apresentada no mapa analógico. 

 

As imagens de satélite produzidas através das tecnologias espaciais evocam a 

imaginação do aluno, tendo em vista as feições apresentadas nas imagens, concretizadas 

no espaço geográfico e identificadas por eles através da sua percepção local. 

 

 Além disso, as imagens que serão visualizadas pelos alunos apresentam as mudanças 

temporais ocorridas na paisagem, proporcionando assim um melhor entendimento das 

formas como a sociedade se organiza e desempenha suas relações na construção e 

desconstrução do espaço geográfico. 

 

É preciso desenvolver metodologias para o uso e leituras das imagens de satélite nas 

escolas, visto que essa prática permitirá a visualização da representação do espaço 

revelando o hábitat terrestre na sua intensa dinâmica, como um espaço construído 

historicamente a partir das condições naturais e tecido nas relações sociais cotidianas, 

das quais alunos e professores participam ativamente. 
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9.3 Análise de Conteúdo 

 

Na primeira parte da análise, a pré-análise, realizou-se uma leitura geral de todos os 

diários, com anotações dos possíveis aspectos centrais e destacando aqueles que se 

repetiam em mais de um diário. Após esta primeira etapa partiu-se então para a 

descrição analítica, com o intuito de reelaborar ou redistribuir os pontos levantados, 

organizando e delimitando possíveis categorias. 

As categorias estabelecidas foram quanto às concepções dos sujeitos, pois foi este o 

aspecto central mais encontrado nos diários, e estas foram baseadas na literatura de 

referência, mais que afirmam que as concepções podem ser referentes ao aluno, ao 

papel do professor, à matéria e ao ambiente. 

Dentro destas categorias delimitadas na segunda etapa, realizou-se então a terceira 

etapa, que é a interpretação inferencial, na qual se procurou estabelecer relações entre 

essas categorias e as reflexões, verificando a forma como isso estava relacionado com 

sua prática pedagógica, ou seja, se durante e/ou após as reflexões, havia alguma 

proposta de intervenção para as próximas aulas. Já que isso faz parte do 

desenvolvimento profissional do professor, uma vez que, assim procedendo, este 

conhece seus problemas (limites da prática pedagógica ou não), investiga-os e prepara 

hipóteses de intervenção (Porlán; Martín, 2007). 

Os dados da primeira etapa não estão presentes, porque ficaria repetitivo, já que são 

os mesmos da segunda e terceira etapa. A segunda e a terceira etapa aparecem 

agrupadas nas concepções que seguem, pois ambas se complementam. 

Relembramos que o material analisado se consiste em três conjuntos de diários de 

aula que são registros pessoais que descrevem o antes, durante e depois das atuações em 

sala de aula de cada professor em sua unidade escolar participante da pesquisa onde 

pode realizar uma autorreflexão de sua atuação, permitindo-lhe explorar sua prática e 

identificar possíveis erros e futuras melhorias, tornando se autocrítico e investigador de 

sua prática, além de um pesquisador do ensino. 

São denominamos de Diário de Aula A do CEC, Diário de Aula B do NSP e Diário 

de Aula C do Cap UCB para fim de preservação de identidade do profissional. Não 

foram definidos critérios para a escolha por parte do pesquisador e sim a disponibilidade 

voluntária do professor. 
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9.3.1 Concepções Referentes aos Alunos 

Evidenciou-se a concepção de que os alunos aprendem melhor quando o professor 

aproxima o conteúdo de seu cotidiano nos Diários de Aula A: 

Quando apresentei a possibilidade de estudar eventos climáticos e 

fenômenos da natureza com as imagens do google, a turma se 

mostrou interessada. (Diário A) 

Prossegui com a explicação fazendo uma analogia entre nosso 

sistema de climático com a dinâmica das imagens provenientes dos 

satélites em tempo real... Ouvi frases do tipo: _. Que legal! _. Ah, 

então é assim! (Diário A) 

Começo então falando de devastação da biodiversidade perguntando 

se sabem como os seres entram em processo de extinção. ...alguns 

falam dos animais mortos pelas queimadas e pelo tráfico. (Diário A) 

Saio da sala com a sensação de que a aula rendeu mais do que o 

esperado, os alunos estavam bastante participativos e curiosos com a 

possibilidade de utilizar as imagens no laboratório de informática e 

no estúdio de rádio. (Diário A) 

Os alunos apresentam grande interesse e curiosidade com a 

metodologia de ler uma imagem de satélite que para muitos é a 

primeira vez que a vejam em sala de aula e nem imaginavam que o 

Google Map é composto por elas. (Diário A) 

Vê-se claramente que estas falas revelam uma concepção de utilidade e validade do 

conteúdo que se está ensinando pelo fato do Professor no Diário ‘A’ abordar o cotidiano 

em várias aulas e também por evidenciar o interesse dos alunos.  

Esta concepção também pode ser vista nas falas do Professor no Diário B: 

...levantei questões sobre a ocupação do espaço pelo homem e as 

modificações na paisagem decorrente dos interesses do poder, eles 

também discutiram questões sobre o avanço das cidades nas áreas 

verdes acarretando grandes modificações nas formas de explorar e 

ocupar o espaço, sempre associando diversas imagens de satélite com 
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os assuntos, assim parece estar mais próximo da realidade deles estas 

questões. Foi uma boa aula e os alunos se mostraram bem 

interessados, discutiram bastante o assunto. (Diário B) 

Percebe-se aqui que o Professor B ressalta que o assunto mais próximo da realidade 

promove uma discussão entre os alunos, o que evidencia a importância de uma 

abordagem mais cotidiana na visão do profissional. Esse aspecto também é detectado 

nas falas do professor nos Diários de Aula C ao abordar o termo/conteúdo sobre 

imagens de satélite no Google: 

...mostrei uma imagem de satélite das formas termais das massas de 

ar e os alunos adoraram ver como essas gigantescas massas 

caminham na atmosfera, aí eles começaram depois a trazer para a 

aula os comentários dos telejornais com a previsão do tempo. Gostei 

de relacionar o conteúdo tão abstrato com o dia a dia e com um 

recurso que eu desconhecia que são as imagens de satélite no Google. 

Os alunos ficaram bem interessados e deu para perceber que eles 

aprenderam mais sobre os fenômenos da natureza. (Diário C) 

........fiquei bastante surpresa com os conhecimentos e informações 

que os alunos têm sobre as imagens de satélite, alguns até usam o 

GPS e o Google Earth com desenvoltura e fizeram de forma rápida a 

relação das imagens com os fenômenos cotidianos mesmo eu 

considerando ainda intuitivo. (Diário C) 

Nos registros dos Diários de Aula C, o professor destaca em vários momentos suas 

dificuldades em lidar com essa nova metodologia de leitura de imagem de satélite e com 

os recursos da informática e do celular, entretanto, ressalta o grande interesse dos 

alunos: 

Nunca imaginaria que iria utilizar o celular dentro das minhas salas 

de aula aqui no Cap UCB, fiquei bastante apreensiva, entretanto, fui 

à luta e deu certo com o auxílio dos alunos.  

Hoje tivemos que sair da sala para o laboratório de informática, 

quase retornei para a sala, mas eles estavam eufóricos. A aula de 
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cartografia no início foi bastante confusa, mas depois que eles 

começaram a acessar os sites tudo fluiu. Agora é sem volta. 

Trabalhei com dois temas pertinentes das disciplinas de Geografia e 

Biologia utilizando uma mesma imagem, me enrolei um pouco, mas 

depois acreditem foram os alunos que me ajudaram (que vergonha).  

Eu não tive em minha formação vivência com esses recursos, me 

esforcei bastante para selecionar as imagens mais pertinentes aos 

conteúdos para que os alunos passassem a ter uma aula diferente, deu 

certo na maioria das vezes. 

Aproximar o conteúdo trabalhado em sala com o dia-a-dia e a realidade dos alunos, 

segundo Monsani et al. (2007) é uma maneira de ir além das práticas atuais, 

consagradas pela utilização do livro didático como principal recurso para organizar os 

conteúdos e que muitas vezes não trazem essa relação conteúdo/cotidiano que é tão 

necessária à aprendizagem. 

Ainda, em ambas as falas citadas pode-se perceber que os professores enquanto 

escreviam/repensam sobre suas aulas, visualizaram um interesse maior dos alunos pelos 

conteúdos que foram trabalhados de forma relacionada com o cotidiano. 

Assim, pode-se inferir que nesse momento o diário proporcionou aos sujeitos a 

visualização de um fator positivo nas aulas, o que os levou a terem o que Zabalza 

(1994) chama de feedback onde estímulos de melhoria possibilitam observar/avaliar 

mais profundamente os acontecimentos da prática. 

 

9.3.2 Concepções Referentes ao Papel do Professor 

Nessa categoria evidenciaram-se várias concepções dos professores sobre os métodos 

de ensino, as quais aparecerão na sequência. 

Concepção de que aula expositiva dialógica é a melhor maneira para limitar a 

indisciplina: 

Vou manter a metodologia expositiva dialógica como sugere a 

pesquisadora. Gosto desta metodologia, pois a indisciplina atenuou, 

eles ficaram mais interessados. Só tenho que dominá-la. (Diário B) 
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Trabalho como sugere a pesquisadora (metodologia inovadora) e 

percebi que a turma pouco se dispersa. Entretanto, é mais complicado 

e tenho que planejar e estudar muito. (Diário C) 

Aqui na escola trabalhar com metodologias novas é sempre 

estimulado e bem-vindo, sigo as orientações da pesquisadora em 

sempre dialogar. Não tenho problema com disciplina desde que o 

assunto seja interessante e bem trabalhado. (Diário A) 

Vê-se nestas falas a reflexão do sujeito B quanto à indisciplina, manifestando que 

para minimizá-la, trabalhar com a aula expositiva dialogada é um excelente método e, 

portanto, apresenta como intervenção continuar com essa forma de trabalho. Nesse 

sentido, a escrita no diário proporcionou a ele refletir sobre um problema existente em 

suas aulas e ver uma possibilidade para contorná-lo. De acordo com Porlán e Martín 

(2007), isso também faz parte do desenvolvimento profissional do professor, ou seja, 

conhecer os problemas da prática pedagógica e preparar hipóteses de intervenção. 

Quanto à escolha da modalidade didática, Krasilchik (2009) concorda que essa 

depende de alguns fatores, os quais podem ser: o conteúdo, os objetivos, valores e 

convicções do professor, a classe a que se destina, o tempo e os recursos disponíveis. 

Nesse caso, pode-se inferir que os fatores foram a classe e as convicções do professor 

quanto à indisciplina, vista por ele como um fator limitante. Capoani e Priester (2007) 

também acreditam que a indisciplina é um limite na sala de aula e manifestam ainda que 

ela seja um fator que influencia para que o ensino-aprendizagem não ocorra na sua 

amplitude. 

Concepção de que trabalhando com seminário (novas técnicas de ensino) irá “tirar” a 

timidez dos alunos quietos ou forçar os alunos a estudar: 

Proposta de seminários como forma de estudar mais e método de 

avaliação e interação dos alunos quietos com a turma? Será válido? 

(Diário B) 

A técnica de seminários é uma técnica importante de ser aplicada 

pois acaba forçando o aluno a pesquisar o conteúdo, entretanto será 

que os alunos do fundamental estão maduros para esse método? 

(Diário B) 
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Após trabalhar com os seminários o professor no Diário B relata: 

Pesquisaram na web sobre a temática proposta para o seminário e 

também liberei para usar o celular e o laboratório de informática. 

(Diário B) 

...o mais positivo foi que não houve cópia do conteúdo de livro e uma 

apresentação decorada ou uma simples leitura do conteúdo. Apesar 

dos alunos se dispersam muito entre uma apresentação e outra o 

saldo foi positivo. (Diário B) 

..........foi muito proveitoso pela primeira vez presenciei atos 

colaborativos entre os alunos. Irei dar prosseguimento às novidades. 

(Diário B) 

O professor A teve e registrou dificuldades com a dispersão dos alunos: 

......as turmas se dispersam com facilidade se o conteúdo não for 

atrativo e não tiver tecnologia no meio, como eles detém a tecnologia 

(tablete, celular), tive que pesquisar e relacionar as imagens com o 

conteúdo e utilizar métodos inovadores para prender a atenção dos 

alunos. (Diário A) 

Adotei a técnica do seminário, mas tive que adaptar para o estúdio de 

rádio, deu certo, fiquei apreensiva. Apostarei mais em novidades nos 

próximos conteúdos.  (Diário A) 

Após estes relatos possivelmente houve uma reflexão, apesar de não ter sido 

registrada nos diários dos Professores A e B. Podemos perceber pela descrição das aulas 

seguintes, que após trabalharem com seminário houve uma mudança de postura 

metodológica e pedagógica pelo professor. 

Aqui acontece então, o que afirmam Porlán e Martín (2007) quanto à substituição ou 

modificação de concepção. Ou seja, que isso ocorre quando aparecem contradições ou 

evidências que contrastam com a concepção inicial. Já no Diário A observou-se que 

além de sua concepção modificar-se ele estabeleceu uma intervenção para as próximas 

aulas, falar sobre o assunto e trabalhar atividade para fixação: 
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Creio que seria mais proveitoso se eu tivesse falado sobre os 

conteúdos utilizando as imagens de satélite e trabalhado alguma 

atividade de fixação. No próximo conteúdo, sobre natureza e 

paisagem e principalmente com escalas de mapas vou procurar uma 

forma diferente para isso. Acho que irei utilizar o Google Map e o 

GPS. (Diário A) 

Essa mudança na concepção do professor revela que, na verdade há um avanço em 

trabalhar com metodologias inovadoras, pois, ao utilizar uma outra forma de trabalho 

pedagógico sente-se seguro sobre o que é ensinar. Já que ao propiciar esse tipo de 

atividade ele vai manter os alunos mais quietos e necessariamente promover uma 

aprendizagem significativa. Isso porque ele abandona uma concepção bem simplista do 

papel do professor, ou seja, que este deve transmitir o conteúdo e promover formas para 

fixá-lo. 

Entretanto nos Diários de Aula C, o professor registra: 

Faço um grande esforço em adotar práticas e metodologias 

inovadoras como sugere a pesquisadora e como foi ministrado na 

oficina de leitura de imagem, só que é muito trabalhoso apesar de 

diminuir a indisciplina e aumentar o interesse dos alunos pelo 

conteúdo. (Diário C) 

Dar aula sem todo esse apetrecho é bem mais fácil, não sei se o 

seminário vai dar certo e eu irei perder tempo. Acho que ficarei só no 

tradicional me sinto mais segura, só que me comprometi com a 

pesquisadora e também é uma oportunidade de conhecer coisas 

novas. (Diário C) 

Quanto a esse retorno às suas antigas concepções, pode-se inferir que há uma 

dificuldade de avançar em um processo de reflexão-investigação sobre a prática. Pois, 

como se pode notar o sujeito diante de uma frustração em sua prática, ao invés de se 

questionar para avançar no nível de análise dos problemas, determinando causas, 

origens e consequências como menciona Porlán e Martín (2007), preferiu retornar às 

suas antigas práticas que segundo Carvalho e Gil Pérez (2005) são formadas por 

experiências diárias sem reflexão e pensadas como óbvias e naturais. 
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Corroborando com este assunto, Paniz (2007) destaca que é um desafio para o 

professor dominar melhor a vida profissional e para que o processo de reflexão produza 

transformação, leva tempo e exige esforços podendo até ser muito modesto, mas o 

importante é que essa transformação aconteça. 

Ainda sobre a recusa do professor quanto a trabalhar com seminários novamente 

pode ser reflexo das dificuldades que o aluno de ensino fundamental tem com essa 

forma de trabalho, talvez por preferir formas de ensino que já estão habituados, como 

por exemplo, a aula expositiva. Isso porque, nesse caso, o aluno pode ser bastante 

dependente de um padrão externo e, devido a isto apresentar dificuldade em gerar seus 

próprios conhecimentos (Godoy; Cunha, 2007). 

Dificuldade que também pode ser resultado da falta de uma explicação maior pelo 

professor de como deveria ser o seminário, ou seja, quando não se trabalha os conteúdos 

procedimentais. Quanto a estes Campos e Nigro (2009) ressaltam que é necessário 

ensinar na escola conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Esses, para os 

autores são “o saber fazer”, as técnicas gerais de estudo, as estratégias que possibilitam 

a comunicação; sendo que depois de serem aprendidos possibilitam a execução de certas 

tarefas. 

Concepção de que o trabalho em grupo em sala de aula é proveitoso: 

.... Na dinâmica, dividi a sala em cinco grupos, juntei quatro carteiras 

para cada grupo e estes em volta delas, distribuí várias imagens de 

satélite (10x10cm) para cada grupo, cada imagem possuía uma letra 

e esta estava voltada para baixo. As letras formavam uma palavra do 

texto estudado. Ao dar o sinal cada equipe se colocava no propósito 

de formar a palavra o mais rápido possível. Foi feito melhor de três 

para chegar ao vencedor. Os alunos colaboraram e gostaram muito. 

(Diário C) 

.... Dividi a sala em grupos, os quais sorteavam imagens com questões 

uns para os outros, foi muito interessante e participativo, pois pelas 

respostas que eles davam pude ver o quanto eles memorizaram, ou 
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aprenderam o conteúdo sobre a temática da disciplina Geografia e 

Biologia. (Diário B) 

.......Realizei a simulação de um programa de rádio para a 

comunidade escolar aproveitando o estúdio de rádio da escola, os 

alunos participaram de forma surpreendente, entraram em contato 

com outras turmas e criaram um programa com dicas e informações 

de viagem utilizando Code e as imagens do Google Map e Earth 

(Diário A) 

Nota-se aqui a satisfação dos professores ao trabalhar com atividades diferenciadas, 

mencionando que foi proveitoso. Como afirma Alves (2007), isto se deve ao fato do 

lúdico ser um facilitador da aprendizagem, pois possibilita a relação entre as diferentes 

áreas do conhecimento. Além de proporcionar um espaço para reforçar os afetos, a 

cooperação e a integração, de modo a desenvolver competências e habilidades nos 

alunos. 

Nessa situação, ao relembrarem de sua aula os professores observaram uma 

possibilidade de melhoria. Segundo Carvalho (2005) enquanto o professor escreve em 

seu diário relembra, analisa e reflete sobre sua prática, o que confere a ele habilidades 

para melhor visualizá-la. 

 

9.3.3 Concepções Referentes à Matéria e ao Meio ambiente 

Evidenciou-se a concepção de que é necessário considerar os conhecimentos prévios 

dos alunos, manifesta nas falas do Professor ‘A’ em seu Diário de Aula: 

Iniciei a aula com perguntas dirigidas aos alunos sobre os fenômenos 

biogeográficos e geocientíficos (biologia e geografia) para verificar a 

noção que eles tinham sobre o que era considerado natural, artificial 

ou humano na paisagem e na natureza. Afinal tudo é geociências 

Iniciei dirigindo perguntas aos alunos, como: se sabiam a diferença 

entre paisagem natural, humanizada, artificial, em quais situações 

devemos utilizar o Code, o Google Map. O resultado foi satisfatório. 
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Continuo aplicando o “método” de dirigir-lhes perguntas no início de 

cada aula, pois consigo, através disso, fazer um levantamento do que 

os alunos já sabem ou pensam a respeito. Então reforço o pensamento 

correto, corrijo e trabalho os conceitos equivocados. 

Acabou ficando rotina iniciar a aula e lançar um conteúdo novo tanto 

de Geografia ou Biologia perguntando aos alunos o que eles 

conhecem do assunto ou indo direto para a pesquisa na web. 

Em todas as aulas eu faço avaliação final, ficou mais fácil assim 

planejar a aula seguinte e agora eu sugiro que os alunos pesquisem e 

tragam as imagens de satélite para na sala se façam a leitura e 

relacionem ao conteúdo. Está dando certo! 

Para Matos et al. (2005) o professor deve considerar que os conhecimentos 

espontâneos dos alunos podem servir de patamar para a construção de novos 

conhecimentos. Assim, precisa avaliar o que o aluno já conhece para desenvolver o seu 

processo de ensino-aprendizagem. Uma vez que, principalmente, quando se trata de 

ensino das Ciências os alunos já possuem experiências e saberes sobre os conteúdos. 

Aqui há uma evolução nas reflexões do professor nos Diários de Aula A, pois este 

começou a perceber aspectos mais detalhados dos acontecimentos e situações, ou seja, 

sua capacidade de observação está sendo aperfeiçoada. A partir disso, Porlán e Martín 

(2007) afirmam que é possível começar a ocorrer reflexões mais concretas. 

Ressalta-se ainda que, esta concepção não foi encontrada em nenhum outro diário, 

por isso constam apenas as falas do Professor ‘A’ nesta categoria. Quanto à concepção 

referente ao ambiente não foi encontrado nenhum relato nos diários que pudesse 

evidenciar essa categoria. 

Pelos apontamentos contidos nos diários verificou-se que os sujeitos procuraram 

refletir, buscando explicações para os acontecimentos de suas aulas. O que revela a 

importância que os Diários de Aula têm para a formação de professores, pois 

proporcionou aos profissionais visualizarem suas práticas de forma crítica, o que é 

imprescindível para um constante aperfeiçoamento. 
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Em muitos momentos não houve uma evolução maior nos diários em termos de 

hipóteses de intervenção. Por isso sugere-se que em novas investigações com a 

utilização dos Diários de Aula, existam maiores momentos de discussão/reflexão 

coletiva entre os sujeitos envolvidos, no sentido de avançar em intervenções propostas a 

partir das reflexões. Pois, não foi possível verificar se aconteceram esses momentos 

durante a elaboração dos diários analisados, uma vez que as reflexões encontradas 

foram apenas individuais. 

No entanto, certamente houve o início de uma caminhada para o exercício da 

reflexão na ação, ainda que individual, mas não menos importante para os sujeitos 

envolvidos. Por isso pode-se afirmar, assim como Paniz (2007), que a utilização dos 

Diários de Aula como instrumento de reflexão pois contribui para a formação de um 

profissional que enquanto realiza sua prática, pensa e reflete sobre esta, procurando 

modificá-la sempre que for necessário 

Na perspectiva das reflexões encontramos as habilidades citadas por Carvalho (2005) 

que se casam com as dificuldades apresentadas pelos professores, tais como: 

conhecimento sobre o que será ensinado; criticidade com relação ao “ensino 

tradicional”, saber preparar atividades capazes de promover uma aprendizagem 

significativa, saber mediar os trabalhos dos alunos, saber avaliar e buscar uma prática 

didática de ensino e pesquisa. 

Uma concepção deturpada encontrada em um dos diários é a de que a 

problematização é repetitiva e cansativa, quase desnecessária quando os alunos já estão 

mais avançados no conteúdo a ser trabalhado. No diário de aula C, o professor afirma 

que os levantamentos prévios foram desnecessários: 

Planejar as aulas sempre problematizando considero desnecessário e 

repetitivo. Alguns alunos são mais adiantados e entendem logo, 

outros não, por isso tenho que igualar tudo senão me perco. 

 Notamos que o profissional ainda não tem a ideia formada sobre as diversas funções 

da problematização junto aos alunos, tais como, interação e integração com o aluno, 

troca de informação com alunos mais atrasados, avaliação de qual nível de 

conhecimentos determinados alunos já trazem e quais são os conceitos de senso comum 

a serem trabalhados. 
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A potencialidade dos diários de aula na promoção da reflexão sobre a prática foi 

percebida pelos professores, evidenciado e com mais frequência nos Diários de Aula A, 

apresentamos alguns de seus registros: 

A pesquisa me fez refletir sobre o meu trabalho docente, analisá-lo 

com mais cuidado e criticidade minhas escolhas e opções 

pedagógicas, encontrando pormenores importantes que de outra 

forma passariam despercebido durante a minha prática. Foi bastante 

gratificante participar dessa pesquisa. (Diário A) 

Permitiu esse contato com a pesquisadora fazer reflexões quer quanto 

à minha atitude nas aulas quer quanto ao posicionamento face às 

dificuldades encontradas com a nova metodologia de leitura de 

imagem e a utilização como recurso, ajudou essa aventura a refletir 

sobre alternativas e novidades em sala de aula. (Diário A) 

Refletir e me avaliar constantemente foi um grande exercício durante 

essa pesquisa, acredito que meus alunos se sairão bem assim como eu 

estou me avaliando. Aprendi um método novo, conheci autores novos, 

fiquei surpresa o quanto mesmo tendo tido uma excelente formação 

preciso estudar e me atualizar. (Diário A) 

Os Diários de Aula B e C apresentam registros únicos e pontuais de uma 

possibilidade de promoção reflexiva sobre a prática docente, as falas seguem abaixo: 

Acredito que realizei um bom trabalho, me esforcei para aplicar e 

desenvolver a metodologia de leitura de imagem e espero que as 

aulas com os conteúdos utilizando as imagens que serão cobrados nos 

testes, os alunos sejam bem-sucedidos. (Diário B) 

Estou bastante apreensiva quanto ao meu desempenho com as turmas 

e os conteúdos de Geografia e Biologia com esta nova metodologia e 

técnica, pois minha formação desconsiderou tudo isso que estou tendo 

contato, entretanto, tenho me esforçado para que o trabalho em sala 

de aula seja satisfatório. (Diário C) 

 



270 
 

 

Nos quadros abaixo apresentamos as principais dificuldades, preocupações e 

inseguranças relatadas nos diários de aula. 

Durante o Planejamento das Ações Pedagógicas 

Trechos dos Diários de Aula Diários  

1. Ajustar tempo com conteúdo e avaliação para a pesquisa B, C 

2. Selecionar as melhores imagens mais adequadas A, B 

3. Repassar a metodologia de leitura de imagem A, B, C 

4. Trabalhar os conceitos e selecionar as imagens adequadas C 

5. Utilizar o laboratório de informática com mais frequência  C 

6. Aplicar os testes da pesquisadora A, B, C 

7. Além das imagens quais os recursos que posso associar para trabalhar os 

conteúdos? 

A, B, C 

8. Será necessário ter mais aula para trabalhar a metodologia de leitura de 

imagem? 

B, C 

9. Os conteúdos de Geografia e Biologia estão adequados às imagens? A, B, C 

10. Como realizar a avaliação de forma significativa? Questionário, seminário 

ou outra forma?  

A, B, C 

11. Sinto insegurança com relação ao feedback dos alunos  B, C 

12. O nível do conteúdo dos alunos está adequado para a leitura das imagens? B, C 

13. Qual profundidade abordar dos conceitos” / “conteúdo” / “escolher os 

tópicos relevantes”? 

A, B, C 

14. As imagens digitais conferem maior significação na formação e construção 

dos conceitos científicos 

A, B, C 

15. Minha formação de professor desconsiderou a aplicação de metodologias de 

ensino com uso de novas e cotidianas tecnologias 

B, C 

16. O laboratório não possui computadores suficientes para a turma B, C 

17. Dificuldade em encontrar imagens de satélite para o conteúdo C 

18. Transpor a metodologia de leitura de imagem para os alunos A, B, C 

Quadro 6: Trechos dos Diários de Aula (Planejamento das Ações Pedagógica) 
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Durante a Aula 

Trechos dos Diários de Aula Diários  

1. Fiquei bastante insegura com a metodologia de leitura de imagem C 

2. Os alunos sabiam muito sobre os conceitos geocientíficos A 

3. Os alunos conheciam e usavam o Google Map A, B 

4. Aula no laboratório de informática está sendo um sucesso B, C 

5. Utilizar o celular para pesquisar me surpreendeu com o resultado B, C 

6. Utilizar as imagens de satélite e o celular foi uma excelente opção A, B, C 

7. As imagens de satélite permitem maior compreensão e representação da 

realidade 

A, B, C 

8. Estou surpresa com a forma que eles estão interagindo com as imagens e o 

conteúdo 

A, B, C 

9. Utilizar a estação de rádio está contribuindo magnificamente para o 

conteúdo 

A 

10. Preocupada com o resultado dos alunos nos testes da pesquisadora A, B, C 

11. Sinto insegurança com relação ao feedback dos alunos  C 

12. Preciso orientar e dirigir mais a aula  B 

13. Alunos receptivos a nova metodologia de leitura de imagem A, B, C 

14. Os conceitos estão sendo bem trabalhados com as imagens de satélite A, B, C 

15. Dificuldade de interação, integração e indisciplina  C 

 

Após a Aula 

Trechos dos Diários de Aula Diários  

1. Fiquei feliz com o resultado final da aula A, B 

2. Preciso dar mais aulas no laboratório B, C 

3. Necessito pesquisar mais sobre as imagens de satélite B, C 

4. Utilizar as TICs deveria ser uma questão prioritária A, B, C 

5. Devo estimular mais a participação C 

6. Uma aula é pouco, os conceitos geocientíficos são complexos A, B, C 

7. Insegurança na metodologia de leitura de imagem C 

8. Deixo registrado o meu receio de ter que dar aula novamente sobre alguns 

conceitos 

B, C 

9. O tempo foi curto para aplicar os testes da pesquisadora C 

10. Esqueci algumas analogias com as imagens A, B, C 

11. Faltou um fechamento com as imagens  C 

12. Podia ter explicado melhor os conceitos  B, C 

13. Necessito estudar mais os conteúdos de Geografia e Biologia B, C 

14. Acabou a era mapa de papel B, C 

15. Preciso me atualizar para acompanhar os alunos B, C 

16. Os levantamentos prévios foram desnecessários C 

Quadro 7: Trechos dos Diários de Aula (Durante e Após a aula) 
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Pelos apontamentos contidos nos diários de aula verificou-se que os professores 

procuraram refletir, buscando explicações para os acontecimentos de suas aulas. O que 

revela a sua importância para a formação profissional, pois proporcionou aos sujeitos da 

pesquisa visualizarem suas práticas de forma crítica, o que é imprescindível para um 

constante aperfeiçoamento. 

 

Os resultados obtidos permiti-nos afirmar que os diários de aula se revelaram 

eficazes na promoção/desenvolvimento da capacidade de os professores refletirem sobre 

a prática que desenvolvem valorizando uma metodologia de formação reflexiva, 

entretanto em muitos momentos percebemos que não houve uma evolução maior nos 

diários em termos de hipóteses de intervenção. Por isso sugere-se que em novas 

investigações com a utilização dos diários de aula, existam maiores momentos de 

discussão/reflexão coletiva entre os sujeitos envolvidos, no sentido de avançar em 

intervenções propostas a partir das reflexões. 

 

Destacamos que os diários de aula favoreceram o pensar reflexivo dos professores 

transformando ideias em atitudes, as quais são indispensáveis à ação docente, além de 

provocar mudanças de metodologia e estratégias que favoreceram um ensino de 

qualidade. Não podemos deixar de explicitar que o pensar reflexivo exige tempo, mas 

somente a partir dele é possível fazer a problematização da prática pedagógica 

contribuindo para a formação do profissional reflexivo. 

 

Os diários de aula elaborados pelos professores foram importantes recursos para a 

análise de suas práticas e desveladores de um modelo profissional implícito e, 

simultaneamente, propiciador da construção de identidade reflexiva e consciente. 

 

Neste sentido os diários analisados se converteram progressivamente em um 

organizador de uma autêntica investigação profissional. Investigação que permitiu ao 

professor estar constantemente repensando sua prática. Repensar, segundo Nóvoa 

(2001) significa pensar de novo, poder refletir, retroceder e reformular ideias que 

estavam concretizadas, o que permite reconhecer erros, querer mudar e buscar outras 

formas de trabalhos que se façam necessárias. 
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9.4 A Construção dos Conceitos Geocientíficos por Meio das Imagens de Satélite 

 

O uso da tecnologia de sensoriamento remoto no processo de ensino-aprendizagem 

na educação básica possibilita, segundo Florenzano (2008), a partir da análise e 

interpretação de imagens de sensores remotos, os conceitos geocientíficos. As imagens 

são recursos tecnológicos que permitem determinar configurações que vão da visão do 

planeta Terra, a de um estado, região ou localidade neste contexto, a escola deve 

propiciar aos alunos as novidades científico-tecnológicas que possam favorecer a 

compreensão deles da realidade em que estão inseridos e, consequentemente, do 

exercício de sua cidadania. (Mota et. al, 2004). 

Entretanto, a utilização das imagens de satélite no cotidiano da sala de aula, como 

recurso didático para dinamizar e atualizar o ensino facilitando a apropriação dos 

conteúdos das geociências, é desconhecido de muitos educadores. A grande 

problemática é a falta de qualificação dos professores no que diz respeito ao ensino 

tendo o sensoriamento remoto, como uma ferramenta de grande importância para o 

estudo das abordagens flaurísticas, oceanográficas, geomorfológicas, hidrológicas, 

pedológicas, climatológicas e sociais. 

Mediante em promover o interesse e encantamento dos alunos numa viagem lúdica 

através das imagens de satélites foi ministrado as Oficinas de Leitura de Imagens de 

Satélite que foi estruturada tendo como suporte teórico a Estética da Recepção de 

Wolfgang Iser com o objetivo de disseminar o conhecimento de tecnologias espaciais 

para professores do Colégio de Aplicação da UCB, Colégio CSP e CEC, 

especificamente a metodologia de leitura das imagens baseada nas categorias iserianas 

na geração de sentido.  

Após a realização da Oficina de Leitura de Imagens de Satélite, os professores 

ministraram as aulas desenvolvendo os conteúdos biogeográficos utilizando as imagens 

como recurso didático aplicando a metodologia de leitura e alicerçada na Teoria da 

Modificabilidade Cognitiva, desenvolvida por Reuven Feuerstein que se traduz como 

condição “sine qua non” para se atingir uma positiva modificabilidade no indivíduo e a 

geração de uma aprendizagem significativa postulada por Ausubel.  
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Em seguida foram aplicados nas turmas de controle e experimental os pré e pós 

testes que foram estruturados seguindo a organização hierárquica de objetivos 

educacionais da Taxonomia de Bloom em níveis de complexidade crescente – do mais 

simples ao mais complexo – e isso significa que, para adquirir uma nova habilidade 

pertencente ao próximo nível, o aluno deve ter dominado e adquirido a habilidade do 

nível anterior. 

Seguindo o delineamento experimental da pesquisa, foi aplicado o pré-teste nas 

turmas A e B de cada unidade escolar antes da realização da Oficina de Leitura das 

Imagens de Satélite ministrada aos professores participantes da pesquisa.  

 

O pós-teste foi aplicado aos 214 alunos das três unidades de ensino, Cap UCB, CSP e 

CEC, com o objetivo de comprovar que a comunicação educativa se estabelece de 

forma significativa em ambientes educativos por meio das imagens de satélite. 

 

As Turmas A de todas as unidades escolares foram definidas pelo pesquisador como 

grupo experimental e os professores desenvolveram as temáticas das aulas utilizando as 

imagens de satélite como recurso pedagógico aplicando a metodologia de leitura de 

imagens ministrada na Oficina de Leitura de Imagem de Satélite. 

  

As Turmas B de todas as unidades escolares foram definidas pelo pesquisador como 

grupo de controle e os professores desenvolveram as temáticas das aulas não utilizando 

as imagens de satélite como recurso pedagógico. 

 

Tanto o pré e o pós testes foram compostos de um encarte com quatorze questões de 

múltipla escolha que trabalharam os conceitos de Espaço, Paisagem, Território, Região, 

Lugar, Rede e Escala utilizando como recurso as imagens de satélite que contemplaram 

as características básicas do domínio cognitivo onde os alunos são capazes de aplicar e 

transferir, de forma multidisciplinar, um conhecimento adquirido 

 

Comparando os momentos pré e pós de cada grupo (controle e experimental) nas três 

escolas para a média do acerto apresentamos e comentamos as Tabelas e os Gráficos 

que as representam.  
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Tabela 1: Compara Momentos por Grupo para Acerto em CEC 

CEC 
Controle Experimental 

Pré Pós Pré Pós 

Média 12,0 11,9 12,0 13,6 

Mediana 12 12 12 14 

Desvio Padrão 1,2 0,9 1,0 0,6 

CV 10% 7% 8% 5% 

Min 10 10 10 12 

Max 14 14 14 14 

N 29 29 28 28 

IC 0,4 0,3 0,4 0,2 

P-valor 0,636 <0,001 

 

Gráfico 2: Compara Grupos por Momento para Acerto em CEC 

 

 

Note-se que a Tabela 1 registra um aumento no número mínimo de acertos após a 

realização do procedimento entre os alunos que fazem parte do grupo experimental. 

Este fato elevou a média de 12 acertos para 13,6. Assim, a diferença entre o número de 

acertos entre os alunos do grupo de controle e o do grupo experimental que antes do 

procedimento era o mesmo, ou seja, 10, passou a ser de 12 acertos em favor dos alunos 

pertencentes ao grupo de controle. É relevante notar que desvio padrão demonstra que a 

diferença média entre as notas obtidas pelos alunos também apresentou uma redução, 

embora o mesmo tenha ocorrido entre os alunos do grupo de controle. Neste caso, é 

necessário considerar que diferença média entre as notas no grupo de controle é superior 

ao do grupo experimental. Talvez valha a pena verificar a natureza da igualdade entre os 

valores mínimos e máximos encontrados nos dois grupos. 
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Tabela 3: Compara Momentos por Grupo para Acerto em NSP 

NSP 
Controle Experimental 

Pré Pós Pré Pós 

Média 7,7 5,1 8,1 11,8 

Mediana 8 5 8 12 

Desvio Padrão 0,9 0,7 0,7 0,6 

CV 12% 14% 9% 5% 

Min 6 4 7 11 

Max 9 6 9 13 

N 32 32 35 35 

IC 0,3 0,2 0,2 0,2 

P-valor <0,001 <0,001 

 

Gráfico 4: Compara Grupos por Momento para Acerto em NSP 

 

 

A Tabela 3 registra que após a realização do procedimento entre os alunos que fazem 

parte do grupo experimental um aumento significativo do número mínimo de acertos 

que subiu de 7,7 para 11,8 e do número máximo de acertos que passou de 9 para 13 

elevando assim a média de 8,1 para 11,8. Este fato elevou a média de 8,1 acertos para 

11,8 entre os alunos do grupo experimental. Já entre os alunos que fazem parte do grupo 

de controle percebe-se uma redução importante no número mínimo de acertos que caiu 

de 6 para 4 e no número de máximo de acertos que caiu de 9 para 6. No entanto, estes 

números ficaram abaixo daqueles apresentados pelos alunos do CEC É relevante notar 

que desvio padrão demonstra que a diferença média entre as notas obtidas pelos alunos 

do grupo experimental também apresentou uma redução discreta, embora o mesmo 

tenha ocorrido entre os alunos do grupo de controle. Neste caso, a diferença média entre 

as notas no grupo de controle é pouco superior ao do grupo experimental. Percebe-se 
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ainda que houve uma queda pronunciada de rendimento entre os alunos do grupo de 

controle após a realização do rendimento em razão do qual a média caiu de 7,7 para 5,1. 

 

Tabela 5: Compara Momentos por Grupo para Acerto em UCB 

UCB 
Controle Experimental 

Pré Pós Pré Pós 

Média 3,1 2,8 3,8 10,4 

Mediana 3 3 4 10 

Desvio Padrão 1,0 0,9 1,2 1,2 

CV 31% 31% 31% 12% 

Min 1 1 1 6 

Max 4 4 6 13 

N 46 46 44 44 

IC 0,3 0,3 0,4 0,4 

P-valor 0,002 <0,001 

 

 

Gráfico 6: Compara Grupos por Momento para Acerto em UCB 

 

 

A Tabela 5 registra que após a realização do procedimento entre os alunos que fazem 

parte do grupo experimental ocorreu um aumento significativo do número mínimo de 

acertos que subiu de 1 para 6, e do número máximo de acertos que passou de 6 para 13. 

Este fato elevou substancialmente a média de acertos de 3,8 para 10,4 no caso dos 

alunos do grupo experimental. No entanto, estes números ficaram abaixo daqueles 

apresentados pelos alunos do CEC e do NSP. É relevante notar que desvio padrão 

demonstra que a diferença média entre as notas obtidas pelos alunos do grupo 

experimental manteve-se, em 1,2. Percebe-se ainda que houve uma queda discreta de 

rendimento entre os alunos do grupo de controle após a realização do procedimento 

fazendo com que a média caísse levemente de 3,1 para 2,8. 
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Tabela 2: Compara Grupos por Momento para Acerto em CEC 

CEC Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

CV Min Max N IC P-valor 

Pré 
Controle 12,0 12 1,2 10% 10 14 29 0,4 

1,000 
Experimental 12,0 12 1,0 8% 10 14 28 0,4 

Pós 
Controle 11,9 12 0,9 7% 10 14 29 0,3 

<0,001 
Experimental 13,6 14 0,6 5% 12 14 28 0,2 

Ganho 
Controle -0,2 0 1,6 8,76% -3 3 28 0,6 

<0,001 
Experimental 1,6 2 1,2 7,4% 0 4 28 0,4 

 

 

Tabela 4: Compara Grupos por Momento para Acerto em NSP 

NSP Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

CV Min Max N IC P-valor 

Pré 
Controle 7,7 8 0,9 12% 6 9 32 0,3 

0,048 
Experimental 8,1 8 0,7 9% 7 9 35 0,2 

Pós 
Controle 5,1 5 0,7 14% 4 6 32 0,2 

<0,001 
Experimental 11,8 12 0,6 5% 11 13 35 0,2 

Ganho 
Controle -2,7 -3 1,0 37% -4 -1 32 0,3 

<0,001 
Experimental 3,7 4 0,9 24% 2 5 35 0,3 

 

 

Tabela 6: Compara Grupos por Momento para Acerto em UCB 

UCB Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

CV Min Max N IC P-valor 

Pré 
Controle 3,1 3 1,0 31% 1 4 46 0,3 

0,005 
Experimental 3,8 4 1,2 31% 1 6 44 0,4 

Pós 
Controle 2,8 3 0,9 31% 1 4 46 0,3 

<0,001 
Experimental 10,4 10 1,2 12% 6 13 44 0,4 

Ganho 
Controle -0,3 0 0,7 203% -2 1 46 0,2 

<0,001 
Experimental 6,6 6 1,6 24% 2 10 44 0,5 

 

 

Vistos a partir do coeficiente de variação na Tabela 4 nota-se uma discrepância 

menor entre o número mínimo e o número máximo de acertos dos membros do grupo 

experimental, demonstrando uma elevação e uniformização do número de acertos após a 

aplicação do procedimento. 

 

Vistos a partir do coeficiente de variação na Tabela 6 nota-se uma discrepância maior 

entre o número mínimo e o número máximo de acertos dos membros do grupo 

experimental após a aplicação do procedimento, contudo a elevação significativa da 

nota não indica que ocorra uma tendência à uniformização do número de acertos. 
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Tabela 7: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Pré 

Pré 
Controle Experimental 

CEC NSP UCB CEC NSP UCB 

Média 12,0 7,7 3,1 12,0 8,1 3,8 

Mediana 12 8 3 12 8 4 

Desvio Padrão 1,2 0,9 1,0 1,0 0,7 1,2 

CV 10% 12% 31% 8% 9% 31% 

Min 10 6 1 10 7 1 

Max 14 9 4 14 9 6 

N 29 32 46 28 35 44 

IC 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 

P-valor <0,001 <0,001 

 

 

Tabela 7.1: P-valores da tabela 7 

 
CEC NSP 

Controle 
NSP <0,001 

 
UCB <0,001 <0,001 

Experimental 
NSP <0,001 

 
UCB <0,001 <0,001 

 

 

Gráfico 7: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Pré 

 

 

A Tabela 7 mostra que os níveis de acerto relativos aos membros do grupo de 

controle não apresentam discrepância em relação aos níveis de acerto dos membros do 

grupo experimental. Além disso, percebe-se por esta tabela que a escola UCB 

apresentou os níveis mais baixos de acertos no momento do pré-teste.  
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Tabela 8: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Pós 

Pós 
Controle Experimental 

CEC NSP UCB CEC NSP UCB 

Média 11,9 5,1 2,8 13,6 11,8 10,4 

Mediana 12 5 3 14 12 10 

Desvio Padrão 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 1,2 

CV 7% 14% 31% 5% 5% 12% 

Min 10 4 1 12 11 6 

Max 14 6 4 14 13 13 

N 29 32 46 28 35 44 

IC 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 

P-valor <0,001 <0,001 

 

Tabela 8.1: P-valores da tabela 8 

 
CEC NSP 

Controle 
NSP <0,001 

 
UCB <0,001 <0,001 

Experimental 
NSP <0,001 

 
UCB <0,001 <0,001 

 

Gráfico 8: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Pós 

 

A Tabela 8 mostra que os níveis de acerto relativos aos membros do grupo de 

controle apresentam agora discrepância em relação aos níveis de acerto dos membros do 

grupo experimental. Os membros dos grupos experimentais das escolas NSP e UCB 

apresentaram um aproveitamento bastante significativo em relação ao momento pré-

teste. Entre estas duas escolas o grupo experimental da escola UCB teve ganhos muitos 

mais significativos, pois a média de acertos passou de 3,8 para 10,4. Neste grupo o 

número mínimo de acertos passou de 1 para 6 e o número máximo de acertos passou de 

6 para 13. Porém, a diferença média dos acertos pode ser considerada elevada uma vez 

que o N se distribui numa escala longa que vai de 6 a 13, enquanto que no caso da 

escola CEC os variam entre 13 e 14 e no caso da escola NSP varia entre 11 e 13, 

portanto, escalas bastante curtas. 
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Tabela 9: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Ganho (Pós-Pré) 

Ganho 
Controle Experimental 

CEC NSP UCB CEC NSP UCB 

Média -0,2 -2,7 -0,3 1,6 3,7 6,6 

Mediana 0 -3 0 2 4 6 

Desvio Padrão 1,6 1,0 0,7 1,2 0,9 1,6 

CV 876% 37% 203% 74% 24% 24% 

Min -3 -4 -2 0 2 2 

Max 3 -1 1 4 5 10 

N 28 32 46 28 35 44 

IC 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 

P-valor <0,001 <0,001 

 

Tabela 9.1: P-valores da tabela 9 

 
CEC NSP 

Controle 
NSP <0,001 

 
UCB 0,787 <0,001 

Experimental 
NSP <0,001 

 
UCB <0,001 <0,001 

 

Gráfico 9: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Ganho (Pós-Pré) 

 

 

Percebe-se que os grupos de controle das escolas NSP e UCB apresentaram um 

declínio sensível de desempenho no momento pós teste. 

 

Concluímos que somente o grupo Controle da escola CEC é que não existe diferença 

entre os momentos Pré e Pós. Notamos que nos grupos experimentais das três escolas 
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grupo controle, verificamos que houve redução da média de acerto nas três escolas, mas 

sendo estatisticamente significante nas escolas NSP e UCB. 

 

Pelas tabelas pares podemos concluir que existe diferença média entre as três escolas 

para ambos os grupos em todos os momentos. Assim, como temos três escolas, tivemos 

de utilizar da Comparação Múltipla de Tukey (Post Hoc) para comparar todas as escolas 

aos pares e determinar com precisão entre quais escolas ocorre a diferença. Desta forma, 

as tabelas impares mostram somente os p-valores destas comparações duas a duas entre 

as escolas. Nestas tabelas basta cruzar a linha com a coluna para encontrar o p-valor 

necessário. 

 

Notamos que as três escolas são diferentes entre si e que nas três houve aumento 

da média de acerto, sendo o menor aumento na CEC de 1,6, seguido pela NSP de 

3,7 e finalizando com a UCB que teve o maior aumento de 6,6. 

 

Os resultados estatísticos da pesquisa confirmam que o objetivo da investigação de 

comprovar que as imagens de satélite disponibilizam informações que constroem 

conceitos geocientíficos que suportados pela comunicação educativa promovem uma 

aprendizagem significativa foi alcançado através de uma sistematização e 

problematização de vivências e práticas de professores e alunos utilizando novos 

meios e recursos inovadores de ensino no processo de comunicação educativa 

contribuindo assim para a construção de conceitos significativos e um projeto 

consciente e consistente de educação. 

 

Os procedimentos e as fases da investigação com rigores metodológicos nos 

permitiram encontrar a solução da problemática da pesquisa, o que era inicialmente uma 

interrogação se estabelece neste momento como uma afirmação de que as imagens de 

satélite favorecem a aquisição de conhecimentos geocientíficos que permitem a 

apreensão e compreensão da realidade do mundo globalizado. 
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9.5 Avaliação e Validação da Inserção das Imagens de Satélite na Geração de 

Conhecimentos Significativos 

 

Uma hipótese, suposição ou especulação é um instrumento de pesquisa que medeia a 

teoria e a metodologia. É uma formulação provisória, com intenções de ser 

posteriormente avaliada e validada, constituindo uma suposição admissível sendo a 

evolução da intuição à teorização  

 

Formulada a partir de uma determinada ambiência teórica e diante de um problema 

de pesquisa a ser resolvido, a hipótese implica a necessidade de demonstração a partir 

da metodologia científica. No decorrer do processo de investigação ela pode ser 

confirmada ou não, o que não desqualifica o papel que terá exercido para impulsionar o 

estudo. Em verdade, frente à definição moderna de ciência, todas as ideias científicas 

encontram-se em perpétuo teste e são parcelas inerentes e indispensáveis à teoria. (Gil 

Pérez; Montoro, I. F., Alís; J. C., Cachapuz, A. & Praia; J. 2001). 

 

Assim a hipótese tem um papel de articulação e de diálogo entre as teorias, as 

observações e as experimentações, servindo de guia à própria investigação determinada 

forma de resolver um problema. 

 

Diante do problema da pesquisa que indaga se as imagens de satélite favorecem a 

aquisição de conhecimentos geocientíficos que permitem a apreensão e compreensão 

da realidade do mundo globalizado, foi determinada com base a uma ambiência teórica 

a formulação de uma hipótese geral e quinze hipóteses específicas que foram verificadas 

e validadas, constituindo suposições admissíveis. 

 

A hipótese geral formulada com a previsão de sistematizar e problematizar vivências 

e práticas de professores e alunos utilizando novos meios e recursos inovadores de 

ensino no processo de comunicação educativa contribuem para a construção de 

conceitos significativos e um projeto consciente e consistente de educação foi validada 

decorrente de sua consistência lógica, pela confiabilidade teórica de análise, a 

verificabilidade, a relevância e o apoio teórico das hipóteses específicas.  

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
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• Hipótese 1 - No ensino das ciências predominam o uso de suportes 

analógicos, ou seja, mapas de papel, textos, fotografias, desenhos. 

 

Para Kenski (2008), formam-se professores sem um conhecimento mais aprofundado 

sobre a utilização e manipulação de novas tecnologias de ensino e esses profissionais se 

sentem inseguros para utilizá-las em sala de aula, desta forma no cotidiano escolar os 

suportes analógicos são predominantes. 

 

Para Libâneo (2008) observa-se no ensino das ciências uma prática baseada 

fortemente em aulas expositivas e na utilização pouco crítica do livro didático, sendo 

que este se constitui praticamente no único recurso didático utilizado pelos professores, 

não apenas para o trabalho com os alunos, como também para o preparo de suas aulas. 

Esta prática gera, de modo geral, uma insatisfação, demonstrada tanto por alunos como 

por professores, em relação às aulas da área de ciências naturais. Uma das formas de 

enfrentar tais dificuldades e deficiências é organizando um ensino que seja baseado em 

recursos e materiais didáticos diversos. 

 

Constatamos na investigação que em duas unidades escolares, CSP e Cap UCB, o 

material didático para desenvolver os conteúdos das disciplinas é uma produção 

terceirizada por outra instituição de ensino e adquirido pelos pais e o professor tem a 

orientação de utilizar em sala de aula somente esse material.  

 

Observamos a predominância de práticas aula expositiva com uma didática 

ultrapassada pelos docentes. Destacamos não é a atividade em si que indica se o 

professor segue uma ideia tradicional de ensino, mas a forma como ele atua em todos os 

momentos. Aqueles que ainda trabalham com a perspectiva de transmissão do 

conhecimento não necessariamente usam só a aula expositiva, entretanto, os professores 

dessas duas unidades não podem até propor atividades práticas no laboratório de 

informática. Por outro lado, há os que passam uma significativa parte de seu tempo 

apresentando uma série de informações em frente à classe acreditando na aprendizagem 

de cada um dos estudantes.  
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• Hipótese 2 - Na formação dos professores se desconsidera a aplicação de 

metodologias de ensino com uso de novas e cotidianas tecnologias. 

 

Quando se fala de novas tecnologias que o professor precisa dominar, estamos 

pensando em educação com atualidade, mas também com os suportes tecnológicos 

cotidianos dos alunos que tem potencialidades despertar o interesse pelo conhecimento. 

Para Moran, “o novo professor tem que aprender a gerenciar e integrar as novas 

tecnologias ao seu ensino” (Moran, 2014:14). 

 

Logo, o desafio que se impõe hoje aos professores é reconhecer que os novos meios 

de comunicação e linguagens presentes na sociedade devem fazer parte da sala de aula, 

como dispositivos tecnológicos que imprimem certa modernização ao ensino, 

conhecendo a potencialidade e a contribuição que as TICs podem trazer ao ensino como 

recurso e apoio pedagógico às aulas instituindo ambientes de aprendizagem 

colaborativos e autônomos. 

 

O desenvolvimento da tecnologia educativa é, por isso mesmo, indissociável da 

formação de professores enquanto resposta à construção da sociedade da informação e 

comunicação e, cada vez mais, do que se vai desenhando como sociedade do 

conhecimento. A criação de qualquer dispositivo tecnológico, como fica 

abundantemente provada pela história, condiciona a sociedade em múltiplas vertentes, 

transformando a cultura, a comunicação, e educação.  

 

Por isso, 

“A fonte de criatividade e de inovação que acompanha a criação 

tecnocientífica não é passível de ser pensada aquém ou além do paradigma 

ecológico que governa os media, como atestam as reflexões de McLuhan 

(1998), Neil Postman (1993), Javier Echevarría (1994), entre outros. Os 

‘novos territórios da comunicação’ (Philippe Breton, Serge Proulx, 1997) 

assinalados na ‘cartografia da comunicação’ conferem à televisão, à 

informática, à telemática, à internet um topos central no processo 

civilizacional como antes, a invenção da escrita ou a invenção da imprensa 

haviam desencadeado transformações na comunicação, na cultura, na escola 

(Karl Popper, 1995, Elizabeth Eisenstein, 1994) ” 

(Escola, 2007:307) 
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Nos Diários de Aula foram encontrados relatos de professores que confirmam essa 

hipótese:  

Apesar da escola investir na formação profissional estimulando novos 

cursos, me senti bastante confortável na Oficina de Leitura de 

Imagens, acrescentou bastante e me fez passar a ter uma constância 

maior no uso da web, revitalizei até minha rede social. (Diário A) 

Hoje fiquei surpresa com a minha ousadia na aula, quando lancei 

para a turma uma situação problema e dei as famosas trilhas 

pedagógicas para eles resolverem, a pesquisadora vai gostar do 

resultado. (Diário A) 

Estou bastante apreensiva quanto ao meu desempenho com as turmas 

e os conteúdos de Geografia e Biologia com esta nova metodologia e 

técnica, pois minha formação desconsiderou tudo isso que estou tendo 

contato, entretanto, tenho me esforçado para que o trabalho em sala 

de aula seja satisfatório. (Diário C) 

Faço um grande esforço em adotar práticas e metodologias 

inovadoras como sugere a pesquisadora e como foi ministrado na 

oficina de leitura de imagem, só que é muito trabalhoso apesar de 

diminuir a indisciplina e aumentar o interesse dos alunos pelo 

conteúdo. (Diário C) 

Desconheço tudo isso, a metodologia de leitura de imagem de satélite 

é para mim uma grande novidade e usar as imagens é simplesmente 

surreal, estou me esforçando pois não tive essa formação nem 

informação, passei agora a ter mais entrada na minha página do 

Facebook. (Diário B) 

Hoje reflito como pode um curso de nível superior em formação de 

professores ser tão desatualizado e fora da realidade? Passei anos na 

universidade e nunca fui a um laboratório utilizar novas mídias, pior 

nunca me exigiram esse procedimento ou conteúdo. (Diário B) 
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• Hipótese 3 - No cotidiano da sala de aula não se incorpora o uso de novas 

tecnologias e aplicativos da web cotidianos dos alunos. 

 

A escola hoje tem recebido muitas solicitações com intuito de se renovar e de se 

transformar. Dentro dessas novas propostas estão as tendências tecnológicas, qualidade 

na educação e a integração das tecnologias nas salas de aula. Entretanto o mundo da 

informática é ainda uma realidade recente no cotidiano escolar, mas é necessária sua 

urgente incorporação para o desenvolvimento das competências e habilidades de cada 

aluno na busca de aprender a aprender. (Fernandez 2009)  

 

Constatamos na investigação que em duas unidades escolares, CSP e Cap UCB, as 

salas de aulas são convencionais sem a presença de computadores. Proibido aos alunos 

acesso à web em aula com aparelhos pessoais, apesar dos dados da Tabela 19 apresentar 

98,1% dos alunos possuidores de aparelho celular com internet e na Tabela 20 indicar 

que 90,2% dos alunos possuírem notebook. 

 

Tabela 19: Distribuição de “Possui celular com internet” (Aluno) 

Possui celular 
com internet 

N % P-valor 

Não 4 1,9% 
<0,001 

Sim 210 98,1% 

 

 

Tabela 20: Distribuição de “Possui” (Aluno) 

Possui N % P-valor 

Notebook 193 90,2% Ref 

Computador 189 88,3% 0,532 

Tablet 53 24,8% <0,001 

 

 

Na Tabela 28, 66,4% dos alunos raramente utilizam recursos da informática, que 

demonstra que as referidas escolas não renovaram e transformaram o processo ensino-

aprendizagem realizando a integração das tecnologias nas salas de aula. Portanto, por 

estarmos vivendo na era das tecnologias da informação e de comunicação (TICs) 

deveriam ser locais onde a educação e o ensino estariam em consonância com a 

atualidade. 
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Tabela 28: Distribuição de “Utiliza recursos da informática (office, softwares) no preparo das 

tarefas escolares” (Aluno) 

 

 

 

 

 

 

 

• Hipótese 4 - A informática permite o uso de tecnologias avançadas no 

ensino das ciências.  

 

Com a inclusão da informática educativa, a criação e execução de softwares 

passaram a ser mais presentes no cotidiano escolar, sempre atuando como suporte para o 

trabalho do professor. Dessa forma, o uso da informática passou a ser vista como uma 

forma de intercâmbio entre a informação e o conhecimento e um grande facilitador nas 

abstrações e na construção dos conceitos científicos. O ensino das Ciências, em 

especial, apresenta certa dificuldade na promoção e utilização de tais recursos, visto que 

tradicionalmente seus temas são tratados de forma prática, através de aulas laboratoriais 

ou esquemas no quadro de giz. Com a inclusão da informática educativa, os alunos têm 

a possibilidade de visualizar e compreender o problema, de forma que possa absorver o 

conhecimento e realizar uma aprendizagem significativa. (Tavares,2005). 

 

Infelizmente constatamos na investigação que somente uma participante da pesquisa, 

o Colégio CEC, as salas de aula têm ambientes multifuncionais em 3D com 

computadores para todos os alunos e quadro interativo multimídia. A unidade 

educacional possui dois laboratórios de informática composto de excelentes e inúmeras 

máquinas com acesso livre aos professores com seus alunos. Somente nesta instituição 

de ensino, as aulas utilizando as imagens de satélite como recurso, foi realizado 

download nos sites do INPE em tempo real. 

 

 

 

Utiliza recursos da informática (office, 
softwares) no preparo das tarefas escolares 

N % P-valor 

Raramente utilizo recursos da informática 142 66,4% Ref 

Utilizo Office 57 26,6% <0,001 

Utilizo softwares livres 32 15,0% <0,001 

Não utilizo 10 4,7% <0,001 

Outros 0 0,0% <0,001 
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• Hipótese 5 - As salas de aula não possuem computadores para o 

desenvolvimento dos conteúdos e construção dos conceitos geocientíficos. 

 

Nas duas unidades escolares, CSP e Cap UCB, os laboratórios de informática 

possuem acesso restrito somente para as aulas de informática com conexão wi-fi 

precária como está demonstrado nas tabelas 33,34, e 35. 

 

 

Tabela 33: Distribuição de “Aulas no laboratório de informática” (Aluno) 

Aulas no laboratório de informática N % P-valor 

Somente as aulas de informática 157 73,4% Ref 

Precária por causa do baixo número de máquinas 157 73,4% Ref 

Acesso somente com a presença do professor ou tutor 157 73,4% Ref 

Dinâmicas com máquinas para todos os alunos 57 26,6% <0,001 

Acesso livre 57 26,6% <0,001 

 

 

Tabela 34: Distribuição de “Acesso à web em aula” (Aluno) 

Acesso à web em aula N % P-valor 

Proibido acesso à web em aula 157 73,4% Ref 

Acesso somente no laboratório de informática 157 73,4% Ref 

Somente com equipamentos da escola 157 73,4% Ref 

Com equipamentos pessoais 57 26,6% <0,001 

Livre 57 26,6% <0,001 

 

 

Tabela 35: Distribuição de “Conexão” (Aluno) 

Conexão N % P-valor 

Wi-Fi 214 100% Ref 

Precária 157 73,4% <0,001 

Sem conexão 0 0,0% <0,001 

Cabo 0 0,0% <0,001 

Redes ad-hoc 0 0,0% <0,001 
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• Hipótese 6 - As imagens digitais conferem maior significação na formação e 

construção dos conceitos geocientíficos. 

 

As imagens digitais têm um papel relevante na atualidade porque somos 

consumidores de imagens. Vivemos no chamado “mundo da imagem”, e as crianças, 

desde pequenas, interagem com elas em seus brinquedos ou aparelhos tecnológicos. 

Lidar com as imagens, lê-las e interpretá-las constrói a cultura visual do indivíduo, bem 

como a compreensão do mundo e de sua própria existência. (Moran, 2014) 

 

Ao possibilitar a leitura das imagens em sala de aula estamos oportunizando aos 

alunos um ambiente rico em discussões e propício para novas reflexões. Cabe aos 

professores encontrarem meios para que esse trabalho pedagógico possa ser repleto de 

novos e atuais conhecimentos e que possa levar às significativas aprendizagens aos 

alunos. 

 

Em todos os Diários de Aula foram encontrados relatos de professores que validam 

essa hipótese: 

 Estou muito surpresa com a receptividade dos alunos com as 

imagens de satélite nas aulas apesar de dominarem as tecnologias de 

hoje. Percebi claramente que eles dominam agora melhor os 

conceitos de lugar, paisagem, território. (Diário A) 

Faço e tenho muito trabalho no planejamento das aulas com as 

imagens, tenho que selecionar, gravar, ler e estudar, mas está 

compensando, o resultado dos testes da pesquisadora foi muito bom, 

me surpreendi com os alunos eles entenderam bem e direitinho as 

aulas. (Diário B) 

Desconhecia tudo, o uso das imagens e suas relações diretas com os 

conceitos da geografia e da biologia, a metodologia de leitura de 

imagem de satélite, mas uma coisa é certa! Hoje meus alunos 

compreendem melhor minhas aulas. (Diário C) 
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• Hipótese 7 - O uso de imagens digitais desenvolve competências básicas que 

permite o aluno desenvolver a capacidade de continuar aprendendo sem 

memorizar conhecimentos que estão sendo superados ou cujo acesso é 

facilitado pela moderna tecnologia. 

 

O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser 

acompanhado da conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as 

habilidades e competências para lidar com as novas tecnologias. No contexto de uma 

sociedade do conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o 

componente tecnológico não pode ser ignorado. (Gonnet,2014) 

 

Observamos durante o transcorrer da pesquisa atitudes muito particulares relativas à 

aplicação dos pré e dos pós testes aos alunos tanto do grupo experimental quanto de 

controle do Colégio Centro de Educação e Cultura (CEC). Como na unidade de ensino 

não há uma rotina rígida e tradicional no processo de avalição, não havendo um 

calendário de provas, na aplicação pelo pesquisador e pelo professor dos encartes com 

as questões dos conteúdos biogeográfico foram liberadas consultas à web e a todas 

informações de aula, seguindo assim a orientação da metodologia de ensino e a 

concepção pedagógica sócio construtivista da escola.  

 

Assim observamos na Tabela 1 pequena variação relativo aos ganhos na aplicação 

dos pré e dos pós testes. A hipótese foi validade pelo resultado nos ganhos entre os 

grupos de controle e experimental 

 

Tabela 1: Compara Momentos por Grupo para Acerto em CEC 

CEC 
Controle Experimental 

Pré Pós Pré Pós 

Média 12,0 11,9 12,0 13,6 

Mediana 12 12 12 14 

Desvio Padrão 1,2 0,9 1,0 0,6 

CV 10% 7% 8% 5% 

Min 10 10 10 12 

Max 14 14 14 14 

N 29 29 28 28 

IC 0,4 0,3 0,4 0,2 

P-valor 0,636 <0,001 
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• Hipótese 8 - A aprendizagem de concepções geocientíficas atualizadas e o 

desenvolvimento de estratégias de trabalho centradas na resolução de 

problemas aproximam o educando do trabalho de investigação científica e 

tecnológica como atividades de produção de conhecimentos. 

• Hipótese 9 - A interatividade, a instantaneidade e a versatilidade do suporte 

digital permitem o acesso e a organização da informação dos dados de forma 

ativa e democrática. 

• Hipótese 10 - O processo de construção dos conceitos geocientíficos através 

das imagens de satélite permite maior compreensão e representação da 

realidade. 

 

As três hipóteses estão sendo tratadas em conjunto decorrente a correlação nas suas 

proposições. 

 

As novas tecnologias têm um significativo impacto sobre o papel dos professores, 

pela reciclagem constante recebida via rede, em termos de conteúdos, métodos e uso 

dos recursos tecnológicos, apoiando um modelo geral de ensino que encara os alunos 

como participantes ativos do processo de aprendizagem e não como receptores passivos 

de informações ou conhecimento. Desta forma há urgência em incentivar os docentes a 

utilizar as novas mídias e começarem a reformular suas aulas com métodos e 

metodologias mais inovadoras e a encorajar seus alunos a participarem de novas 

experiências. (Paiva 2002). 

 

Para Escola (2007: 315): 

A Escola impõe-se cada vez mais como núcleo policêntrico aberto ao 

‘mundo da vida’, estruturalmente construída como espaço sem muros, 

permeável ao universo informativo que cinge, numa estreita malha a 

‘aldeia global’. O aluno irrompe como agente, ator principal da sua 

própria formação consciente de que será ao longo da vida, numa 

aprendizagem continuada e permanente, que poderá responder às 

necessidades que a sociedade do conhecimento lhe impõe. O 

professor deixou de reclamar para si o privilégio e monopólio na 

transmissão do saber, mas encontra-se na sua profissionalidade, 
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enquanto mediador nos processos de busca e organização da 

informação, no desenvolvimento do espírito crítico, numa relação 

marcada pela não superioridade ou inferioridade frente ao aluno, 

mas antes pelo estatuto de interlocutor, a par de outros, no 

intercâmbio, na permuta, no encontro e confronto de opiniões em 

autênticas comunidades de argumentação e comunicação. 

 

A utilização das imagens de satélite na educação permite ao aluno uma apropriação 

do espaço por ele vivido, uma vez que possibilita uma visão de conjunto das principais 

categorias como paisagem, lugar, território e região que subsidiam a análise dos 

processos de uso e ocupação dos espaços naturais e sociais, assim enriquecendo o 

conhecimento biogeográfico da localidade onde está inserida a escola e a sua 

comunidade, visto que se constitui em uma das mais sérias exigências educacionais 

contemporâneas para o exercício/construção da cidadania, e consequentemente melhoria 

da qualidade de vida. Apesar de ser uma metodologia recente, inovadora e que veio para 

ficar, o uso de tecnologias espaciais no ensino tendo as imagens de satélite como 

recurso didático já vem sendo estudado e utilizado por vários pesquisadores os quais 

tem publicado alguns materiais importantes para a disseminação desta metodologia e 

prática de ensino. (Gonçalves,2005) 

 

Todos os pré e pós testes aplicados aos participantes da pesquisa foram estruturados 

seguindo a organização hierárquica de objetivos educacionais da Taxonomia de Bloom. 

As questões que compõem o encarte de pós teste foram elaboradas com maior 

complexidade ancoradas na técnica de resolução de problemas. No Colégio Centro de 

Educação e Cultura (CEC) decorrente de sua proposta pedagógica, os alunos têm acesso 

livre à web e assim a organização da informação se efetiva de forma ativa e 

democrática. 

 

Destacamos que as análises dos fenômenos biogeográficos visíveis nas imagens de 

satélite permitem que o aluno compreenda que os mapas não exibem informações 

acabadas em seus dados, e que sua leitura e interpretação podem ir mais além dos dados 

ali representados, com isso tem maior compreensão na representação da realidade e na 

construção dos conceitos geocientíficos. (Queen ,2012) 
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Assim as hipóteses são validadas porque a representação de um real mutável pode ser 

observada e comprovada pelo suporte digital gerando novos a atuais conhecimentos. 

 

 

• Hipótese 11 - Independente da classe social e poder aquisitivo o uso de 

tecnologias digitais permite e favorece a construção de conhecimentos 

geocientíficos. 

 

Os resultados da aplicação dos testes validaram a hipótese derrubando o mito de que 

a classe social desfavorecida por não deter o uso de tecnologia tem dificuldade em 

efetivar uma aprendizagem significativa. Para que o uso das tecnologias aliadas à 

aprendizagem seja eficaz e atual atingindo todas as camadas da sociedade é preciso 

utilizar os recursos tecnológicos disponíveis de forma a integrar a prática do professor 

com uma formação continuada em serviço. 

 

Concluímos pelas Tabelas 9 e 9.1 que existe diferença média entre as três escolas 

para ambos os grupos em todos os momentos, entretanto, Cap UCB sendo a unidade 

educacional situada em área de menor Índice de Desenvolvimento Humano apresentou 

maior ganho. 

 

Tabela 9: Compara Escolas por Grupo para Acerto no Ganho (Pós-Pré) 

Ganho 
Controle Experimental 

CEC NSP UCB CEC NSP UCB 

Média -0,2 -2,7 -0,3 1,6 3,7 6,6 

Mediana 0 -3 0 2 4 6 

Desvio Padrão 1,6 1,0 0,7 1,2 0,9 1,6 

CV 876% 37% 203% 74% 24% 24% 

Min -3 -4 -2 0 2 2 

Max 3 -1 1 4 5 10 

N 28 32 46 28 35 44 

IC 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 

P-valor <0,001 <0,001 

 

Tabela 9.1: P-valores da tabela 9 

 
CEC NSP 

Controle 
NSP <0,001 

 
UCB 0,787 <0,001 

Experimental 
NSP <0,001 

 
UCB <0,001 <0,001 
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Podemos notar que basicamente existe diferença entre todas as escolas. Destacado 

pelo ganho o grupo Experimental notamos que as três escolas são diferentes entre si e 

que nas três houve aumento da média de acerto, sendo o menor aumento na CEC de 1,6, 

seguido pela NSP de 3,7 e finalizando com a UCB que teve o maior aumento de 6,6. 

 

 

• Hipótese 12 - O acesso a informações de qualidade com o uso de novas 

tecnologias permite repensar a prática do professor em seu cotidiano.  

 

As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam a uma nova 

organização de trabalho, em que se faz necessário: a imprescindível especialização dos 

saberes; a colaboração transdisciplinar e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a 

consideração do conhecimento como um valor precioso, de utilidade na vida 

econômica. (Nóvoa, 2001) 

 

Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e estabelecendo um 

novo papel ao professor frente às novas tecnologias, que permitirá o desenvolvimento 

de ambientes de aprendizagem significativas centrados em atividades cotidianas dos 

alunos destacando a importância da interação social e o desenvolvimento de um espírito 

de colaboração e de autonomia. (Schõn, 1995). 

 

Em todos os Diários de Aula foram encontrados relatos de professores que validam 

essa hipótese: 

Mesmo tendo tido uma excelente formação profissional, atuando no 

magistério a muito tempo e trabalhando em um colégio de ponta com 

todo investimento, aprendi muito com essa pesquisa neste ano e me 

surpreendi com a minha performance utilizando essa nova 

metodologia de leitura de imagem. (Diário A) 

Se a direção da escola soubesse que depois que os alunos e eu 

passamos a usar melhor e mais a web e descobrimos um grande 

número de erros nas informações dos cadernos didáticos, tenho 

certeza que iria abolir o uso compulsório desse material. (Diário B) 
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Depois de tantos anos de formada aprendi a usar sem desconforto e 

desconfiança o computador (sem vergonha), depois de velha aprendi 

a pesquisar na web e agora entendo melhor quando meus alunos 

vivem fuçando o celular para ver e-mail, enviar mensagem e curtir o 

Facebook. (Diário C) 

 

• Hipótese 13 - A educação para a mídia propicia o desenvolvimento da 

leitura crítica dos meios de informação e comunicação. 

• Hipótese 14 - As imagens de satélite criam espaços de mediação entre 

sujeitos buscando a significação dos significados. 

 

As duas hipóteses estão sendo tratadas em conjunto decorrente o efeito de 

causalidade nas suas proposições. 

 

As reflexões em torno do assunto mídia e educação vem sendo aprofundadas há 

várias décadas dado a constatação de sua influência na formação do sujeito 

contemporâneo e da necessidade em explorar o assunto diante do exponencial 

desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação. 

 

O avanço tecnológico se colocou presentes em todos os setores da vida social, e na 

educação não poderia ser diferente, pois o impacto desse avanço se efetiva como 

processo social atingindo todas as instituições, invadindo a vida do homem no interior 

de sua casa, na rua onde mora, nas salas de aulas com os alunos, etc. Desta forma, os 

aparelhos tecnológicos dirigem suas atividades e condicionam seu pensar, seu agir, seu 

sentir, seu raciocínio e sua relação com as pessoas. (Belloni,2005). 

 

Percebemos ao longo da pesquisa que comportamentos referentes a leitura crítica dos 

meios de informação foram desenvolvidos e incorporados em práticas 

educomunicativas pelos alunos do Colégio Centro de Educação e Cultura (CEC) na 

formatação da programação da rádio da escola. A utilização e a incorporação das 

imagens de satélite nos folders quanto na pesquisa para a composição dos conteúdos 

informativos veiculados para os alunos contribuiu para a produção de sentidos e 

significados aos complexos conteúdos escolares. 
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Assim corrobora Boff (2011:71) na validação das hipóteses: 

Os alunos se tornam sujeitos ativos capazes de refletir criticamente 

sobre seu grupo social, quando tem um olhar e uma ação que permita 

ver o mundo na e em sua complexidade, superando a rigidez do ensino 

fragmento, linear e desconectado da realidade utilizando todo o 

aparato tecnológico cotidiano de comunicação.  

 

 

• Hipótese 15 - As imagens de satélite ampliam os espaços de comunicação e 

a criação de ecossistema comunicativo que favorece a ampliação de diálogos 

sociais e educativos. 

 

O significado do termo ecossistema comunicativo representa, no dizer de Ismar 

Soares (2011), os espaços educativos presenciais ou virtuais que têm o objetivo de 

melhorar o coeficiente educativo das ações comunicativas onde as tecnologias digitais e 

o uso da Internet propiciam uma mudança na dinâmica das práticas conversacionais e 

interativas. O hipertexto democratiza a relação do indivíduo com a informação, 

permitindo que este ultrapasse a condição de consumidor, de espectador passivo, para a 

condição de sujeito operativo, participativo e criativo. 

 

No Colégio Centro de Educação e Cultura (CEC) há uma estação de rádio com 

estúdio de produção e gravação com suíte técnica de primeira qualidade, que permite a 

ampliação dos conhecimentos dos alunos e uma vivência acadêmica intensa e 

diversificada, onde os alunos realizam programação semanal da rádio com orientação às 

viagens de férias, percursos de trilhas com indicativos de roteiros utilizando o Google  

Map, Earth, Street View, GPS e QR Code e para a condição do tempo no final de 

semana para aproveitar a praia para surfar. 

 

 Os alunos passaram a transmitir em tempo real do site do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) a previsão do tempo, lançando chamadas pela rádio ou 

enviando o folder por e-mail para os colegas e à toda comunidade escolar, sendo um 

momento muito esperado do dia na escola.  
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Como destaca Levy (1993):  

 

“As coletividades cognitivas se auto organizam, se mantém e se transformam 

através do envolvimento permanente dos indivíduos que as compõem. Mas 

estas coletividades não são constituídas apenas por seres humanos. Nós 

vimos que as técnicas de comunicação e de processamento das 

representações também desempenham, nelas, um papel igualmente essencial. 

É preciso ainda ampliar as coletividades cognitivas às outras técnicas, e 

mesmo a todos os elementos do universo físico que as ações humanas 

implicam”. (p.144) 

 

 

 

  

Figura 34: Folder da previsão em tempo real pelo INPE 

Fonte: http://www.cecescola.com.br/radio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsão em tempo real 

http://www.cecescola.com.br/radio 

http://www.cecescola.com.br/radio/
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9.6 Estabelecimento de Ecossistemas Comunicativos  

 

O estabelecimento de um ecossistema comunicativo se constitui com a inserção de 

tecnologias no cotidiano do ambiente escolar apresentando aos estudantes as novas 

mídias e recursos tecnológicos que estão intimamente inseridas em sua vida pessoal e 

que carregam um grande potencial de qualificar como enriquecer a trajetória escolar. 

Assim constatamos nas Tabelas 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,25 ,26 e 37 dos 214 alunos 

participantes da pesquisa: 98,1% possuem celular com internet ,90,2% possuem 

Notebook, 98,1% acessam a internet pelo celular sendo que 94,9% acessam com 

frequência, 90,2% usam e acessam diariamente com muita frequência seus e-mails, 

96,7% tem participação ativa em rede social,100% utilizam sites do Google em 

pesquisa,80, 8% utiliza conteúdo da web no preparo das tarefas escolares e 58,9% dos 

utilizam o google Maps ou o GPS  

Tabela 19: Distribuição de “Possui celular com internet” (Aluno) 

 

 

Tabela 20: Distribuição de “Possui” (Aluno) 

Possui N % P-valor 

Notebook 193 90,2% Ref 

Computador 189 88,3% 0,532 

Tablet 53 24,8% <0,001 

 

Tabela 21: Distribuição de “Acesso à internet” (Aluno) 

Acesso à internet N % P-valor 

Acesso pelo celular 210 98,1% Ref 

Acesso com frequência 203 94,9% 0,066 

Acesso pelo computador 189 88,3% <0,001 

Não acesso 0 0,0% <0,001 

Acesso raramente 0 0,0% <0,001 

 

Tabela 22: Distribuição de “Uso e acesso de e-mail” (Aluno) 

Uso e acesso de e-mail N % P-valor 

Uso e acesso diariamente com muita frequência 193 90,2% Ref 

Uso e acesso esporadicamente 29 13,6% <0,001 

Uso e acesso com pouca frequência ao dia 23 10,7% <0,001 

Não possuo e-mail 0 0,0% <0,001 

Possuo e-mail, mas não acesso 0 0,0% <0,001 

 

Possui celular 
com internet 

N % P-valor 

Não 4 1,9% 
<0,001 

Sim 210 98,1% 
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Tabela 23: Distribuição de “Participação em rede social” (Aluno) 

Participação 
em rede social 

N % P-valor 

Facebook 207 96,7% Ref 

Twitter 15 7,0% <0,001 

Orkut 0 0,0% <0,001 

LinkedIn 0 0,0% <0,001 

Outra 0 0,0% <0,001 

 

 

Tabela 25: Distribuição de “Site de pesquisa” (Aluno) 

Site de 
pesquisa 

N % P-valor 

Google 214 100% Ref 

Ask 14 6,5% <0,001 

Yahoo 12 5,6% <0,001 

Bing 0 0,0% <0,001 

Outros 0 0,0% <0,001 

 

Tabela 26: Distribuição de “Utiliza conteúdo da web no preparo das tarefas escolares” (Aluno) 

Utiliza conteúdo da web no 
preparo das tarefas escolares 

N % P-valor 

Não 10 4,7% <0,001 

Com alguma frequência 31 14,5% <0,001 

Sempre utilizo o conteúdo da web 173 80,8% Ref 

 

Tabela 37: Distribuição de “Utiliza Google Maps ou GPS” (Aluno) 

Utiliza Google Maps ou GPS N % P-valor 

Não 52 24,3% <0,001 

Desconheço a utilização 22 10,3% <0,001 

Não utilizo, mas tenho interesse 6 2,8% <0,001 

Utilizo raramente 8 3,7% <0,001 

Utilizo com frequência no transito e em viagens 126 58,9% Ref 

 

Machado (2007) acredita que um dos aspectos mais importantes da sociedade da 

informação é o que a convergência tecnológica propicia via novas mídias, onde essas se 

tornam extensões comunicacionais possibilitando ao público o acesso às informações 

numa grande variedade de dispositivos digitais, de forma muito rápida e em tempo real. 

Hoje por intermédio dos novos aparatos tecnológicos e do desenvolvimento da nova 

sensibilidade, criou-se uma energia que perpassa os novos mecanismos de apreensão do 

mundo “pela mediação de conectar-se ou desconectar-se dos aparelhos” (Baccega, 

2008:10), que pode ser percebida nas empatias cognitivas e expressivas, desenvolvidas, 

principalmente, pelos jovens. Martín-Barbero explica que “frente à língua e ao 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
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território, as (linguagens) eletrônicas, audiovisuais, musicais, ultrapassam essa 

limitação, produzindo comunidades hermenêuticas que respondem a novos modos de 

perceber e narrar a identidade” (Martín-Barbero, 1998:58). Identidades que são capazes 

de “amalgamar e fazer conviver ingredientes de universos culturais diversos” (Martín-

Barbero, 1998:13). Instaura-se, assim, um ecossistema tão vital quanto o ambiental: o 

ecossistema comunicativo. 

Especificamente na unidade escolar participante Colégio Centro de Educação e 

Cultura (CEC) há uma estação de rádio com estúdio de produção e gravação, laboratório 

de informática, fotografia e de ciências que permitem a ampliação dos conhecimentos 

dos alunos e uma vivência acadêmica intensa e diversificada. Foi observado no 

cotidiano da pesquisa que os conteúdos biogeográficos trabalhados tendo as imagens de 

satélite como recurso didático extrapolaram a sala de aula e foram utilizados pelos 

alunos especificamente na programação semanal da rádio com orientação às viagens de 

férias, percursos de trilhas com indicativos de roteiros utilizando o Google Map e uso de 

GPS e a condição do tempo no final de semana para aproveitar a praia para surfar. 

 

Figura 35: Rádio da Escola CEC 

Fonte: http://www.cecescola.com.br/radio/ 

 

http://www.cecescola.com.br/radio/
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Assim constatamos no decorrer da pesquisa que especificamente nesta unidade de 

ensino as provocações em relação à interação entre comunicação e educação, são e 

tornam-se cada vez mais intensas no cotidiano escolar. Com essa experiência deve-se 

atentar a desafios como a inserção dos meios de comunicação nos ambientes escolares, 

o uso das tecnologias na sala de aula, a leitura crítica dos meios e processos, a formação 

dos docentes e colaboradores para com o uso das mídias e meios de comunicação, e 

especialmente o cuidado em não simplesmente reproduzir práticas pedagógicas 

retrógradas e/ou anacrônicas via novas ferramentas. 

Apresentamos a seguir folders distribuídos e enviados aos alunos com as chamadas 

das programações da rádio do CEC onde estão presentes as imagens de satélite e a 

utilização de recursos de apoio como o Google Map, Earth, Street View, GPS e QR 

Code.  

 

Figura 36: Folder da Rádio do CEC com informativo do tempo para o final de semana 

Fonte: http://www.cecescola.com.br/radio/ 

 

Figura 37: Folder da Rádio do CEC para localização na Disney 

Fonte: http://www.cecescola.com.br/radio/ 

Vai à Disney e não quer se perder? 
http://www.cecescola.com.br/radio/ 

           Acesse a Rádio CEC 

http://www.cecescola.com.br/radio/
http://www.cecescola.com.br/radio/


303 
 

 

 

Figura 38: Folder da Rádio do CEC para realização de trilhas nos Parques e Reservas  

Fonte: http://www.cecescola.com.br/radio/ 

 

Ressaltamos que o pressuposto cognitivo é o de que na comunicação educativa, o 

conhecimento geocientífico construído pelo sujeito resulta antes de tudo das suas 

interações com os outros atores humanos, mas também com todos os componentes do 

contexto de aprendizagem, inclusive do contexto mediático. Desta forma, o conceito de 

processo educativo alarga o horizonte do aluno, passando a visar o largo espaço da 

cidadania. Porque entendemos por processo educativo aquele que ocorre na escola e 

fora dela, assim como todas as ações sociais que têm como pressuposto melhorar a 

qualidade de vida, diminuir a exclusão social, garantir a democracia e principalmente 

formar cidadãos. 

 Sabe usar o Code para trilhar? 
http://www.cecescola.com.br/radio/ 

           Acesse a Rádio CEC 

Sabe usar o 

Code para 

trilhar? 

http://www.cecescola.com.br/radio/
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Apesar de duas unidades escolares participantes da pesquisa, Colégio Senhora da 

Pena e o Cap da UCB, seja proibido o acesso à web em sala de aula como está 

representado na Tabela 34 e registrado em seus regimentos , os professores e os alunos 

não disponibilizarem na web ou em um ambiente próprio no site da escola os conteúdos, 

as tarefas de aula ou de casa , não pesquisarem conteúdo na web, não utilizarem 

imagens, mapas, gráficos e recursos da informática (office, softwares) e devam seguir 

somente as orientações dos materiais didáticos próprios de cada instituição, a velocidade 

do acesso às informações e principalmente a propagação com aquisição e domínio pelos 

alunos dos aparatos tecnológicos, demandam das referidas escolas novas posturas frente 

à utilização das recentes tecnologias nos mais diversos processos. 

 

Tabela 34: Distribuição de “Acesso à web em aula” (Aluno) 

Acesso à web em aula N % P-valor 

Proibido acesso à web em aula 157 73,4% Ref 

Acesso somente no laboratório de informática 157 73,4% Ref 

Somente com equipamentos da escola 157 73,4% Ref 

Com equipamentos pessoais 57 26,6% <0,001 

Livre 57 26,6% <0,001 

 

Depreende-se que, mesmo se tratando de uma geração intimamente conectada às 

novas mídias e plataformas tecnológicas como foi constatado nas tabelas anteriores, 

inclusive com experiências alternativas de Comunicação Educativa como é o caso da 

Unidade CEC que possui um rádio, os estudantes validam mesmo sem alternativas a 

utilização dos suportes tradicionais, como os cadernos virtuais, as apostilas e os 

cadernos didáticos. São realidades que coexistem no espaço escolar e não se manifestam 

por meio do conflito, mas sim da complementariedade. Cada unidade escolar traz 

consigo seus traços culturais e competências próprias, possibilitando que o “antigo” e o 

“novo” estejam presentes, articulados por objetivos comuns. Surge, assim, a ampliação 

dos contextos formativos, e não a suplantação da “modernidade” pela tradição 

Foi observado ao longo do convívio da pesquisa que as referidas unidades escolares 

vivem estágios de construções e restruturação de processos e estão refletindo sobre a 

prática educativa e o uso de tecnologia - o uso didático das tecnologias. Nesse sentido, 

Moran, Masetto e Behrens (2008:14) afirmam que “as tecnologias sozinhas não mudam 

a escola, mas trazem mil possibilidades de apoio ao professor e de interação com e entre 
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os alunos”. Partindo dessa posição se apresenta uma interface entre as mídias enquanto 

tecnologias comunicacionais e o processo de ensino e aprendizagem, nos mais variados 

espaços de aprendizagem. 

Portanto é fato que a interface entre comunicação e educação propicia o rompimento 

de antigos paradigmas e dilemas, mas também expõem de forma muito clara a 

necessidade imperativa de buscar propostas que consolidem essa interação com o intuito 

de potencializar práticas pedagógicas e cidadãs mais democráticas e sólidas. O processo 

de globalização trouxe a expansão aos meios de comunicação e acesso às tecnologias 

digitais revolucionando a nossa relação com a informação, com o trabalho, a maneira 

como nos relacionamos e também como aprendemos e ensinamos. Eis que um novo 

desafio se apresenta a escola, frente a esse novo cenário, pois há várias formas de 

difusão de saberes e isto implica em modificar as formas de se aprender esses saberes. 

Nunca como hoje a comunicação se revelou tão necessária a um tão grande número 

de cidadãos, caso algum deles, em qualquer lugar do planeta, consiga passar à sua 

margem. Forçoso é reconhecer que a acessibilidade da comunicação se apresenta bem 

maior do que a da educação, pelo que o reflexo educativo da primeira não pode deixar 

de ser tomado em consideração, atendendo ao carácter supletivo que a comunicação 

adquire em tais circunstâncias. 
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CONCLUSÃO 
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10.1 Conclusões do Estudo  

 
Há alguns anos, a fronteira entre os ditos civilizados e os 

denominados “povos indígenas” era a sua interação à cultura 

européia, enquanto a nova fronteira que se configura poderá 

ser entre “digitalizados” e “indigitalizados”. 

                                                                               Couto (2004) 

 

 

A sociedade contemporânea é multicultural e de múltiplas linguagens, portanto, cabe 

a escola e, em especial no ensino das ciências, preparar os alunos para lidar com essas 

novas linguagens e torná-los aptos a exercerem sua cidadania de fato, utilizando para 

isso, uma nova forma de alfabetização que exige outro sentido, “a alfabetização do 

olhar”. 

Debruçar-se sobre as imagens e decodificá-las é uma tarefa agradável e prazerosa, 

tendo em vista que a imagem aproxima o indivíduo da mensagem permitindo 

decodificar com mais facilidade o que se quer representar, desperta emoções e 

possibilita um entendimento mais rápido do que lhe é proposto, favorecendo plenamente 

ao processo de ensino-aprendizagem. 

É perfeitamente possível compreender o poder da imagem na sociedade atual. Elas 

estão em todos os lugares e são utilizadas para diversos fins. A globalização permitiu a 

formação de uma sociedade multicultural e de múltiplas linguagens por meio de uma 

massificação dos meios de comunicação, tornou mais acessível o conhecimento, 

incentivou a interpretação de mundo pela alfabetização do olhar. Essa velha e agora 

considerada “nova forma” de ver e ler o mundo e suas transformações passou a permitir 

que pessoas menos privilegiadas culturalmente pudessem opinar e interferir na 

construção do espaço. 

A supremacia da imagem sobre escrita é ratificada por vários ramos da pesquisa 

científica, inclusive pela semiótica, que por meio de estudos dos signos e sinais usados 

em comunicação, indicou formas de expressões variadas e que estas poderiam 

perfeitamente ser transformadas em linguagens racionais. Cada signo passou a ser 

interpretado com mais rigor e assim, adquiriram maior importância na sociedade 

globalizada. 
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Durante o Século XX, e início do Século XXI, pode-se perceber uma verdadeira 

revolução no que se refere aos registros iconográficos. As tecnologias de registros de 

imagens foram aprimoradas e estas passaram a invadir as casas e nossas vidas. Onde 

quer que estejamos elas se fazem presente. Saber interpretá-las, numa sociedade que 

muda muito rapidamente, é a base para construir um conhecimento elaborado e 

desenvolver uma postura crítica e, desse modo interferir positivamente na organização e 

(re) organização do espaço. 

As imagens possuem grande potencial de comunicação, de modo que devem ser 

incorporadas no ensino e em destaque ao nosso estudo os produtos das geotecnologias, 

podem ser adotadas na educação, uma vez que integram uma linguagem que contribui 

para formar cidadãos críticos, ativos e conscientes. Foram as leituras de Arnheim (1989) 

um dos referenciais no entendimento da imagem como uma linguagem importante para 

a produção do conhecimento porque o papel agora conferido ao leitor do terceiro 

milênio é atribuir significado aos textos do seu mundo. Concepções que comungamos 

com a de Freire (2003:20), segundo a qual “a leitura de mundo precede a da palavra”, 

ampliando a visão do que seja a alfabetização e a função a ela atribuída: a formação do 

leitor de mundo. 

 

O nosso objeto de pesquisa, as imagens de satélite, são recursos tecnológicos 

educacionais da Era da Inteligência Conectada e isso não significa simplesmente 

segundo Cebrián (1998) a interconexão de tecnologias e, sim, da interconexão de seres 

humanos pela tecnologia. Não é uma era das máquinas inteligentes, mas de seres 

humanos que, pelas redes podem combinar sua inteligência, seu conhecimento e sua 

criatividade para avançar na criação de riquezas e desenvolvimento social. Não é apenas 

uma era de conexão de computadores, mas de interconexão da inteligência humana. 

 

As imagens de satélite trabalhando os conceitos geocientíficos Espaço, Paisagem, 

Território, Região, Lugar, Rede e Escala com as abordagens CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente) contribui na melhoraria do nível de criticidade, na 

resolução de problemas de ordem pessoal e social, permitindo maior consciência das 

interações entre ciência, tecnologia e sociedade contribuindo para o envolvimento mais 

atuante do aluno nas questões de ordem, social, políticas, econômicas e ambientais. 
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Presentes no cotidiano e popularizadas pela web, as imagens de satélite atendem as 

características das TICs (tecnologias da informação e comunicação) que são a 

velocidade, proximidade, conectividade e a virtualidade, ampliando as possibilidades 

criativas do homem, explorando situações cotidianas relacionadas ao espaço 

biogeográfico, ao lugar da política e geopolítica, a representação de instâncias 

conhecidas e/ou desconhecidas, a ampliação das experiências e a condição de 

identificação com o espaço vivido. 

 

As imagens de satélite são responsáveis pela apreensão da realidade sob o ponto de 

vista da espacialidade, ou seja, de compreensão do papel do espaço nas práticas sociais 

e destas na configuração do espaço permitindo a construção conceitual no ensino das 

ciências por uma aprendizagem significativa ancorada nos processos educomunicativos 

possibilitando a formação de Comunidades de Aprendizagem que para Freitas (2010) é 

uma organização social/ educativa de pessoas que trabalham em conjunto, partilhando 

conhecimentos, atitudes e valores, para alcançar objetivos mútuos. O conceito de 

comunidade surge associado à proximidade do espaço, à partilha de interesses e 

objetivos, à troca de informações e opiniões, à colaboração e à cooperação entre os 

todos os participantes. 

 

Entretanto com toda essa potência as imagens de satélite não são recursos presentes 

no cotidiano da sala de aula, isto porque, na formação do professor do ensino das 

ciências se desconsidera a utilização de produtos do sensoriamento remoto e o uso das 

geotecnologias. Desta forma a metodologia de leitura com base na Teoria do Efeito 

Estético de Iser (1996), proporcionou ao leitor, aluno e professor, experiências reais de 

leitura das imagens de satélite, favorecendo uma cultura tecnológica de âmbito mais 

abrangente, enquanto suporte de uma sociedade globalizada com as características que 

lhe estão associadas, a mobilidade e a flexibilidade.  

 

As unidades escolares partícipes da pesquisa, CEC, NSP e UCB se tronaram 

instituições com um ambiente de trabalho baseado no conceito de uma organização que 

aprende, onde se formou um ciclo vivencial por uma interação entre ação e reflexão, 

processo que se estabeleceu obedecendo aos seguintes elementos: “experiência, 

observação e reflexão, formação de conceitos abstratos e generalizados e teste de 

implicações dos conceitos em novas situações”. 
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Trabalhar com as imagens de satélite na construção de conceitos geocientíficos 

utilizando softwares como o Google Earth, Google Maps e Google Street View foi um 

grande desafio mesmo sendo um instrumental tecnológico disponível na internet. São 

ferramentas catalisadoras da interdisciplinaridade com outras áreas, num contínuo e 

dinâmico processo de ensino e aprendizagem e demonstraram ser instrumentos práticos 

de análise da localização espacial. A sua utilidade para as aulas de Geografia e de 

Biologia se apresentaram inquestionáveis, possibilitando, além da espacialização da 

informação, maior acessibilidade, precisão e velocidade na obtenção de dados. 

 

No Século XXI graças ao grande desenvolvimento tecnológico, as informações 

chegam de todas as partes do mundo por meio da TV, rádio, cinema, jornais, 

computador, vídeo etc. É uma verdadeira enxurrada de textos e imagens que podem e 

devem ser trabalhadas para a construção do saber e permitir a compreensão do espaço 

seja ele em âmbito local, regional, nacional ou global. Com esse panorama Castells 

(1999) alerta para a diferença entre o aprender "fazendo" e o aprender "usando" as 

novas tecnologias. Com as elites estaria ficando o papel de aprender "fazendo" e, como 

consequência, o controle e o poder de modificar as aplicações da tecnologia, enquanto 

"a maior parte das pessoas aprende usando e, assim, permanece dentro dos limites do 

pacote da tecnologia".  

 

Assim a pesquisa: Imagens de satélite no cotidiano da sala de aula: Uma proposta 

metodológica para o ensino das ciências e para a comunicação educativa, em suas 

conclusões do estudo apresenta três momentos que ilustram a eficácia do objeto em 

questão que ao longo da investigação comprovou disponibilizar informações que 

constroem conceitos geocientíficos que suportados pela comunicação educativa 

promovem uma aprendizagem significativa. 

 

1º momento: Viralizou na web a história do jovem canadense William Gadoury, 

que, ao estudar mapas de constelações dos Povos Maia, descobriu que as posições das 

estrelas conhecidas por aquela civilização correspondiam à localização das cidades que 

construíram.  

 

De acordo com o garoto que é um autodidata, estudioso e fascinado pela Cultura 

Maia, das 118 estrelas que compunham os mapas estelares, a posição de 117 estava de 
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acordo com cidades maias da civilização pré-colombiana. Ao estudar a única estrela que 

não correspondia à posição de uma cidade antiga, descobriu solitariamente, com a ajuda 

de um satélite da Agência Espacial Canadense  e da ferramenta Google Maps, que a 

posição do astro correspondia, supostamente, a vestígios de uma cidade feita por 

homens da Península de Iucatã, no atual território do México. 

 

 

Figura 39: Imagens de satélites da agência espacial canadense com a localização da cidade perdida 

dos Maias 

Fonte: http://www.asc-csa.gc.ca/eng/ 

 

 

2º momento: Na noite entre 27 e 28 de março de 2004 com ventos de mais de 150 

km/h o Catarina atinge a região entre o litoral de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, 

foi o primeiro furacão nas costas brasileiras. 

 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Centro de Previsão de Tempo 

e Estudos Climático (CPTEC/INPE) na observação de um fenômeno climático com 

estrutura impecável de raríssimo furacão, não emitiu aviso de evacuação.  

 

O alerta para a população partiu de fontes da sociedade civil que acompanhavam em 

tempo real a movimentação dos fluxos de ar atmosférico pelas imagens do satélite 

GOES na web. 

 

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2016/01/astronauta-canadense-defende-que-proximo-passo-logico-e-colonizar-lua.html
http://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2016/01/veja-pontos-turisticos-em-miniatura-no-google-street-view.html
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/


312 
 

 

 

Figura 40: Furacão Catarina 

Fonte: Imagens da NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) do satélite GOES. 

 

 

3º momento: Em 2013, o astronauta interativo Chris Hadfield embarcado na Soyuz 

TMA-07M participou cotidianamente de conversas pela web a partir da Estação 

Espacial Internacional descrevendo como era o espaço visto além da atmosfera da 

Terra. Diariamente postava em sua conta no Twitter e no Instagram, imagens do espaço 

em tempo real e solicitava aos seus seguidores legendas ou títulos para as fotos. 

 

"O propósito disto é conectar com você e permitir que você tenha uma experiência 

um pouco mais direta do que é a vida dentro de um cargueiro de pesquisa orbitando a 

Terra", escreveu o astronauta no Twitter. Entre seus feitos estão o vídeo transmitido ao 

vivo para a Terra, onde ele tocou o clássico “Space Oddity”, de David Bowie. Ele 

costumava publicar diversas fotos ao longo do dia. 
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Figura 41: Olho da África' foi clicado do espaço pelo astronauta canadense Chris Hadfield. 

Fonte: http://goo.gl/12B1P6 

 

Nessa perspectiva, cabe à escola fornecer trilhas pedagógicas com suportes 

tecnológicos capazes de instrumentalizar o aluno na seleção das imagens para a 

construção de conceitos, favorecendo o seu desenvolvimento cognitivo plenamente e 

democraticamente.  

 

As imagens especificamente as digitais, que são representações bidimensionais 

usando números binários codificados de modo a permitir seu armazenamento, 

transferência, impressão ou reprodução abrem as portas para um mundo de 

possibilidades, quebrando o paradigma racional da escrita que distancia o leitor do 

texto.  

 

A imagem aproxima o observador, pois este pode construir e reconstruir seus 

conceitos, ao passo que aprofunda a sua observação, analisa e reanalisa fatos e 

fenômenos, sendo a forma mais eficaz para se entender o mundo que está em constante 

mudança. 

 

 

http://goo.gl/12B1P6
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A investigação que se debruçou metodologicamente por três anos inicialmente 

capacitou professores para o uso de tecnologias no cotidiano da sala de aula em um 

processo de formação continuada através de um protótipo metodológico que os 

qualificaram a realizar leitura das imagens de satélite para o ensino das ciências com 

base nas categorias iserianas.  

 

Os docentes capacitados para a implementação da pesquisa trabalharam os conceitos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Meio Ambiente tendo como recurso 

pedagógico as imagens de satélite conjugado com os aplicativos da web, o que 

favoreceu no ensino das ciências a construção dos conceitos geocientíficos 

estabelecendo uma aprendizagem significativa dentro dos parâmetros da Taxinomia de 

Bloom. 

 

Nesse percurso da investigação houve intenso processo de reflexão por parte dos 

sujeitos da pesquisa a partir das discussões da inserção das geotecnologias no cotidiano 

escolar e a possibilidade da construção de um ecossistema comunicativo nas unidades 

escolares. 

 

A aplicação dos pré e pós testes que objetivou a comprovação de que as imagens de 

satélite disponibilizam informações que constroem conceitos geocientíficos que 

suportados pela comunicação educativa promovem uma aprendizagem significativa foi 

legitimado estatisticamente. 

 

Através dos resultados estatísticos obtidos pelos testes foi constatado que há maior 

necessidade de investimento nas unidades escolares com relação a utilização das TICs e 

qualificação dos docentes decorrentes das necessidades educativas da sociedade da 

informação e do conhecimento. 

 

Perante o rigor dos procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa verificamos 

e provamos que os objetivos do estudo foram alcançados e esperamos ter contribuído 

para que os nossos jovens em espaços educativos inovadores construam com a presença 

da tecnologia seus conceitos e valores, tornando-se agentes de uma aprendizagem 
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significativa, constituindo assim o primeiro passo para a construção de uma educação de 

qualidade, democrática e libertadora. 

 

 

10.2 Implicações da Investigação  

 

A pesquisa permitiu observar que na sociedade contemporânea do pouco que 

conhecemos em relação ao conhecimento produzido nos chega por intermédio das 

diferentes tecnologias que, por sua vez, constroem imagens do mundo, o que acarreta 

uma relação natural com as mesmas, a partir de uma postura de familiaridade com os 

códigos e símbolos imagéticos. 

 

Embora a grande maioria das manifestações humanas enfatize a leitura da palavra, 

outras leituras também pertencem ao mundo. Assim mostramos que o mundo das 

imagens traz em si um saber diferente daquele mundo das palavras, com uma linguagem 

que se apresenta de diferentes formas e por isso também é preciso saber interpretá-la. 

 

Se espera do professor no século XXI que ele seja aquele que ajude a tecer a trama 

do desenvolvimento individual e coletivo e que saiba manejar os instrumentos que a 

cultura irá indicar como representativos dos modos de viver e de pensar civilizados, 

específicos dos novos tempos. Para isso, ainda são necessárias muitas pesquisas em 

novas tecnologias da informação, modelos cognitivos, interações entre pares, 

aprendizagem cooperativa, adequados ao modelo baseado em tecnologia, que oriente a 

formação de professores no seu desenvolvimento e ofereça alguns parâmetros para a 

tarefa docente nesta perspectiva. 

 

Se a escola for entendida como um local de construção do conhecimento e de 

socialização do saber, como um ambiente de discussão, troca de experiências e de 

elaboração de uma nova sociedade, é fundamental que a utilização dos recursos seja 

amplamente discutida e elaborada conjuntamente com a comunidade escolar, ou seja, 

que não fique restrita às decisões e recomendações de outros. Tanto no Brasil como em 

outros países, a maioria das experiências com uso de tecnologias informacionais no 

cotidiano escolar estão apoiadas em uma concepção tradicional de ensino e 

aprendizagem. Esse fato deve alertar para a importância da reflexão sobre qual é a 
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educação que se quer oferecer aos alunos, para que a incorporação da tecnologia não 

seja apenas o "antigo" travestido de "moderno" 

 

As habilidades relacionadas ao uso de tecnologia delineiam um novo modelo para a 

escola e para a formação dos professores. Os recursos oferecidos pelos computadores, 

pela Internet, pelos aparelhos tecnológicos cotidianos como a celular que hoje agrega 

múltiplas mídias, os softwares e as redes de comunicação evidenciam a necessidade de 

se estabelecerem vínculos entre os conteúdos das disciplinas escolares, as diversas 

aprendizagens no âmbito da escola com a realidade cotidiana e a sociedade 

contemporânea. Notadamente as informações circulantes são mais ricas em forma e 

mais diversificadas em conteúdo do que as existentes na escola tradicional (Lévy,1993; 

Moran,2005; Mercado,2010). 

 

Destacamos que na formação do professor deve-se prover condições para que o 

profissional construa conhecimento sobre e com as tecnologias educativas integrando-as 

na sua prática pedagógica com condições de re-contextualizar as oportunidades 

educativas que as diferentes tecnologias revelam, cabendo ao professor adequá-las às 

necessidades e especificidades da escola e do alunado com que atua. 

 

O desenvolvimento da tecnologia educativa é, por isso mesmo, indissociável da 

formação de professores enquanto resposta à construção da sociedade da informação e 

comunicação e, cada vez mais, do que se vai desenhando como sociedade do 

conhecimento. A criação de qualquer dispositivo tecnológico, como fica 

abundantemente provada pela história, condiciona a sociedade em múltiplas vertentes, 

transformando a cultura, a comunicação, e educação necessitando de um olhar crítico.  

 

Por isso destacamos a posição de Demo (2010): 

 

Deve-se lidar com os recursos tecnológicos da sociedade do 

conhecimento de forma crítica, o que envolve o entendimento de que: 

a) esses recursos estão inscritos nas relações capitalistas de produção, 

num contexto de redefinição da teoria do capital humano, que é 

reconceptualizado, nas novas organizações, como capital intelectual; 

b) esses recursos articulam-se com questões atuais do desemprego 

estrutural e subemprego; c) no entanto, o conhecimento e o 

desenvolvimento tecnológico são forças materiais também na 

concretização de valores que se relacionam com os interesses dos 



317 
 

 

excluídos, contradizendo os valores próprios da acumulação 

capitalista; d) em todo o contexto discutido, a educação assume papel 

crucial na socialização e construção do conhecimento e da cultura, 

podendo ultrapassar o caráter instrumental do conhecimento, tendo em 

vista a formação de cidadãos comprometidos com: a democracia, a 

igualdade e a inclusão sociais; a tolerância e o diálogo intercultural.(p 

47) 

 

 

No percurso da investigação várias outras questões foram levantadas e quais não 

pudemos dedicar a atenção que seria desejada. Mas não existe certamente, estudo algum 

que não tenha as suas limitações ou mesmo a necessidade de manter o foco nos 

objetivos para não se perder nas divagações. 

 

É necessário considerar que que os resultados desta pesquisa se limitou a três unidades 

educacionais, pelo que impossibilita uma generalização das conclusões. Entretanto os resultados 

obtidos, com a inserção das imagens de satélite, tornaram-se um fator de acréscimo à 

aprendizagem dos alunos e de formação continuada dos professores. 

 

Esperamos que a pesquisa possa servir de ponto de partida para outras investigações no 

âmbito das tecnologias no contexto educativo, especificamente nos recursos disponibilizados na 

web utilizados cotidianamente pelos alunos. O uso dos aparatos tecnológicos não só desperta o 

interesse em estudar e pesquisar, como também prepara para a integração numa sociedade 

altamente informatizada. 

 

Como salienta Escola (2003):  

 

Independentemente do reconhecimento das novas exigências que as 

TIC colocam aos educadores neste trânsito para a sociedade do 

conhecimento, o lugar do professor continua inquestionável e, em 

nada ameaçado, pois se se multiplicam as fontes e as possibilidades 

de pesquisa de informação, a reconversão do aluno em explorador 

activo no ciberespaço, exige mais do que nunca sua presença, 

ensinando aos alunos a difícil tarefa de avaliar e gerir a informação 

que chega. O professor ensina-lhe que essa viagem rumo ao 

conhecimento, tecida na riqueza do diálogo pedagógico, só foi 

possível porque ambos, num momento mágico, para além das 

mediações tecnológicas, fizeram da educação um espaço de encontro 

de sujeitos construtores de saber, mestres na transformação 

da informação em saber, saboroso. (p.357)  
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10.3 Orientações para Investigação Futura  

 

As nossas orientações para investigações futuras partem da imagem captada pelo 

telescópio espacial Hubble que mostra com clareza os ecos da explosão de uma estrela 

no momento em que aumentou temporariamente seu brilho tonando-se 600.000 vezes 

mais luminosa que o nosso Sol.  

 

Na imagem registrada pelo satélite, a luz é refletida pela poeira interestelar, 

emoldurada por espirais e redemoinhos provocados por poderosos campos magnéticos 

produzindo o mais espetacular "eco de luz" da história da astronomia.28 

Figura 42: Ecos de Luz de V838 Monocerotis 

Fonte:http://www.apolo11.com/display.php?imagem=imagens/etc/galaxia_v838.jpg 

                                                           
28 V838 Monocerotis é uma gigantesca estrela variável localizada a mais de 20 mil anos-luz da Terra na 

constelação do Unicórnio, ou Monoceros. Em outubro de 2002 os cientistas testemunharam um forte e 

repentino aumento em seu brilho, que transformou a estrela no objeto mais luminoso da Galáxia. Os 

eventos registrados foram únicos, com surgimentos de intensos picos luminosos com velocidade de 

expansão incomum, seguido de súbitos apagões. No início os pesquisadores pensaram que o aumento de 

brilho era o resultado de uma explosão comum de uma estrela em estado de supernova, mas hoje 

praticamente todos concordam que o evento foi totalmente diferente, com algumas teorias apontando para 

a fusão de duas estrelas ou até mesmo que V838 Monocerotis tenha engolido os planetas gigantes que a 

orbitavam. 

 

http://www.apolo11.com/display.php?imagem=imagens/etc/galaxia_v838.jpg
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No despertar do século XXI, a informação passa a ocupar um lugar de tamanho destaque na 

sociedade ocidental, que o desenvolvimento informacional e técnico chega a modificar a 

sociedade em diversos aspectos. Para Castells (2013), um dos desafios que se colocam à atual 

sociedade, ou à “sociedade em rede”, como ele a designa, é precisamente o da condição de 

processamento da informação e geração de conhecimentos em cada um de nós, se referindo ao 

desenvolvimento da capacidade necessária para aprender a aprender durante toda a vida, 

partindo da informação armazenada digitalmente, recombinando-a e utilizando-a para produzir 

conhecimentos. 

 

Assim para investigar se seria possível que, com o avanço das tecnologias digitais, 

houvesse se estabelecido uma interface entre lógica científica e artística, que se 

manifestaria no componente gráfico por meio do qual os objetos científicos chegam a 

nós, nos apropriamos das categorias desenvolvidas pela Teoria do Efeito Estético para a 

descrição do processo de leitura das imagens de satélite.  

 

Constatou-se que o requisito primeiro a presidir a leitura é a reciprocidade entre o 

polo artístico e o polo estético, e que a imagem de satélite, sendo um texto visual, é uma 

obra potencialmente capaz de suscitar uma experiência estética naquele que se 

compromete com a recepção, sendo o conhecimento obtido pelo forte componente 

visual. Isso significa afirmar que, na geografia, especificamente na cartografia (no caso 

as imagens de satélite), é mais pulsante a interposição da Estética sobre o produto da 

Ciência. 

 

Tal concepção verificou-se pelo fato das imagens de satélite apresentarem cores e 

formas delineadas como num trabalho estético, a dimensão estética ou artística favorece 

substancialmente a obtenção da informação, obtida por meio da fruição. São imagens 

cuja leitura parte de um texto decifrável, atrativo pela composição e harmonização das 

cores, despertando a sensibilidade estética no processo de percepção dos elementos 

estruturantes e na geração de sentido. 

 

O presente estudo permitiu uma identificação dos processos de leitura das imagens 

de satélite a subjetividade da decisão humana na colorização apesar da necessidade de 

um aparato tecnológico, do conhecimento técnico e do domínio da técnica que se efetiva 

no tratamento da cor, ratificando nossa questão de análise, o que nos permite concluir 

que desenvolvimento das tecnologias digitais exigiu a intervenção de um olhar estético 

para que seus resultados se tornassem compreensíveis ao homem comum. 



320 
 

 

O trabalho com as imagens de satélite permitiu perceber que ao longo do tempo, a 

cisão entre Ciência e Arte se sedimentou em razão da especificidade do método (que 

está na raiz dos processos), dos processos (que determinam a natureza do produto) e da 

natureza do produto. A tão falada aproximação entre Ciência e Arte se dá pela 

emergência de um ideal estético no produto científico limitando-se, portanto, à esfera da 

estrutura superficial, não incorrendo em qualquer interveniência sobre o método, sobre 

os processos ou sobre a natureza do produto. 

 

Portanto, o que se pode depreender é a existência de uma aproximação entre Ciência 

e Estética, o que não nos permitiu – ao menos do ponto de vista deste trabalho – 

comprovar a existência de uma aproximação, na essência entre Ciência e Arte. No cerne 

dessa aproximação percebeu-se que existe uma separação clara entre a imagem 

produzida para fins de divulgação – a que pretende realçar os elementos que o cientista 

julgou mais importantes – e a que é colorizada apenas para gerar um objeto belo, sem 

um fim predeterminado, que exista apenas para ser observado.  

 

Desta forma, a interveniência da Estética dá origem a dois tipos diferenciados de 

imagem. O primeiro tipo tem compromisso com transmitir a informação, com ressaltar a 

verdade científica que nela está contida; é uma colorização de caráter jornalístico. O 

segundo tipo tem compromisso com transmitir uma sensação, com ressaltar a beleza 

intrínseca à própria imagem, como verdade própria; é uma colorização de caráter 

artístico. O que as diferencia é o mesmo que diferencia, por exemplo, a notícia do 

romance, ou da poesia.  

 

Nas imagens com colorização artísticas, imagens fruíveis que não remetem à geração 

de sentido, existem para apresentação do belo, por meio do qual se deflagra uma 

emoção, o técnico se assemelha a um romancista que promove o sequestro do leitor, 

prendendo-o num efeito que lhe permite a visão em conjunto da obra, desde que todos 

os elementos do romance sejam incorporados tendo em vista a construção deste efeito. 

O tratamento com este tipo de colorização permite que os elementos da imagem 

desvelem, como os personagens de um romance, como a surpresa de uma forma, como 

a emoção de um gesto. 

 

As imagens com colorização jornalística, ao contrário, ressaltam objetivamente o 

real, como um jornalista cuja atividade profissional consiste em lidar com informação, 
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com dados factuais que precisam ser aclarados e divulgados. Uma imagem com 

similaridades de notícia, que tem proximidade com a essência do jornalismo, ou seja, 

com a seleção e a organização das informações no produto final.  

 

Quando o técnico se vale da cor na produção de imagens com colorização jornalística 

permite que o sentido do produto científico seja visível aos olhos leigos, valendo-se da 

estética como ferramenta, apenas mais uma, entre tantas, de modo a levá-la com maior 

facilidade a um público mais amplo. Muito próximo da "arte" do jornalismo que 

consiste em escolher os assuntos que mais interessam ao público e apresentá-los de 

modo atraente, o técnico de sensoriamento remoto trata a imagem objetivando a 

representação mais fiel dos elementos da porção do espaço imageado. 

 

Essa estratégia se adéqua ao que Iser preconiza como estratégia de aguçamento do 

repertório do leitor, sem o que não há geração de sentido. Isso se tornou necessário à 

medida que as novas formas de organização social exigiram que a Ciência mostrasse 

sua produção ao mundo exterior a ela. Por outro lado, isso passa a exigir do cientista um 

olhar mais sensível, que o torna capaz de se valer dessa ferramenta. 

 

O que se pode concluir deste trabalho é que existe, efetivamente, uma aproximação 

entre Ciência e Arte, na medida em que a primeira se vem utilizando da estética – 

matéria prima da Arte – como ferramenta para a tradução dos seus produtos, de modo a 

torná-los acessíveis ao grande público.  

 

Embora essa aproximação tenha exigido a presença de cientistas dotados de um olhar 

mais sensível, dentro do que pudemos observar, não há uma mudança estrutural no 

caráter da Ciência, a ponto de permitir que se diga que a mesma esteja afetada pelos 

paradigmas que norteiam a produção artística. 

 

Finalmente, cabe realçar que o mundo contemporâneo, com a presença da tecnologia 

digital e espacial, já criou as condições para que se reverta a artificial separação de Arte 

e Ciência, fazendo com que o conhecimento produzido a partir de uma ou outra 

perspectiva não se isole, mas que ambas possam oferecer ao homem visões 

complementares, por meio das quais será possível construir uma visão mais complexa 

da vida. 

 



322 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323 
 

 

Acevedo, J. A. D. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las 

ciencias: educación científica para la ciudadanía. Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias, v. 01, n. 01, p. 3-16. 

Afonso, A. (2009). A Gestão das Comunidades de Aprendizagem enquanto Geradoras 

de Contextos de Aprendizagem. Tese de Doutoramento não publicada. Coimbra: 

Universidade de Coimbra. 

Anderson, L. W.; Krathwohl, D. R.; Bloom, B. S. (2001). A taxonomy for learning, 

teaching and assessing: a revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objetives. New 

York: Addison Wesley Longman. 

Almeida, A. S., Chaves, J. M. (2009). O uso de imagens de satélite nas atividades de 

educação ambiental. Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, 

Brasil, 25-30 abril 2009. Disponível em: Anais XV Simpósio Brasileiro de 

Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil. 

Almeida, L. & Freire, T. (2000). Metodologia da Investigação em Psicologia e 

Educação. Braga: Psiquilíbrios. 

Alonso, Manuel & Matilla, Luis (1990). Imágenes en Acción. Madrid: Ediciones Akal. 

Alves, D. (2005). Manuais Escolares de Estudo do Meio, Educação CTSA e 

Pensamento Crítico. Tese de Mestrado. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Alves, N. V. O. (2007). O lúdico na formação de jovens e adultos. In: 

SEMINÁRINACIONAL INTERDISCIPLINAR EM EXPERIÊNCIAS 

EDUCATIVAS. 

Anderson, L. W. et. al. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: a 

revison of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Nova York: Addison Wesley 

Longman. 

Antunes, C. (2000). Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto 

Alegre: Artmed. 

Aparici & Garcia-Matilla (1998). Lectura de imágenes. Madrid: De LaTorre. 

Aristóteles. (1995). A Poética. Paris: Librarie Génerale Française. 

Arnheim, R. (1989). Intuição e intelecto na arte. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 

1. ed. brasileira, São Paulo: Martins Fontes. 

Assmann, H. (2000). A metamorfose do aprender na sociedade da informação. Revista 

Ciência da Informação, Revista Ciência da Informação vl. 29, n. º 2. 

Auler, D. (2003). Alfabetização científico-tecnológica: um novo “paradigma”? Ensaio. 

Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 05, n. 01, p. 69-83. 



324 
 

 

Aumont, J. (2005). A imagem. Trad. Estela dos Santos Abreu e Cláudio C. Santoro. 

2ªed. Campinas, SP: Papirus. 

Ausubel, D. P., Novak, J. D., Hanesian, H. (1980) Psicologia educacional. Tradução 

Eva Nick. Rio de Janeiro: Interamericana.  

Ausubel, D. P. (1982). A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São 

Paulo: Moraes, 1982 

Ausubel, D. P. (2003). Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva 

cognitiva. Lisboa: Plátano.  

Azevedo, M., & Oliveira, R. (2014). As novas tecnologias como recurso pedagógico no 

ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. Revista Areté: Revista 

Amazônica de Ensino de Ciências, 3. 

Babbie, E. (2001). The practice of social research. (9th ed.). Belmont, CA: 

Wadsworth/Thomson Learning. 

Baccega, M. A. (2002). Gestão de Processos Comunicacionais. São Paulo: Editora 

Atlas. 

Baccega, Maria Aparecida. (2008) Conhecimento, Informação e Tecnologia. 

Comunicação &Educação, São Paulo, janeiro/abril. 

Baptista, L. F. (2014). Novas tecnologias da informação e comunicação no contexto 

educacional. Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura. 

Barbosa, R. (2008). Gestão da informação e do conhecimento: origens, polêmicas e 

perspectivas. Informação & Informação, Londrina, v. 13. 

Bardin, L. (2006).  Análise de conteúdo. Lisboa: Edições. 

Barreto, A. V. P.; Honorato, C. F. (1998). Manual de sobrevivência na selva 

acadêmica. Rio de Janeiro: Objeto Direto. 

Belloni, M. L. (2005). O que é mídia-educação. 2. ed. Campinas: Autores Associados. 

Benakouche, T. (2014). A escola enquanto espaço de reprodução da exclusão digital.  

Benjamin, Walter. (1983). “A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução” in 

Textos escolhidos: Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen 

Habermas. São Paulo: Abril Cultural. (Coleção Os Pensadores) 

Benjamin, W. (1982). A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In 

Adorno, T. et al. Teoria da Cultura de Massa. 3a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

Bet, S. (2014). Clube Virtual de Ciências. REPOSITÓRIO de TCCs-Sistemas de 

Informação, (2). 



325 
 

 

Bettega, M. H. (2004). Educação continuada na era digital. São Paulo: Cortez. 

Bezer, H.O. (2008). A abordagem de Reuven Feuerstein a partir de Piaget e Vygotsky. 

Porto Alegre. Mediação. 

Bogdan, R. e Biklen, S. (1994). Investigação Qualitativa em Educação – Uma 

Introdução à Teoria e aos Métodos. Traduzido por Maria João Alvarez, Sara Bahia dos 

Santos e Telmo Mourinho Baptista, coleção Ciências da Educação, original em língua 

inglesa de 1991. Porto: Porto Editora. 

Bloom, B. S. et al. (1956). Taxonomy of educational objectives. New York: David 

Mckay. 

Bloom, B. S. (1972). Innocence in education. The School Review, v. 80, n3. 

Boff, T. d. (2011). Processo Interativo: uma possibilidade de um currículo integrado e 

contribuição de um docente pesquisador - autor e ator - de seu fazer cotidiano escolar. 

Tese de doutorado em Educação em Ciências. Porto Alegre: URGS 

Borges, C. O.; Borges, A. P. A.; Santos, D. G.; Marciano, E. P.; Brito, L. C. C.; 

Carneiro, G. M. C.; Nunes, S. M. T. (2010). Vantagens da utilização do ensino CTSA 

aplicado às atividades extraclasse. XV Encontro nacional de ensino de química (XV 

ENEQ). Brasília, Distrito Federal. 

Bottentuit, J B; Coutinho, C. P. (2009). A Integração do Google Sites no Processo de 

Ensino e Aprendizagem Actas da VI Conferência Internacional de TIC na Educação 

Challenges 2009 /. Braga: Universidade do Minho. pp.385-398. 

Brady, M. (2000). O Que vale a Pena Ensinar. State University of New York Press. 

Brandi, A. T. E.; Gurgel, C. M. A. (2002). A alfabetização científica e o processo de ler 

e escrever em séries iniciais: emergências de um estudo de investigação-ação. Ciência 

& Educação, Brasília, v. 8, n. 1, p.113-125. Disponível em: Acesso em 25 ago. 2015. 

Brasil. Secretaria de Educação Básica e Tecnológica. (1998) Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Ministério da Educação. Brasília: MEC. 

Brasil. Ministério da Educação. (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Brasília, DF. 

Bravo, R.S. (1991). Técnicas de Investigación Social: Teoria y ejercícios. Madrid: 

Paraninfo. 

Bravo Ramos, J. L. (2004): “Los medios de enseñanza: Clasificación, selección y 

aplicación. Pixel-Bit: Revista de medios y educación, (24), 113-124. 

Bullaude, José (1989). Enseñanza audiovisual – teoria y pratica. Santiago do Chile: 

4ªed. Editorial Universitaria. 



326 
 

 

Caamaño, A. & Martins, I (2005). Repensar los modelos de innovación curricular, 

investigación didáctica y formación del profesorado para mejorar la enseñanza de las 

ciencias en las aulas desde una perspectiva CTS. In P. Membiela & y. Padilla (ed.), 

Retos y perspectivas de la enseñanza de las ciencias desde el enfoque Ciencia –

Tecnología –Sociedad en los inicios del siglo XXI, 7, 49-56. Madrid: Education 

Editores. (www.uvigo.es/educacion.editora/Libro01/htm). 

Cabero, J. (1989) Tecnología educativa: utilización didáctica del vídeo. Barcelona: 

PPU 

Cabero, J. (1990). Análisis de medios de enseñanza. Sevilla: Ediciones Alfar. 

Cabero, J. (Ed.) (2010). Tecnologia Educativa. Madrid: Editorial Síntesis, S. A., 17-34. 

Cachapuz, A., Praia, J. & Jorge, M. (2000). Reflexão em torno de perspectivas de 

ensino das Ciências: Contributos para uma nova orientação curricular – ensino por 

pesquisa. Revista de Educação, 9 (1), 69-79. 

Calado, Isabel (1994). A Utilização Educativa das Imagens. Porto: Porto Editora. 

Campbell, D. R.; Stanley, J. C. (1979) Delineamentos experimentais e quase 

experimentais de pesquisa. São Paulo: EPU/EDUSP. 

Canclíni, N.G. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Barcelona: Gedisa. 

Campos, M. C. C.; Nigro, R. G. (2009). Didática de Ciências: o ensino-aprendizagem 

como investigação. São Paulo: FTD. 

Capoani, Teodoro C.; Priester, T. C. (2007). Indisciplina em ambiente escolar. In: 

SEMINÁRIO NACIONAL INTERDISCIPLINAR EM EXPERIÊNCIAS 

EDUCATIVAS. 

Chassot, A. (2003). Alfabetização Científica: Uma Possibilidade para a Inclusão Social. 

Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 22, p.89-100. 

Castells, M. (1999). A sociedade em rede – a era da informação: economia, sociedade e 

cultura. São Paulo: Paz e Terra. 

Castells, M. (2000).  A Galáxia Internet.  Lisboa:  Fundação Calouste Gulbenkian. 

Castells, M. (2013). Poder da comunicação. Lisboa: Fundação Gulbenkian. 

Carneiro, M. H. S.; Dib, S. M. F.; Mendes, J. R. de S. (2003). Texto e imagens no 

ensino de ciências. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

EM CIÊNCIAS, 4., 2003, Bauru. Anais... Bauru: APRAPEC. 

Carvalho, A. M.; Gil-Pérez, D. (2005). Formação de professores de Ciências: 

tendências e inovações. São Paulo: Cortez. 

http://www.uvigo.es/educacion.editora/Libro01/htm


327 
 

 

Cazeta, V. (2007). Educação Visual do Espaço e o Google Earth. In: Novos rumos da 

Cartografia Escolar: Currículo, linguagem e tecnologia. Rosângela Doin Almeida (Org). 

Editora Contexto. SP. 

Cebrián, de la Serna, Manuel. (2009). El impacto de las TICs en los centros educativos. 

Madrid: Editorial Sintesis. 

Cebrián, de la Serna, Manuel. (2005). Tecnologías de la Información y Comunicación 

para la Formación de Docentes. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Cebrián, J. (1998) La red. 3ª.ed. Disponível 

em:    http://www.links.org.ar/infoteca/ctccomopuentessi.pdf. 

Cebrián, de la Serna, Manuel. (1995) Información audiovisual. Concepto, técnica, 

expresión y aplicaciones. Madrid: Síntesis. S.A.  

 Charlot, B. (2000). Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: 

Artmed.  

Chaves, A. S. Educação para a Ciência e a Tecnologia. (2009). Ensino de ciências e 

desenvolvimento: o que pensam os cientistas. 2ª ed. Brasília: UNESCO, Instituto 

Sangari. 

Chaves, José; Lima, Isabel & Vasconcelos, Francisca (1993). A Imagem – da 

publicidade ao ensino. Revista Portuguesa de Educação. 6 (3), 103-111. 

Chaves, José & Lima, Isabel (2001). Imagem: os caminhos que se bifurcam. Desafios 

2001. Braga: Universidade do Minho. 

Chevallard, Y. (1991). La Transposition Didactique. Grenoble: La Pensée sauvage. 

Citelli, A. O. (2011). Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. 

São Paulo: Paulinas.     

Clark, H. e Brennam, S. E. (2001). Grounding in communication. Em L. Resnick; J. M. 

Levine e S. T. Teasley Perspectives on socially shared cognition. Washington: 

American Psychological Association. 

Clark, D. (2006). Learning domains or Bloom's taxonomy: the three types of learning. 

Disponível em: <www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html>. Acesso em: 19 abril 

2015.  

Coll, C. (2002). Psicologia e currículo. São Paulo: Ática. 

Colom, Salinas Y Sureda (1988) Tecnología y medios educativos. Madrid: Cincel 

Kapelusz.  

Conklin, J. (2005). A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of 

Blooms’s taxonomy of educational objectives. Educational Horizons, v. 83, n. 3. 

http://www.links.org.ar/infoteca/ctccomopuentessi.pdf
http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html


328 
 

 

Costa, C. (2005). Educação, imagem e mídias. São Paulo: Cortez. 

Correa, R. L. (1982) Espaço Geográfico: algumas considerações. In: Novos Rumos da 

Geografia Brasileira. São Paulo: Hucitec. 

Couto, M. (2004). Pensatempos. Lisboa: Editorial Caminhos. 

Demo, P. (2010). Educação e conhecimento; relação necessária, insuficiente e 

controversa. 2ª ed. Petrópolis: Vozes. 

Dentillo, D. B. (2014). Era de inovação em tecnologia digital impõe desafios. Ciência e 

Cultura, 66(1), 9. 

Díaz Lucea, J. (1996): “Los recursos y materiales didácticos en Educación Física”. 

Apunts: Educaciò Física i Esports, nº (43), 42-54. 

Dondis, Donis A. (1991). Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo; Martins Fontes. 

Drapeau, Christian (1996). Aprender aprendendo. Lisboa: Instituto Piaget. Colecção 

Horizontes Pedagógicos. 

Duborgel, Bruno (1992). Imaginário e Pedagogia. Lisboa: Instituto Piaget. Colecção 

Horizontes Pedagógicos. 

Eggert, Edla. (2004). Quem pesquisa se pesquisa? Uma provocação a fim de criar um 

espaço especulativo do ato investigativo. In: ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto. 

A Aventura (Auto) Biográfica - Teoria e Empiria. Porto Alegre: EDIPUC. 

Eichler, M. L., & Del Pino, J. C. (2014). Jigo: um editor de objetos de aprendizagem de 

temas de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Revista Brasileira de Ensino de 

Ciência e Tecnologia, 7. 

Escola, J. (2002). Comunicação e Educação em Gabriel Marcel. Tese de doutoramento 

apresentada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Escola, J.(2003).“Ensinar a aprender na Sociedade do Conhecimento”.LIVRO DE ACTAS 

– 4º SOPCOM. 

Escola, J. (2007 a). A Comunicação Educativa e os Desafios da Sociedade do 

Conhecimento. In Cid Fernández, Rodríguez Rodriguéz, La Brecha Digital y sus 

implicaciones educativas. Nova Escola Galega, 307- 317. 

Escola; J. (2007 b). A Fractura Digital em Portugal. In Cid Fernández e Rodríguez 

Rodriguéz, La Brecha Digital y sús implicaciones educativas. Nova Escola Galega, 95-

110. 

Escola, J. (2010). Ensinar a ver: Educação para a Cidadania na Telepolis. In Oliveira 

Medeiros (Coord.), A Educação como Projeto. Desafios de Cidadania, 79-109. 



329 
 

 

Escola, J. (2011) Gabriel Marcel. Comunicação e Educação. Porto: Edições 

Afrontamento. 

Espinoza, H. F. (2004). Ensino de geografia para jovens e adultos utilizando 

sensoriamento remoto. In: Anais 4ª Jornada de Educação em Sensoriamento Remoto no 

âmbito do Mercosul. São Leopoldo, Brasil: Ed. Unisinos. 

Fantin, M. (2008). Liga, roda, clica: estudos em mídia, cultura e infância. Campinas: 

Papirus. 

Fazenda, I. C. A. (1994). Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. Campinas, 

São Paulo: Papirus. 

Fernandez, Alicia. (2009). Os idiomas dos Aprendentes – Editora Digital Source. 

Ferreira, M. C., & Santana, J. R. (2014). O computador e sua incorporação ao cenário e 

práticas escolares, uma breve análise no plano de trabalho dos professores de 

laboratórios de informática educativa–lie. Revista de Educação, Ciências e Matemática, 

2(2). 

Feuerstein R. (2002). The Dynamic Assessment of Cognitive Modifiability: the 

learning propensity assessment device: theory, instruments and techniques. Jerusalem: 

The ICELP Press. 

Fink, A. (2002). How to conduct surveys – a step-by-step guide. 2ª. Ed., Thousand 

Oaks,, California: Sage Publications. 

Fiorentini, D. (2004). A didática e a prática de ensino mediadas pela investigação sobre 

a prática. Curitiba: Champagnat. 

Flick, U. (2004). Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman. 

Florenzano, T.G (2002). Imagens de Satélites para Estudos Ambientais. São Paulo. 

Oficina dos Textos. 

Florenzano, T. G. (2008). Os Satélites e Suas Aplicações. São José dos Campos: 

SindCT. 

Flusser, V. (2002). Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da 

fotografia.  Rio de Janeiro: Relume Dumará. 

Fonseca, F. P.; Oliva, J. T. (2007). A geografia e suas linguagens: o caso da cartografia. 

São Paulo, Contexto. 

Fortin, Marie-Fabienne (2009). O Processo de Investigação – da concepção à 

realização. Décarie Éditeur, Lusociência. 

Freire, P. (2003). A importância do ato de ler. 45ª ed. São Paulo: Cortez. 

 



330 
 

 

Freire, P. (2006). Pedagogia do Oprimido. 45. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.  

Freire, P. (1996). Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Ed. 

São Paulo: Paz e Terra. 

Freitas, M. P. G. (2010). Interacção e utilização de serviços de comunicação em 

comunidades de aprendizagem. Dissertação de Mestrado não publicada. Aveiro: 

Universidade de Aveiro. 

Fullan, M. (2002). Los nuevos siginificados del cambio en la educación. 

Editores: Barcelona: Octaedro, Espanha. 

Fusari, M. F; Ferraz, M. H. (1996). Metodologia do ensino da arte. São Paulo: Cortez. 

Gagliardi, P. (1990). Symbols and artifacts: views of the corporate landscape. Berlin: 

Walter de Gruyter. 

Gaspar L. F. C., & Oliveira, R. M. M. A. D. (2014). A compreensão de uma nova 

proposta de inclusão digital no Ensino Fundamental pelos professores regulares do 5º 

ano. Revista NUPEM, 6(10), 233-247. 

Ghiglione, R. & Matalon, B. (2001). O Inquérito. Teoria e Prática. Oeiras: Celta 

Editora. 

Gil, António Carlos (2010). Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas. 

Gil-Pérez, D. (1998). El papel de la educación ante las transformaciones científico 

tecnológicas. Revista Iberoamericana de Educación, 18, 69-90. 

Gil Pérez; Montoro, I. F., Alís; J. C., Cachapuz, A. & Praia; J. (2001). Por uma imagem 

não deformada do trabalho científico. Ciência & Educação, v. 7, n. 2, p. 125-153. 

Godoy, A. S.; Cunha, M. A. V. C. (2007). Didática no ensino superior: técnicas e 

tendências. São Paulo: Pioneira. 

Gomes, M. (2002). Feuerstein e a Construção Mediada do Conhecimento. Porto Alegre, 

Artmed.   

Gomes, P. C. C. (1995). O conceito de região e sua discussão. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil. 

Gonçalves, Marianina. I. (2004). Uso do Sensoriamento Remoto na Produção do 

Conhecimento Escolar. São José dos Campos, INPE. 

<www.dsr.inpe.br/vcsr/html/Proj_2004/uso_escolar_sr.pdf  

Gonçalves, Marianina I. (2005) Aprendizagem significativa: um conceito subjacente. 

In: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. Curso de uso escolar do 

sensoriamento remoto no estudo do meio ambiente, VIII. São José dos Campos. 

http://www.dsr.inpe.br/vcsr/html/Proj_2004/uso_escolar_sr.pdf


331 
 

 

Gonçalves, C. (2010). O Desenvolvimento das Comunidades de Aprendizagem Online: 

Um Estudo de Caso na Formação de Professores no Amazonas. Tese de Doutoramento 

não publicada. Minho: Universidade do Minho. 

Gonnet, J. (2014) Educação e mídias. São Paulo: Loyola. 

Gonzaga, A. T., Gonzaga, A. M., Azevedo, R. O. M., & Oliveira, J. A. P. D. (2014). O 

portfólio como estratégia de ensino-aprendizagem no ensino de ciências em um 

processo interdisciplinar com estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Revista 

Areté: Revista Amazônica de Ensino de Ciências, 6(10). 

Goode, Willian J.; Hatt, Paul K. (1992) Métodos em Pesquisa Social. 4a ed. São Paulo: 

Nacional. 

Grossman, P. L. 1990) The making of a teacher: teacher knowledge and teacher 

education. New York: Teachers College Press. 

Guimarães, M. (2011). Pensamento complexo, dialética e educação ambiental. São 

Paulo: Editora Cortez.  

Guskey, T. R. (2001). Benjamin S. Bloom's contributions to curriculum, instruction, 

and school learning. In: ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN EDUCATIONAL 

RESEARCH ASSOCIATION, Seattle. Proceedings. Seattle: AERA  

Gutiérrez, F. (2004) Pedagogia para el desarrolo sostenible. Costa Rica: Alped. 

Gutierrez, F. (1979). Linguagem total: uma pedagogia dos meios de comunicação. São 

Paulo, Summus.  

Hill, M. & Hill, A. (2008). Investigação por Questionário. Lisboa: Edições Sílabo. 

Hutchins, E. (2006). Cognition in the wild. Massachussets: Institute of Technology. 

Ibáñez, Fdez. (2006). Didactica de la imagen – educacion de la sensibilidad visual. 

Bilbau: ICE. 

Illich, Ivan. (1985). Sociedade sem escolas. Petrópolis: Vozes. 

Iser, W. (1975) “The Reading Process: A Phenomenological Approach”. In: _____. The 

implied reader. Patterns of communication in prode fiction from Bunyan to Beckett. 

Baltimore: The Johns Hopkins University Press.  

Iser, W. (1979). A Interação do Texto com o Leitor. In.: LIMA, Luiz Costa (org.). A 

literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

Iser, W. (1996). O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Trad. Johannes 

Kretschmer. São Paulo: Ed. 34.  

Iser, W. (1983). Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional. In: Lima, Luiz 

Costa. Teoria da literatura em suas fontes. 2ª ed. Rio de Janeiro: F. Alves. 



332 
 

 

Jackson, R. M. (1994). A Computer Generated color: Guide to presentation and 

display. New York: John Wiley & Sons. 

Jairo, Simon da Fonseca & Gilberto de Andrade Martins. (1996). Curso de Estatística, 

6ª Edição, Editora Atlas – São Paulo. 

Krasilchik, M. (2009) Ensino de Ciências: um ponto de partida para a inclusão. 2.ed. 

Brasília: UNESCO, Instituto Sangari. 

Kenski, V.M. (2010). Comunidades de aprendizagem: em direção a uma nova 

sociabilidade na educação, en: Revista de Educação e Informática Acesso SEED/SP, 

n.15. 

Kenski, V. M. (2008). Tecnologias e ensino presencial e à distância. 2ª ed. Campinas, 

SP: Papirus. 

Kerlinger, F. N. (1980). Metodologia da pesquisa em ciências sociais. São Paulo: 

E.P.U., EDUSP, INEP.  

Kidder, L. H. (org.) (1987). Métodos de pesquisa nas relações sociais. Vol.2: Medidas 

na pesquisa social. São Paulo: EPU. 

Koch, I. V. (2000). A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto. 

Krathwohl, D. R. (2001). A revision of Bloom's taxonomy: an overview. Theory in 

Practice, v. 41, n. 4. 

Kuhn, T. S. (2007). A Estrutura das revoluções científicas. 9ª. Ed. São Paulo: 

Perspectiva. 

Lakatos, E. M.; Marconi, M. de A. (2017). Fundamentos de metodologia científica. 8ª 

ed., São Paulo, Atlas. 

Lave, J. (2008). Cognition in practice: Mind, mathematics and culture in everyday life. 

Cambridge: University Press. 

Leite, Adriana Filgueira. (2006). O Lugar: Duas Acepções Geográficas. In: Anuário do 

Instituto de Geociências – UFRJ. Rio de Janeiro. 

Leite, N. N. (2013). As tecnologias da informação na educação geográfica: o 

software/jogo Simcity4 como ferramenta educacional para o terceiro ciclo do ensino 

fundamental. TECNOLOGIA EDUCACIONAL, 24. 

Lemos, R. (2014). Os desafios do uso das mídias sociais no aprendizado: uma imagem-

síntese do futuro da educação. Revista FGV Online, 2(2), 10-12. 

Litto, F. M. (2014). Escolas abertas e aprendizagem. Revista FGV Online, 1(1), 38-49. 

Lévy, P. (1993). As Tecnologias da Inteligência: O Futuro do Pensamento na Era da 

Informática. São Paulo, Editora 34.  



333 
 

 

Lévy, P. (1998). A Inteligência Coletiva – Por uma Antropologia do Ciberespaço. São 

Paulo, Edições Loyola.  

Libâneo, J. C. (2008) Pedagogia, como ciência da educação. Cadernos de Pesquisa, São 

Paulo, v. 37, n.131, mar/ago. 

Lojkine, J. (2009). A revolução informacional. São Paulo, Cortez. 

Lomena, M. (2006). Benjamin Bloom. Disponível em: <http://www.everything2.com/ 

index.pl?node_id=143987>. Acesso em: 28 março 2015.  

López Cerezo, J. A. (2004), Ciência, Tecnologia e Sociedade: o estado da arte na 

Europa e nos Estados Unidos. In: Santos, L. W. et al (org.) Ciência, tecnologia e 

sociedade: o desafio da interação. Londrina: IAPAR.    

Lorenzetti, L.; Delizoicov, D. (2001). Alfabetização científica no contexto das séries 

inicias. Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências, v. 3, n. 1, jun. Disponível em: 

Acesso em 10 ago. 2015. 

Lucea, J. D. (1999). Unidades didácticas para secundaria: I. De las habilidades básicas a 

las habilidades específicas (Vol. 1). Inde. 

Lüdke, M. (2002). Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. Rio de Janeiro: 

DP&A. 

Machado, S. E. (2007). Ecossistema Cognitivo e Comunicativo. São Paulo. SP: NCE 

Núcleo de Comunicação e Educação.  

Malhotra, Naresh K. (1996). Marketing Research: an applied orientation. Englewood 

Cliffs: Prentice Hall. 

Manguel, A. (2010). Lendo imagens: uma história de amor e ódio. Trad. de Rubens 

Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras. 

Maroco, João. (2003) Análise Estatística com utilização do SPSS, 2ª Edição, Editora 

Silabo, Lisboa. 

Marquès, P. (2004): Selección de materiales didácticos y diseño de intervenciones 

educativas. Enciclopedia virtual de Didáctica y Organización Escolar. Comunicación y 

Pedagogía, nº 149, pp. 53-58" Barcelona. 

Martín-Barbero, J.M. (2014). A comunicação na educação. São Paulo: Contexto. 

Martín-Barbero, J.M. (2003). Dos Meios às mediações: comunicação, cultura e 

hegemonia. Tradução Ronald Polito e Sérgio Alcides. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ. 

Martín-Barbero, J.M. (2002). La educación desde la comunicación. Buenos Aires: 

Grupo Editorial Norma. 

http://www.everything2.com/index.pl?node_id=143987
http://www.everything2.com/index.pl?node_id=143987


334 
 

 

Martín-Barbero, J.M. (2001). Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção 

televisiva; trad. De Jacob Gorender. São Paulo: Editora SENAC São Paulo. 

Martín-Barbero, J. (2000). Ensanchando territórios em comunicación/educación. 

Bogotá: Universidad Central. 

Martín-Barbero, J. M. (1998) Cidade Virtual: Novos Cenários da Comunicação.   

Revista Comunicação & Educação n 11. São Paulo: Moderna. 

Martín-Barbero, J.M. (1997). Heredando el futuro: pensar la Educación desde la 

Comunicación.Bogotá: Nomadas.  

Martín-Barbero, J.M. (1995). Recepção e comunicação a busca do sujeito. In: Sujeito, 

o lado oculto do receptor / Mauro Wilton de Sousa (org.). São Paulo: Brasiliense. 

Martín-Gordillo, M. (2005). Las decisiones científicas y la participación ciudadana. 

Un caso CTS sobre investigación biomédica. Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias, 2 (1), 38-55. 

Martins, I. P.; Paixão, M. de F. (2011). Perspectivas atuais ciência-tecnologia-

sociedade no ensino e na investigação em educação em ciência. In: Santos, W. L. P. 

dos; Auler, D. (Orgs.). CTS e educação científica: desafios, tendências e resultados de 

pesquisas. (pp. 135-160). Brasília: Editora Universidade de Brasília. 

Martins, M.H. (1983). O que é leitura. São Paulo: Brasiliense. 

Martínez Bonafé, J. (2004): “Viejos y nuevos recursos y tecnologías en el sistema 

educativo” Editores: Sevilla, Espanha. 

Masetto, M, Moran, J.M. Behrens, M. (2008). Mediação pedagógica e o uso da 

tecnologia. In: Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus. 

Mattar, F. N. (1999). Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 1 v. 

Mattar, J. (2014). História, Teorias e Cases sobre o Uso de Games em Educação. 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL, 45. 

Matos, M. Cardoso, I.; Mattos, L.; Neves, R.; Hatje, R.; Gomes, M. M.; Lima, M. J. G. 

S. (2005). Buscando subsídios para o planejamento de ensino: as ideias dos estudantes 

de quinta série sobre ecologia. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO 

DEBIOLOGIA, 1, E ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA, Rio de 

Janeiro/Espírito Santo. Anais... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Ensino de 

Biologia. 

Mcluhan, M. (1976). Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: 

Cultrix. 



335 
 

 

Mercado, Luis Paulo Leopoldo. (2010). Novas tecnologias na educação: reflexões 

sobre a prática. Maceió. Edufal. 

Membiela, P. (2001). Una revisión del movimiento CTS en la enseñanza de las 

Ciências. In P. Membiela (Ed.), Ensenãnza de las Ciências desde la perspectiva Ciência- 

Tecnología-Sociedad. Formación científica para la ciudadanía, 91-103 (2ª ed.). Madrid: 

Narcea Ediciones. 

Menezes, A F. D., Azevedo, A. C. P. D., & Frutuoso, V. D. S. (2014). Ensino de 

Ciências da saúde ambiental: dialogando com alunos e trabalhadores na construção de 

um sítio virtual. Revista Areté: Revista Amazônica de Ensino de Ciências, 4(06). 

Menezes, A. F., dos Santos, B. O., Galvíncio, J. D., & da Silva, J. J. A. (2014). A 

utilização do sensoriamento remoto no ensino da geografia para o ensino médio como 

recurso didático. Geo UERJ, 2(24). 

Merriam, S. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. San 

Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Metzker, C. O. D., & Rios, R. A. G. D. M. (2014). Ensino de Ciências: dificuldades e 

proposta de ferramentas didáticas. Anuário da Produção de Iniciação Científica 

Discente, 14(29), 287-296. 

Moita, F. M. G. C., & Canuto, É. C. (2011). Os jogos digitais no processo de ensinar e 

aprender e os estilos de aprendizagem do aluno. TECNOLOGIA EDUCACIONAL, 58. 

Moderno, António (1992). A Comunicação Audiovisual no Processo Didáctico.Aveiro: 

Universidade de Aveiro. 

Monsani, J.; Santos, A. J.; Masago, É.; Blachesseu, G.; Machado, A.; Graciano, L.; 

VIEIRA, L. P.; Ferraz, D. F. (2007). O ensino envolvendo o cotidiano. In: 

SEMINÁRIO NACIONAL INTERDISCIPLINAR EM EXPERIÊNCIAS 

EDUCATIVAS. 

Morales, P. (1988): Medición de actitudes en psiología y educación. Construcción de 

escalas y problemas metodológicos, San Sebastián: Tarttalo. 

Moran, J.M. (2003). Leituras dos meios de comunicação. São Paulo: Pancast. 

Moran, J.M. (2014). Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias. 

Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n. 12, p.13-21, Mai/ago.  

Moran, J. M. (2005) Novas tecnologias e o reencantamento do mundo. Revista 

Tecnologia Educacional. Rio de Janeiro, vol. 23, n2 .126, set. / out. 2005 

Moreira, M. A. (1983). Uma abordagem cognitivista ao ensino da física: a teoria de 

aprendizagem de David Ausubel como sistema de referência para a organização do 

ensino de ciências. Porto Alegre: Editora da UFRGS. 



336 
 

 

Morin, E. (2003). Os sete saberes necessários à educação do futuro. 8ª ed. S.P: Cortez. 

Morin, E. (2010). Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil 

Mota, P. N., Melara. E., Cirolini, A., Mussoi, E. M., Cassol. R., Filho. W. P. (2004). 

Noções de Sensoriamento Remoto na Escola de Ensino Fundamental Pinheiro 

Machado, Santa Maria-RS. 4ª Jornada de Educação em Sensoriamento Remoto no 

Âmbito do Mercosul – agosto de 2004 – São Leopoldo, RS, Brasil. 

Murray, R. Spiegel. (1993). Estatística Coleção Schaum, 3ª Edição, Editora Afiliada, 

São Paulo. 

Nóvoa, A. (1992). Formação de professores e profissão docente. Lisboa: Publicações 

Dom Quixote. 

Nóvoa, A. (2001). Formação contínua de professores: realidades e perspectivas. Aveiro, 

Univ. Aveiro.  

Ogalde, I. y Bardavid, E. (2003). Los materiales didácticos. 2ª. ed. México: Trillas. 

Oliveira, Marilda Oliveira de. (2014). Diário de aula como instrumento metodológico 

da prática educativa. Revista Lusófona de Educação, Lisboa, v. 27, n. 27, p. 111-126, 

maio/ago.  

Onuchic, Lourdes R. (2011). Ensinando na sala de aula através da Resolução de 

Problemas. USSE. Montevideo Ed. 

Ortega Carrilho, José (1997). Comunicación visual y tecnologia educativa. Granada: 

Grupo editorial Universitário.  

Ontoria, A.; Luque, A. e Gómez, L.P.R. (2008). Aprender com mapas mentais – uma 

estratégia para pensar e estudar. 3ª. ed. São Paulo: Madras. 

Paiva, J. (2002). As Tecnologias de Informação e Comunicação: Utilização pelos 

Professores. Lisboa: Ministério da Educação. 

Paniz, C. M. (2007). O diário da prática pedagógica e a construção da reflexividade na 

formação inicial de professores de ciências biológicas da UFSM. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria. 

Penteado, H.D. (1994). Meio ambiente e formação de professores. São Paulo, Cortez. 

Perissé, G. (2002). O professor do futuro. Rio de Janeiro: Thex Ed. 

Piaget J. (1973). Estudos sociológicos. São Paulo (SP): Companhia Editora Forense.  

Pillar, A. (1995) Desenho e construção de conhecimento na criança. Porto Alegre: 

Artes Médicas. 



337 
 

 

Pinho Alves, J. (2012). Regras da transposição didática aplicada ao laboratório didático. 

Caderno Catarinense de Ensino de Física, v. 17. n. 2, p. 174-188. 

Pires, D. M. (2010). Didáctica das Ciências. Bragança. Escola Superior de Educação de 

Bragança. 

Pontual, J. C. (1999). O jornal como proposta pedagógica. São Paulo: Paulus. 

Pontuschka, N. N. (2004). O ensino de geografia no século XXI. Campinas: Papirus. 

Porlán, R; Martín, J. (2007). El diario del professor: un recurso para la investigación 

em el aula. Sevilla: Díada. 

Queen, M. (2012). Imagens de satélite para ler o território. Nova Escola, ed. 256, out. 

2012. Disponível em: Acessado em: 26 mar. 2014. 

Quivy, R. & Campenhoudt, V. (2003). Manual de investigação em ciências sociais (3.ª 

ed.). Lisboa: Gradiva. 

Raeithel, A. (2003). Cognition and communication at work. Cambridge: University 

Press. 

Raposo Rivas, M. & Ruíz, M.I. (Orgs) (2005). Practicando con TICs en Contextos 

Formativos. Vigo: Universidade de Vigo. 

Rector, M. (2008). Multimodalidade: Questões para o ensino, uma visão de sala de 

aula. Anais Primeiro Colóquio de Semiótica. PUC: Rio de Janeiro. 

Restrepo, M. M. C. (2010). El Enfoque CTS en la formación inicial de profesores de 

ciencias en la Universidad. Mesa-redonda: Educação em ciências com enfoque CTS: 

desafios no contexto Ibero-Americano-MR3. In: Seminário Ibero-Americano Ciência-

Tecnologia e Sociedade no ensino das Ciências, 2., 2010, Brasília, DF. Anais. Brasília, 

DF: [s.n.]. 

Reyes Baños, F. (2007). Los Recursos Didácticos. Disponible 

en: http://recursosdidacticos.wordpress.com. Acesso em: 20 dez. 2015. 

Ricardo, E. C. Educação CTSA: obstáculos e possibilidade para sua implementação no 

contexto escolar. Ciência & Ensino, Campinas, SP, v. 1, nov. 2007. Número especial. 

Disponível:http://www.ige.unicamp.br/ojs/index.php/cienciaeensino/article/viewFile/16

0/113. Acesso em: 27 jul. 2015. 

Roehrs, P. D., Muller, L., & Arruda, A. P. (2014). Novos ambientes educacionais: 

desafios do uso das tecnologias educacionais inovadoras no contexto escolar. Revista 

Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, 18(1). 

Rocha, C. H. B. (2002). Geoprocessamento Tecnologia Transdisciplinar, Juiz de Fora – 

MG, 2ª Edição. 

http://recursosdidacticos.wordpress.com/


338 
 

 

Rodriguéz-Diéguez, José (1977). Las funciones de la imagen en la enseñanza. 

Barcelona: Gustavo Gili. 

Rodriguéz-Diéguez, José & Barrio, Oscar (1995). Tecnologia educativa: nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación. Alcoy: Marfil. 

Sá, R. A., & Endlish, E. (2014). Tecnologias digitais e formação continuada de 

professores. Educação, 37(1), 63-71. 

Saavedra, M. M. R. R.; Pires, C. A. F.; Hatje, M. (2013) O uso de sensoriamento 

remoto como recurso pedagógico para o estudo de geometria plana e espacial 

alavancado pela metodologia Web Quest. In: V Congresso Internacional de Educação - 

Novas tecnologias e os desafios para uma educação humanizadora, Santa Maria, RS. 

Anais [do] V Congresso Internacional de Educação. 

San Matín, A. (1991). La organización escolar. En Cuadernos de Pedagogía, nº 194, 

26-28. 

Santaella, Lúcia & Nöth, Winfried. (2005). Imagem, cognição, semiótica, mídia, São 

Paulo: Iluminuras. 

Santos, A. P. D. (2013). O uso da ferramenta Google Earth na alfabetização 

cartográfica: experiência com alunos do 8º ano do ensino fundamental.  

Santos, C. Crema A. L., & Agostini, V. W. (2014). As teorias de aprendizagem e o 

ensino de ciência. Jornada Integrada em Biologia, 1(1), 9.  

Santos, V. M. N. (1998). O uso escolar das imagens de satélite: socialização da ciência 

e tecnologia espacial. In: Penteado, H.D. Pedagogia da comunicação. São Paulo: Cortez. 

Santos, M. (1985). Espaço e método. São Paulo: Nobel. 

Santos, M. (1988). Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: HUCITEC. 

Santos, M. E. N. V. M. (2007). Encruzilhadas de mudança no limiar do século XXI 

construção do saber científico e da cidadania via ensino CTSA de Ciências. Coletânea 

do II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Valinhos – SP. 

Santos, Wildson Luiz Pereira dos; MORTIMER, Eduardo Fleury. (2002). Uma análise 

de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência-Tecnologia-Sociedade) no 

contexto da educação brasileira. Ensaio – Pesquisa em educação em ciências, São 

Paulo, v. 02, n. 2. 

Santos, W.L.P. (2008) Educação Científica Humanística em Uma Perspectiva 

Freireana: Resgatando a Função do Ensino de CTSA. Alexandria Revista de Educação 

em Ciência e Tecnologia, v.1, n.1, p.109-131. 

 



339 
 

 

Sasseron, L. H.; Carvalho, A. M. P. (2007). Ensino por CTSA: almejando a 

alfabetização científica no Ensino Fundamental. In: VI ENCONTRO NACIONAL DE 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (VI ENPEC) 2007. Anais. Santa 

Catarina, Abrapec, 2007. 

Sato, M. (2013). Educação ambiental. São Carlos: Rima.     

Saussen, T.M. e Machado, C. B. (2004). A Geografia na sala de aula: informática, 

sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas – recursos didáticos para o 

estudo do espaço geográfico. In: Jornada de Educação em Sensoriamento Remoto no 

Âmbito do Mercosul, 4. INPE: São Leopoldo, 2004. reg. 33. 

Schäffer, N. O. (2010). O livro didático e o desempenho pedagógico: anotações de 

apoio à escolha do livro texto. Porto Alegre: Editora da UFRGS; Associação dos 

Geógrafos Brasileiros – Seção Porto Alegre. 

Schön, D. (1995). Formar professores como profissionais reflexivos. Em: Nóvoa, A. 

(coord.). Os professores e a sua formação. (2º ed.) Lisboa: D. Quixote,79-91. 

School OF Education. (2005). Bloom's Taxonomy: cognitive domain. Disponível em: 

<http://www.olemiss.edu/depts/educ_school2/docs/stai_manual/manual8.html>. Acesso 

em: 27 setembro 2015.          

Schünzen, E. T. M.; Júnior, K. S.; Terçariol, A. A. L. (2006). Fundamentos 

pedagógicos para a formação em serviço nos cursos de graduação do programa Pró-

licenciatura. In: Ministério da Educação. Desafios da Educação a Distância na 

Formação de Professores – Brasília: Secretaria de Educação a Distância. 

Silva, B. (2002). A Globalização da Educação: da escrita às comunidades de 

aprendizagem. In O particular e o global no virar do milénio, Cruzar Saberes em 

Educação. Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, pp. 779-788. 

Silva, C. R.; Gobbi, B. C.; Simão, A. A. (2005). O uso da análise de conteúdo como 

uma ferramenta para a pesquisa qualitativa: descrição e aplicação do método. In: 

Organizações Rurais & Agroindustriais, vol. 7, núm. 1. Lavras. 

 Silva, H. C. da. et al. (2006). Cautela ao usar imagens em aulas de ciências. Ciência e 

Educação, Bauru, v. 12, n. 2, p. 219-233. 

Silva, C. N. (2014). O webgis como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem de 

geografia e cartografia. Revista GeoAmazônia, 2(01). 

Silva, T. S., Landim, M. F., dos Reis, V., & Souza, M. (2014). A utilização de recursos 

didáticos no processo de ensino e aprendizagem de ciências de alunos com deficiência 

visual. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 13(1), 32-47. 

http://www.olemiss.edu/depts/educ_school2/docs/stai_manual/manual8.html


340 
 

 

Silveira, C., Schuhmacher, E., & Schuhmacher, V. R. N. (2014). Objeto Virtual de 

Aprendizagem em Realidade Virtual Aumentada no Ensino de Ciências. Anais do 

Computer on the Beach, p-95. 

Soares, I. O. (2011). Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação: 

contribuições para a reforma do ensino. São Paulo: Paulinas. 

Soares, I. de O. (2002) Gestão comunicativa e educação: Caminhos da 

educomunicação. In: Bacega, M, A. (Org) Comunicação & Educação. São Paulo 

ECA/USP/ Salesiana. 

Soares, I. de O. (1999). Comunicação/Educação: a emergência de um novo campo e o 

perfil de seus profissionais. Contato, Brasília: Ano 1, nº 1, jan. /mar.  

Soares, I. de O. (1988). Do Santo Ofício à Libertação. São Paulo: Paulinas. 

Sousa, A. (2005). Investigação em Educação. Lisboa: Livros Horizonte. 

Stake, Robert E (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Publications. 

Tavares, R. (2005). Aprendizagem significativa e o ensino de ciências. In.: 28ª Reunião 

Anual da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação – ANPED. 

Caxambu – MG. outubro. 

Tadei, Nazareno (1981). Educar com a imagem. São Paulo: Edições Loyola. 

Takahashi, T. (2005). Sociedade da informação no Brasil: livro verde. Ministério da 

Ciência e Tecnologia. 

Teixeira, A. C.; Franco, S. R. K. (2006). A filosofia de software livre no processo de 

criação de softwares didáticos: uma faceta do projeto de emersão tecnológica dos 

professores. RENOTE – Revista Nova Tecnológicas na Educação, Porto Alegre, v.4, 

n.1. 

Teodoro, J. V., & Lopes, J. M. (2014). Evolução e perspectivas da tecnologia em sala 

de aula e na formação docente. Educação e Fronteiras. On-Line, 3(8), 91-104. 

Tenreiro-Vieira, C.; Vieira, R. M. (2011). Educação em ciências e em matemática 

numa perspectiva de literacia: desenvolvimento de materiais didáticos com orientação 

CTS/ pensamento crítico (PC). In: Santos, W. L. P. dos; Auler, D. (Orgs.). CTS e 

educação científica: desafios, tendências e resultados de pesquisas. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília. 

Tuckman, Bruce W. (2000). Manual de investigação em educação: como conceber e 

realizar o processo de investigação em educação. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian. 



341 
 

 

Vainer, C. B. (2008). As escalas do poder e o poder das escalas: o que pode o poder 

local? In: Cadernos do IPUR. Rio de Janeiro: IPUR-UFRJ/DPA Editora. 

Vallet, Antoine (1977). El lenguage total. Zaragoza: Editorial Luís Vives. 

Vesentini, J. W. (2000) Para uma Geografia Crítica na escola. São Paulo, SP, Editora 

Ática.  

Vieira, Sônia. (2004). Bio Estatística Tópicos Avançados, 2ª Edição, Editora Campus, 

Rio de Janeiro. 

Vigotski, L. S. (1994). A Formação Social da Mente. São Paulo, Martins Fontes.  

Vigotski, L. S. (1998). Pensamento e Linguagem. São Paulo, Martins Fontes. 

Vigotski, L. S. (2001). Psicologia da Arte. São Paulo: Martins Fontes. 

Vilches, Lorenzo (1990). La lectura de la imagen. Barcelona: Ediciones Paidós. 

Villafañe, Justo (1998). Introducción a la teoría de la Imagen. Madrid: Ediciones 

Pirámide.  

Villardi, R.; Oliveira, E. (2005) Tecnologia na educação: uma perspectiva sócio-

interacionista. Rio de Janeiro: Dunya. 

Voges, M. S.; Oliveira, K. N.; Nogueira, R. E.; Nascimento, R. S. (2009). Explorando o 

Google Earth e atlas eletrônico para o ensino de Geografia: prática em sala de aula. 1 

ed. Florianópolis: Nova Letra, p. 67-79. 

Werthein, J.; Cunha, C. (2009). Ensino de ciências e desenvolvimento: o que pensam 

os cientistas. 2ª.ed. Brasília: UNESCO, Instituto Sangari. 

Witter, G. P. (2014). A psicologia, a tecnologia de ensino e o professor. Arquivos 

Brasileiros de Psicologia Aplicada, 26(3), 92-99. 

Yin, Robert K. (1994). Case Study Research: Design and Methods. (2ª Ed). Newbury 

Park: SAGE Publications, Applied Social Research Methods series, volume 5. 

Zabalza, M. (1994). Diários de aula. Contributo para o estudo dos dilemas práticos dos 

professores. Porto: Porto Editora. 

Zeichner, K.; Liston, D. (1995). Varieties of discourse in supervisory conferences. 

Teaching and Teacher Education, [s. l.], v.1, n. 2, p.155-174, 

 

 

 

 



342 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



343 
 

 

Anexo I – Questionário do Corpo Docente 

Perfil do corpo docente 

Gênero Idade Tempo de serviço na 
Unidade Escolar 

Maior Titulação Escola 
 

 

 

Masc. 
 

 

 

 
 

20 - 30 Anos  0- 5 Anos 

 

  

Licenciatura 

 

  

CAP 

 

31 - 40 Anos  6 - 10 Anos 
 

 

 

 

Fem. 

  

41 - 50 Anos 

  

11-15anos 

  

Especialização 

  

CEC 

 

 

+50 anos  +15 anos   

Mestrado 

  

CSP 

 

 

 

Acesso privado à web 

Acesso à internet Uso e acesso de e-mail Participação em rede social Site de pesquisa 

 

Acesso aos sites de 

compras e banco 

 

 
Não acesso 

 

 
 

 

 

Não possuo e-mail 
 

 Orkut  

 

Google  Não acesso sites 

de compra e 
banco 

 

 

Possuo e-mail, mas não 
acesso 

 

 

Facebook  Ask  Não realizo 

compras, mas 
acesso o site do 

banco. 

 

 

Acesso  

raramente 

 Uso e acesso 

esporadicamente 

 

 

Twitter  

 

Yahoo  Não acesso o site 

do banco, mas 

realizo compras. 

 

Uso e acesso com pouca 

frequência ao dia 

 LinkedIn  

 

Bing  Raramente 

compro e acesso o 
site do banco 

 

Acesso com 

frequência 

 

 Uso e acesso diariamente 

com muita frequência 

 Outra 

 

 Outros  Realizo compras e 

acesso o site do 

banco com 
frequência 

 

 

 

Acesso profissional à web. 

Utiliza conteúdo da 
web no preparo das 

aulas 

Utiliza imagens, mapas, gráficos 
da web no preparo das aulas 

Utiliza recursos da 
informática (office, 

softwares) no preparo 

das aulas 

Disponibiliza na web o 
conteúdo da aula 

O conteúdo da web e os 
recursos da informática 

 
 

Não 

 
 

 

 

 
Não utilizo material da 

web. 

  
Não utilizo 

 
 

 
Não 

  
Não os utilizo 

 

Utilizo imagens, mapas, 
texto, fotos e gráficos do 

livro didático. 

 
 

 
Raramente utilizo 

recursos da 

informática 

  
Disponibiliza 

no site da escola 

 Enriquece a aula 
pela sua 

diversidade e 

interatividade 

 

 
Com alguma 

frequência 

 Utilizo imagens, mapas, 
textos, fotos e gráficos de 

papel. 

 
 

 
Utilizo Office 

(Power point) 

 

 
 

Disponibiliza 
no site pessoal 

 Facilita a 
aprendizagem 

pelo dinamismo e 

atualidade 

 

Utilizo imagens, mapas, 

textos, e gráficos da web 

com pouca frequência. 

 Utilizo softwares 

livres 

 

 

Disponibiliza 

no e-mail da 

turma 

 Permite a 

manipulação da 

informação de 

forma 

democrática 

 

Sempre utilizo 

o conteúdo da 

web 

 Sempre utilizo imagens, 

mapas, textos, e gráficos 

da web. 

  

Outros 

 Disponibiliza 

através de pen 

drive, cd e 
outros. 

 Favorece a 

construção de 

conhecimento 
científico. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
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Acesso à web na escola 

Laboratório de 

informática 

Computadores na sala de aula Aulas no laboratório de 

informática 

Acesso à web em aula Conexão 

 
A escola não 

possui 

  
Não há computadores 

  
Somente para as 

aulas de 

informática 

 
 

 
Proibido acesso 

a web em aula 

  
Sem conexão 

 

A escola possui 

com poucas 

máquinas 

  

Proibido o uso de 

computador pessoal 

 

 

 

Reservar com 

muita 
antecedência 

 Acesso somente 

no laboratório 

de informática 

  

Precária 

 

A escola possui 

com excelentes 

e inúmeras 

máquinas 

  

Computador é restrito ao 

professor 

 

 

Precária por causa 

do baixo número 

de máquinas  

 

 

Professor e 

aluno só com 

equipamentos 

da escola 

  

Cabo 

 

A escola possui 

com acesso 
restrito 

 Computadores 

insuficientes para o 
número de alunos 

 Dinâmicas com 

máquinas para 
todos os alunos 

 

 

Professor e 

aluno com 
equipamentos 

pessoais 

  

Redes ad-hoc  

 

A escola possui 
e o acesso é 

livre 

 Computador para o 
professor e todos os 

alunos 

  
Acesso livre  

  
Somente o 

professor 

  
Wi-Fi 

 

 

 

 

Acesso às imagens de satélite 

 

Conhece 

imagens de 

satélite 

 

Utiliza Google Maps ou GPS 

 

Reconhece as imagens de 

satélite no cotidiano 

 

Potencial cognitivo das 

imagens de satélite 

 

Utilização das imagens de 

satélite no ensino das 

ciências 

 
 

Não 

 
 

 

 

 
Não 

 

  
Não 

 
 

 
Desconheço 

  
Desconheço 

 

 

Desconheço como e 
quando utilizar 

 

 

 

 

Na previsão do 
tempo na TV 

  

Tenho interesse em 
conhecer 

 Permite analisar a 

complexidade das 
relações 

estabelecidas no 

espaço 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sim 

 

 

 

 

Não utilizo, mas 

tenho interesse. 
 

 

 

 

Na tela do GPS 

 

 

 

Instrumento 

multidisciplinar para o 
processo de orientação 

espacial e temporal 

  

Integra as novas 

tecnologias com 
práticas didáticas 

no ensino 

 

 

Utilizo raramente 
pela dificuldade de 

leitura da imagem 
 

  

No site do Google 
Map 

 

 

 

Leva o aluno a ampliar 
seu potencial de 

aprendizagem a níveis 
sempre superiores 

  

Estabelece a 
comunicação 

educativa a partir 
da leitura da 

imagem 

 

 

Utilizo com 
frequência no 

transito e em 

viagens 

  

Nos sites de 
previsão de tempo 

  

Favorece a construção 
de conhecimentos 

científicos. 

   

Contribui para 
maior 

compreensão e 

representação da 
realidade 

 

 

1- Este questionário insere-se no âmbito de um trabalho de investigação sobre a utilização das imagens de satélite no cotidiano da 

sala de aula, da responsabilidade de Marianina Impagliazzo (mimpagliazzo@gmail.com), de Joaquim Escola (jescola@utad.pt) da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

2- Este questionário destina-se a recolher informações sobre a forma de utilização e acesso à web pelos professores e seu 

conhecimento sobre as imagens de satélite. 

3- O resultado final da investigação será enriquecido com a sua colaboração. Por favor, leia atentamente e responda as questões. 

4- Este questionário é confidencial pelo que as respostas nunca identificarão as pessoas que colaboram. 

5- Se pretender conhecer os resultados deste estudo, por favor, contacte um dos elementos da equipe 
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Anexo II – Questionário do Corpo Discente 

 

Perfil do corpo discente 

Gênero Escola 

 

Ano do ciclo Deslocamento de 

casa à escola 

Passa as férias 

escolares 

Possui celular 

com internet 

Possui 

 

 

Masc. 
 

 

 

 
 

 

CAP 

  

 

 
6ºano 

  

Transporte 

público 

 Na cidade do 

Rio de Janeiro 

 Não 

possuo 

celular 

 Notebook  

 
 

Fem. 

  
CEC 

  
Transporte 

escolar 

 

 Viajando para o 
outro estado ou 

cidade 

  
Não 

 Tablet  

 

CSP 

 

  

7ºano 

 
 

  

Transporte 

pessoal 

  

Viajando para o 

exterior 

  

Sim 

 Computador  

 

Acesso privado à web 

Acesso à internet Uso e acesso de e-mail Participação em rede social Site de pesquisa 
 

Acesso aos sites de 
compras  

 

Não acesso. 
 

 

 
 

 

Não possuo e-mail. 

  

Orkut 

 

 

 

 Google 

 Não acesso os 

sites. 

 

Acesso  

Raramente. 

  

Possuo e-mail, mas não 
acesso. 

 

 

Facebook  Ask  Não realizo 

compras pela web. 
 

 

Acesso com 

frequência. 

 

 Uso e acesso 

esporadicamente. 

 

 

Twitter  

 

Yahoo  Acesso os sites 

mas não efetivo 

compras. 

 

Acesso pelo 

celular. 

 Uso e acesso com pouca 

frequência ao dia. 

 LinkedIn  

 

Bing   

Raramente 

compro na web. 

 

Acesso pelo 

computador 

 Uso e acesso diariamente 

com muita frequência. 

 Não participo de 

rede social 

 

 Outros  Realizo compras 

na web com 

frequência. 

 

 

 

Acesso à web no preparo das tarefas escolares. 

Utiliza conteúdo da 

web no preparo das 

tarefas escolares 

Utiliza imagens, mapas, gráficos 

da web no preparo das tarefas 

escolares 

Utiliza recursos da 

informática (office, 

softwares) no preparo 
das tarefas escolares 

Utiliza site que 

disponibiliza pesquisas 

escolares prontas para 
download 

 

Disponibiliza na web 

suas tarefas escolares 

 

 
Não 

 

 
 

 

 

Não utilizo material da 
web. 

  

Não utilizo 

 

 

 

Não utilizo 

  

Não  

 

Utilizo imagens, mapas, 

texto, fotos e gráficos do 

livro didático. 

 

 

 

Raramente utilizo 

recursos da 
informática 

  

Visito o site e 

não faço 
download 

 Disponibiliza no 

site da escola 

 

 

Com alguma 
frequência 

 Utilizo imagens, mapas, 

textos, fotos e gráficos de 
papel. 

 

 

 

Utilizo Office 
 

 

 

 

 

Visito o site e 
faço download 

 Disponibiliza no 

site pessoal 

 

Utilizo imagens, mapas, 

textos, e gráficos da web 

com pouca frequência. 

 Utilizo softwares 

livres 

 

 

Utilizo as 

pesquisas do 

site como 

consulta 

 Disponibiliza 

através de  

 e-mail 

 

Sempre utilizo 

o conteúdo da 
web 

 Sempre utilizo imagens, 

mapas, textos, e gráficos 
da web. 

  

Outros 

 Utilizo as 

pesquisas do 
site para entrega 

de tarefas 

 Disponibiliza 

através de pen 
drive, cd e outros. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
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Acesso à web na escola 

Laboratório de 
informática 

Computadores na sala de aula Aulas no laboratório de 
informática 

Acesso à web em aula Conexão 

 

A escola não 
possui 

  

Não há computadores 

  

Somente as aulas 
de informática 

 

 

 

Proibido acesso 
a web em aula 

  

Sem conexão 

 

A escola possui 

com poucas 

máquinas 

  

Proibido o uso de 

computador pessoal 

 

 

 

Precária por causa 

do baixo número 
de máquinas 

 Acesso somente 

no laboratório 

de informática 

  

Precária 

 

A escola possui 

com excelentes 

e inúmeras 
máquinas 

  

Computador é restrito ao 

professor 

 

 

Dinâmicas com 

máquinas para 

todos os alunos 

 

 

Somente com 

equipamentos 

da escola 

  

Cabo 

 

A escola possui 

com acesso 
restrito 

 Computadores 

insuficientes para o 
número de alunos 

 Acesso somente 

com a presença do 
professor ou tutor. 

 

 

Somente com 

equipamentos 
pessoais 

  

Redes ad-hoc 

 

A escola possui 

e o acesso é 

livre 

 Computador para o 

professor e todos os 

alunos 

  

Acesso livre 

 Livre   

Wi-Fi 

 

 

 

 

Acesso às imagens de satélite 

 

Conhece 

imagens de 

satélite 

 

Utiliza Google Maps ou GPS 

 

Reconhece as imagens de 

satélite no cotidiano 

 

Identifica nas imagens de 

satélite os fenômenos 

biogeográficos. 

 

Conhece a importância das 

imagens de satélite nas 

aulas de biologia e 

geografia  

 
 

Não 

 
 

 

 

 
Não 

 

  
Não 

 
 

 
Desconheço 

fenômenos 

biogeográficos. 

  
Não 

 

 

Desconheço a 
utilização 

 

 

 

 

Na previsão do 
tempo na TV 

  

Não identifico 
fenômenos 

biogeográficos 

  

Sim 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sim 

 

 
 

Não utilizo, mas 
tenho interesse. 

 
 

 
Na tela do GPS 

 
 

Identifico com alguma 
dificuldade 

  
 

 

 

Utilizo raramente 

 

  

No site do Google 

Map 

 

 

 

Identifico com 

facilidade 

   

Utilizo com 
frequência no 

transito e em 

viagens 

  
Nos sites de 

previsão de tempo 

  
Identifico e relaciono 

os fenômenos 

biogeográficos 

  
 

 

 

 

1- Este questionário insere-se no âmbito de um trabalho de investigação sobre a utilização das imagens de satélite no cotidiano da 

sala de aula, da responsabilidade de Marianina Impagliazzo (mimpagliazzo@gmail.com), de Joaquim Escola (jescola@utad.pt) da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

2- Este questionário destina-se a recolher informações sobre a forma de utilização e acesso à web pelos alunos e seu conhecimento 

sobre as imagens de satélite. 

3- O resultado final da investigação será enriquecido com a sua colaboração. Por favor, leia atentamente e responda as questões. 

4- Este questionário é confidencial pelo que as respostas nunca identificarão as pessoas que colaboram. 

5- Se pretender conhecer os resultados deste estudo, por favor, contacte um dos elementos da equipe. 
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Anexo III  

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Participação em Pesquisa 
               

Título 

IMAGENS DE SATÉLITE NO COTIDIANO DA SALA DE AULA 

Uma proposta metodológica para o ensino das ciências e para a comunicação educativa 

Coordenador Prof. Dr. Joaquim José Jacinto Escola 

Pesquisador Responsável Marianina Impagliazzo 

 

Prezado Senhor (a), 

 
O Doutorando MARIANINA IMPAGLIAZZO, do Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu em Ciência da 

Educação, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real, Portugal), pretende realizar um estudo 

com as seguintes características: Título do Projeto de Pesquisa: IMAGENS DE SATÉLITE NO COTIDIANO 

DA SALA DE AULA: Uma proposta metodológica para o ensino das ciências e para a comunicação 

educativa. 

 

Objetivo do estudo: Esta pesquisa contribuirá na proposição de um novo ensino com condições efetivas de 

aprendizagem onde alunos possam se comunicar e argumentar quando deparados com problemas e assim 

compreende-los e enfrentá-los de forma clara e consciente onde suas escolhas o permitam exercer plenamente a 

cidadania, desta forma comprovar que a comunicação educativa se estabelece de forma significativa em 

ambientes educativos por meio das tecnologias espaciais. 

 
A pesquisa pretende: O acesso a informações de qualidade e as novas tecnologias permite repensar a prática do 

professor em seu cotidiano, como também a sua atuação e o seu posicionamento profissional. É nesse fazer e 

refazer que é possível enxergar a riqueza de conhecimentos e situações de aprendizagem geradas por ações e 

práticas inovadoras na sala de aula. Sistematizar e problematizar suas vivências, e práticas, à luz de novas 

metodologias contribui para o reconhecimento da importância do trabalho tanto do professor quanto do aluno, 

permitindo assim a construção de um projeto consciente de educação. Acreditamos que a aquisição, uso e 

transferência do conhecimento é uma questão de posicionamento no mundo, de direito e formação de cidadania, é 

um instrumento fundamental para o desenvolvimento da sociedade no avanço de uma democracia plena. A 

crescente presença da ciência e da tecnologia nas atividades produtivas e nas relações sociais estabelece um ciclo 

permanente de mudanças, provocando rupturas rápidas, precisam ser consideradas. 

 
Descrição dos Procedimentos Metodológicos: Será desenvolvida uma pesquisa empírica dirigida basicamente 

para as ações experimentais e observáveis dos fenômenos investigados pelo pesquisador, manipulando dados, 

informações e fatos concretos sobre o objeto estudado, buscando traduzir os resultados em dimensões que possam 

ser medidas. A importância da abordagem quantitativa neste tipo de pesquisas é que tais investigações se dedicam 

a “decodificar” a face mensurável da realidade humana e social. O pesquisador aplica os conhecimentos, os 

instrumentos teóricos, metodológicos e práticos que já adquiriu em pesquisas teóricas, metodológicas e práticas, 

testando-os, verificando-os e comparando-os com os dados da realidade, buscando conduzir a teoria para sua 

aplicação imediatamente prática. 

 

Público signatário: A pesquisa será realizada em três unidades educacionais com respeitabilidade na prestação de 

seus serviços em áreas geográficas distintas do Município do Rio de Janeiro – Brasil - com atendimento a um 

público diversificado e com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) diferenciado: Colégio Centro 

de Educação e Cultura (CEC) situado na Barra da Tijuca, área nobre da cidade, atendendo uma clientela de alto 

poder aquisitivo; Colégio Senhora da Pena (CSP) situado em Jacarepaguá, atendendo a uma clientela de médio 

poder aquisitivo e Colégio de Aplicação da Universidade Castelo Branco (Cap UCB) situado no Bairro de Bangu, 

zona oeste da cidade, atendendo a uma clientela de médio a baixo poder aquisitivo com os professores de 
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Geografia e Biologia do 6º e 7º anos da 2ª fase do ciclo fundamental e alunos do 6º e 7º anos da 2ª fase do ciclo 

fundamental. 

 

Descrição de Riscos e Desconfortos: Durante a aplicação dos questionários, observações em sala de aula, o 

desenvolvimento das oficinas e o método de leitura de imagens há possibilidade, remotíssima, de ocorrer algum 

tipo risco e desconforto. 

Benefícios para os Participantes: Participarão da geração de um protótipo metodológico de ensino das ciências 

utilizando imagens digitais. Ocorrerá uma capacitação de professores para o uso de tecnologias no processo de 

ensino-aprendizagem. Poderão avaliar a inserção de tecnologias espaciais no cotidiano escolar na geração de 

conhecimentos significativos. 

Forma de Obtenção da Amostra: A pesquisa será realizada em três unidades educacionais com respeitabilidade 

na prestação de seus serviços em áreas geográficas distintas do Município do Rio de Janeiro – Brasil - com 

atendimento a um público diversificado e com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

diferenciado. Colégio Centro de Educação e Cultura (CEC) situado na Barra da Tijuca, área nobre da cidade, 

atendendo uma clientela de alto poder aquisitivo; Colégio Senhora da Pena (CSP) situado em Jacarepaguá, 

atendendo a uma clientela de médio poder aquisitivo; Colégio de Aplicação da Universidade Castelo Branco (Cap 

UCB) situado no Bairro de Bangu, zona oeste da cidade, atendendo a uma clientela de médio a baixo poder 

aquisitivo. Totalizando 214 participantes. 

Garantia de Acesso: Em qualquer fase do estudo o sujeito terá pleno acesso aos profissionais responsáveis pelo 

mesmo nos locais e telefones indicados. Em caso de dúvidas ou perguntas, queira manifestar-se em qualquer 

momento, para explicações adicionais, dirigindo-se a qualquer um dos pesquisadores. 

Garantia de Liberdade: Sua participação neste estudo é absolutamente voluntária. Dentro desta premissa, todos 

os participantes são absolutamente livres para, a qualquer momento, negar o seu consentimento ou abandonar o 

programa se assim o desejar, sem que isto provoque qualquer tipo de penalização. Mediante a sua aceitação, 

espera-se que compareça nos dias e horários marcados e, acima de tudo, siga as instruções determinadas pelo 

pesquisador responsável, quanto à segurança durante a realização dos testes e/ ou período de treinamento. 

Direito de Confidencialidade: Os dados colhidos na presente investigação serão utilizados para subsidiar a 

confecção de artigos científicos, mas os responsáveis garantem a total privacidade e estrito anonimato dos 

participantes, quer no tocante aos dados, quer no caso de utilização de imagens, ou outras formas de aquisição de 

informações. Garantindo, desde já a confidencialidade, a privacidade e a proteção da imagem e a não 

estigmatização, escusando-se de utilizar as informações geradas pelo estudo em prejuízo das pessoas, inclusive em 

termos de autoestima, de prestigio ou de quaisquer outras formas de discriminação. 

Direito de Acessibilidade: Os dados específicos colhidos de cada ente participante, no transcurso da presente 

pesquisa, ficarão total e absolutamente disponíveis para consulta, bem como asseguramos a necessária 

interpretação e informações cabíveis sobre os mesmos. Os resultados a que se chegar ao término do estudo, lhe 

serão fornecidos, como uma forma humana de agradecimento por sua participação voluntária.  

Despesas e Compensações: As despesas porventura acarretadas pela pesquisa serão de responsabilidade da equipe 

de pesquisas. Não havendo por outro lado qualquer previsão de compensação financeira. 
Em caso de dúvidas ou perguntas, queira manifestar-se em qualquer momento, para explicações adicionais, 

dirigindo-se a qualquer um dos pesquisadores. 

Após a leitura do presente Termo, e estando de posse de minha plenitude mental e legal, ou da tutela legalmente 

estabelecida sobre o participante da pesquisa, declaro expressamente que entendi o propósito do referido estudo e, 

estando em perfeitas condições de participação, dou meu consentimento para participar livremente do mesmo. 
 

Rio de Janeiro/RJ ______ de _____________de 2015. 

 

Assinatura do Participante ou Representante Legal 

Nome Completo (legível) 

Identidade nº CPF nº 
Em atendimento à Resolução nº 466/2012, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, o presente Termo é confeccionado e 

assinado em duas vias, uma de posse do avaliado e outra que será encaminhada ao Comitê de Ética. 

 

Comissão de Ética em Pesquisa – SR2 Rua São Francisco Xavier, 524, Sala 3018, Bloco E. Cep: 20550-900 

Tel.: (21)2334-2180 E-mail: etica@uerj.br 
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Anexo IV  

                            TERMO DE ASSENTIMENTO 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “IMAGENS DE SATÉLITE NO 

COTIDIANO DA SALA DE AULA: Uma proposta metodológica para o ensino das ciências e para a 

comunicação educativa”. Neste estudo pretendemos comprovar que a comunicação educativa se estabelece de 

forma significativa em ambientes educativos por meio das imagens de satélite. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é comprovar que a comunicação educativa se estabelece de forma 

significativa em ambientes educativos por meio das imagens de satélite decorrente ao uso intenso de tecnologias 

digitais. Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Apresentação do projeto às unidades 

educacionais; capacitação dos professores de Geografia e Biologia do 6º e 7º ano no uso e leitura de imagens de 

satélite; aplicação do questionário para os professores e alunos; desenvolvimento dos conceitos do PCNs Meio 

Ambiente com uso das imagens de satélite através da metodologia ativa de ensino; avaliação da aprendizagem 

dos alunos referentes à construção dos conceitos de natureza, sociedade, meio ambiente, tempo e localização 

espacial e tratamento e análise dos dados. Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O 

responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A 

sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco 

existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o 

direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os 

resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não 

será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este 

termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do documento de Identidade 

____________________ (se já tiver documento), fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira 

clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e 

o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo 

assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Rio de Janeiro, ____ de ______________ de 2015. 

-------------------------------------------------------------                                                  

    Assinatura do (a) menor                         

------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do (a) responsável e do pesquisador 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:  

Comissão de Ética em Pesquisa – SR2 Rua São Francisco Xavier, 524, Sala 3018, Bloco E. 

Cep: 20550-900 Tel.: (21)2334-2180 E-mail: etica@uerj.br 



 
 
 

                                                                                     

Anexo V  

 

 
Termo de Informação à Instituição 

 
 

Título 

IMAGENS DE SATÉLITE NO COTIDIANO DA SALA DE AULA 

Uma proposta metodológica para o ensino das ciências e para a comunicação 

educativa 

 

Coordenador 
 

Prof. Dr. Joaquim José Jacinto Escola 

 

Pesquisador 

Responsável 

Marianina Impagliazzo 

 

 

 

 

 

Prezado Senhor (a), 

 
O Doutorando MARIANINA IMPAGLIAZZO, do Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu em Ciência da 

Educação, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real, Portugal), pretende realizar um estudo com as 

seguintes características: Título do Projeto de Pesquisa: IMAGENS DE SATÉLITE NO COTIDIANO DA SALA DE 

AULA: Uma proposta metodológica para o ensino das ciências e para a comunicação educativa 

 

Objetivo do estudo: Esta pesquisa contribuirá na proposição de um novo ensino com condições efetivas de 

aprendizagem onde alunos possam se comunicar e argumentar quando deparados com problemas e assim 

compreende-los e enfrentá-los de forma clara e consciente onde suas escolhas o permitam exercer plenamente a 

cidadania, desta forma comprovar que a comunicação educativa se estabelece de forma significativa em ambientes 

educativos por meio das tecnologias espaciais. 

 

A pesquisa pretende: O acesso a informações de qualidade e as novas tecnologias permite repensar a prática do 

professor em seu cotidiano, como também a sua atuação e o seu posicionamento profissional. É nesse fazer e refazer 

que é possível enxergar a riqueza de conhecimentos e situações de aprendizagem geradas por ações e práticas 

inovadoras na sala de aula. Sistematizar e problematizar suas vivências, e práticas, à luz de novas metodologias 

contribui para o reconhecimento da importância do trabalho tanto do professor quanto do aluno, permitindo assim a 

construção de um projeto consciente de educação. Acreditamos que a aquisição, uso e transferência do conhecimento 

é uma questão de posicionamento no mundo, de direito e formação de cidadania, é um instrumento fundamental para 

o desenvolvimento da sociedade no avanço de uma democracia plena. A crescente presença da ciência e da tecnologia 

nas atividades produtivas e nas relações sociais estabelece um ciclo permanente de mudanças, provocando rupturas 

rápidas, precisam ser consideradas. 

Descrição dos Procedimentos Metodológicos: Será desenvolvida uma pesquisa empírica dirigida basicamente para as 

ações experimentais e observáveis dos fenômenos investigados pelo pesquisador, manipulando dados, informações e 

fatos concretos sobre o objeto estudado, buscando traduzir os resultados em dimensões que possam ser medidas. A 

importância da abordagem quantitativa neste tipo de pesquisas é que tais investigações se dedicam a “decodificar” a 

face mensurável da realidade humana e social. O pesquisador aplica os conhecimentos, os instrumentos teóricos, 



 
 
 

                                                                                     

metodológicos e práticos que já adquiriu em pesquisas teóricas, metodológicas e práticas, testando-os, verificando-os 

e comparando-os com os dados da realidade, buscando conduzir a teoria para sua aplicação imediatamente prática. 

 

A participação dos sujeitos neste estudo é absolutamente voluntária. Dentro desta premissa, todos os participantes são 

absolutamente livres para, a qualquer momento, negar o seu consentimento ou abandonar o programa se assim o 

desejar, sem que isto provoque qualquer tipo de penalização. 

 

Os dados colhidos na presente investigação serão utilizados para subsidiar a confecção de artigos científicos, mas os 

responsáveis garantem a total privacidade e estrito anonimato dos participantes, quer no tocante aos dados, quer no 

caso de utilização de imagens, ou outras formas de aquisição de informações. Garantindo, desde já a 

confidencialidade, a privacidade e a proteção da imagem e a não estigmatização, escusando-se de utilizar as 

informações geradas pelo estudo em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, 

de prestigio ou de quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Os responsáveis por meio deste isentam a Instituição de qualquer responsabilidade civil ou criminal por fatos 

estritamente decorrentes da realização da pesquisa referenciada no caput do presente termo. 

 

As despesas porventura acarretadas pela pesquisa serão de responsabilidade da equipe de pesquisas. 

 

Os dados específicos colhidos no transcurso da presente pesquisa ficarão total e absolutamente disponíveis para 

consulta, bem como asseguramos a necessária interpretação e informações cabíveis sobre os mesmos. 

 

Após a leitura do presente Termo, dou meu consentimento legal para realização do estudo na entidade sob minha 

responsabilidade jurídica. 

 

 

                                  Rio de Janeiro/RJ, ______ de _____________de 2015. 
  
 

 

Assinatura do Representante Legal da Instituição Participante 

Nome Completo (legível) 

Identidade nº Matricula 
Razão Social 

CNPJ nº Inscrição nº 
 

 

Testemunhas: 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 

 

Em atendimento à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, o presente 

Termo é confeccionado e assinado em duas vias, uma de posse da Instituição aonde ocorrerá à pesquisa e outra que 

será encaminhada ao Comitê de Ética da Pesquisa 
 

Comissão de Ética em Pesquisa – SR2 Rua São Francisco Xavier, 524, Sala 3018, Bloco E. Cep: 20550-900 

Tel.: (21)2334-2180 E-mail: etica@uerj.br 

                                                      



 
 
 

                                                                                     

Anexo VI                

 

Parecer do Comitê de Ética 

 

A presente pesquisa IMAGENS DE SATÉLITE NO COTIDIANO DA SALA DE 

AULA: Uma proposta metodológica para o ensino das ciências e para a comunicação 

educativa foi submetida ao Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, aprovada por estar adequada ética e metodologicamente, conforme os 

preceitos da Resolução 196/96 do Conselho de Nacional de Saúde, e lhe foi atribuído o 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética, (CAAE) 45625815.1.0000.5282. 

 

 

 

 




