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Introdução 

 
Tem sido comum a inserção de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem 

visando auxiliar a capacidade crítica, construtiva e reflexiva dos alunos para que não fiquem 

submissos a linguagem de textos (RAMOS; CHAVES, 2017). Com isso, têm-se as imagens de 

satélites e fotografias aéreas que se configuram como um recurso didático-pedagógico no 

ensino de geografia. 

No ensino de geografia, a utilização de imagens de satélite e fotografias aéreas permite 

identificar e relacionar elementos naturais e socioeconômicos que se encontram presentes na 

paisagem (matas, áreas agricultáveis serras, planícies, rios e bacias hidrográficas) e o 

acompanhamento de resultados da dinâmica do seu uso como subsídio para a compreensão das 

relações entre o homem e a natureza (SANTOS, 2002). Atrelado a isso, o uso destes elementos 

oportuniza os alunos a visualização, a análise e a compreensão das transformações ocorridas no 

espaço relacionando a teoria da ciência geográfica com a práxis e a comparação entre os 

conteúdos repassados em sala de aula com imagens reais (SILVA, 2013). O presente estudo 

visa   a utilização de imagens de satélites e fotografias aéreas no ensino de geografia. 
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Metodologia 

 
Realizou-se um estudo descritivo de natureza qualitativa envolvendo o estudo de caso 

e como procedimento metodológico de coleta de dados, adotou-se a pesquisa bibliográfica 

baseada nas contribuições de Criscuelo e Bacci (2007); Cazetta (2009); Holgado; Rosa (2011); e 

Sarmiento e Zacharias (2012). 

Empregou-se, a revisão integrativa baseada no Manual de Revisão Bibliográfica 

Sistemática Integrativa (Grupo Ănima Educação, 2014; Perez, 2020) composta por cinco 

diferentes etapas como o estabelecimento do problema; a seleção da amostra; a caracterização 

dos estudos; as análises e discussão dos resultados; e a apresentação conduzida pelas questões 

norteadoras: o uso de imagens de satélites e fotografias aéreas como recurso didático- 

pedagógico facilita o processo de ensino de geografia e qual a sua importância? Há maior 

interesse dos alunos? Este recurso pode ser utilizado como material didático e garante aos 

professores melhorias na forma de lecionar os conteúdos? 

Para a investigação, utilizou-se artigos publicados em periódicos, trabalhos de 

conclusão de curso e dissertações nas bases de dados SciELO, Scopus, Web of Science, Google 

acadêmico e a literatura cinzenta com abordagens na íntegra sobre a temática em questão 

referente à revisão integrativa com a data de publicação os últimos 30 anos. Na pesquisa foram 

excluídos estudos que utilizam imagens de satélites e fotografias aéreas no ensino que não 

seja geografia. Como palavras-chave para a busca utilizou-se “imagens de satélite e 

fotografias aéreas”, “recursos didático-pedagógicos” e “ensino de geografia” em português e 

“satellite images and aerial photographs”, “didactic-pedagogical resources” and “geography 

teaching” em inglês. 

A seleção dos artigos foi realizada por meio da leitura do título e do resumo e quando 

adequados se fez as análises de forma descritiva buscando reunir os conhecimentos sobre a 

temática abordada na revisão integrativa. 

 
Imagens de Satélites e Fotografias Aéreas no Ensino de Geografia 

 
A geografia como disciplina didática deve dinamizar o estudo do espaço geográfico 

com a utilização de representações cartográficas para a espacialização dos fenômenos em uma 

sucessão cronológica permitindo diferenciar a ação dos seres humanos na produção do espaço 



 

 

geográfico. Deve-se ainda utilizar instrumentos que sejam familiares aos alunos como as fotos 

obtidas a partir de máquinas fotográficas convencionais, bem como as imagens de satélites e 

fotografias aéreas (CAZETTA, 2009). 

No ensino de geografia, a utilização de imagens de satélite e fotografia aéreas surge 

no cotidiano em jornais e revistas visando à necessidade de desenvolver novas estratégias 

didático-pedagógicas em especial nos dias atuais em que imagens passaram a veicular de forma 

vertiginosa, a nossa comunicação com o mundo numa dimensão educativa (CAZETTA, 2009). 

Já Holgado e Rosa (2011) relatam que com a análise de imagens de satélites, os alunos 

realizam discussões sobre as transformações na paisagem, no lugar e no espaço geográfico. 

 
Aplicabilidade de Imagens de Satélites e Fotografias Aéreas no Ensino de Geografia 

As principais informações dos estudos avaliados estão dispostas abaixo (Quadro 1). 

 
Quadro 1: Síntese de estudos que aplicam Imagens de Satélites e Fotografias Aéreas 

no Ensino de Geografia 

 

Título Autores/Ano Objetivo Resultados/Conclusões 

O status de 

realidade das 

fotografias 

aéreas verticais 

no contexto dos 

estudos 

geográficos 

Valéria 

Cazetta/2009 

Saber em que 

contexto as 

fotografias aéreas 

verticais e as 

imagens de satélite 

assumem o status 

de ser reais ou tão 

semelhantes à 

realidade, de modo 

a parecer que são 

de fato verdadeiras 

ou a própria 

realidade 

A pesquisa nos leva a 

acreditar nas imagens como 

uma (re)apresentação da 

realidade discutindo o status 

de realidade que as imagens 

orbitais e as fotografias aéreas 

têm no contexto dos estudos 

geográficos acadêmicos com 

destaque nos exemplos do 

status de realidade nas 

fotografias aéreas verticais 



 

 
 

  geográfica?  

Olhares sobre a 

paisagem – a 

utilização       de 

imagens de 

satélite e 

fotografias 

aéreas no ensino 

de geografia 

Flávio Lopes 

Holgado e Kátia 

Kellem  da 

Rosa/2011 

Objetivou-se com 

este estudo 

compreender       a 

discussão  da 

aplicação de uma 

atividade  de 

ensino com o uso 

de geotecnologias 

no ensino 

fundamental 

A análise de imagens de 

satélites e fotografias aéreas 

de diferentes anos auxilia na 

compreensão da evolução da 

paisagem representa uma 

ferramenta essencial para 

realizar análises espaciais da 

paisagem em transformação e 

construir noções cartográficas 

com os alunos 

Aplicação de Nádia Cristine de Analisar e Oportunizou a observação e 

imagens de Castro Sarmiento, apresentar interesse dos alunos perante 

satélite em jogos Andrea Aparecida possibilidades de as imagens possibilitando 

cartográficos Zacharias/2012 jogos trabalhar os fundamentos do 

como recurso  cartográficos sensoriamento remoto de 

didático para o  como recurso maneira divertida e educativa 

ensino de  didático em sala de dentro do espaço escolar. 

geografia física  aula destacando as Enfatizando a importância de 

  aplicações das se considerar o fortalecimento 

  imagens de satélite e o compromisso dos 

  no ensino da educadores perante a 

  geografia qualidade na educação 

   brasileira 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

 
Criscuelo e Bacci (2007) trabalhando nas séries iniciais com imagens de satélites de 

forma introdutória abordando conceitos e definições geográficos de paisagem e lugar 

incentivaram os alunos a partir de experiências concretas na observação dos ambientes a 

compreender que todos eles em conjunto formam um todo ainda maior que é o planeta Terra. 



 

 

Portanto, a compreensão desses níveis espaciais é o ponto de partida para abordagem da questão 

ambiental, a qual extrapola os limites físicos atribuídos pelos homens. 

 

Conclusões 

 
A escola exerce o papel de formar alunos capazes de pensar e ter autonomia para tomar 

decisões com capacidade de adaptação ao meio ambiente criando condições para a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos, valores e atitudes favoráveis a essa adaptação das quais se 

destaca a importância do trabalho com o conhecimento científico e tecnológico. O 

conhecimento sobre as imagens de satélites e fotografias precisa encontrar um ambiente 

acolhedor dentro da escola, por se tratar de um recurso didático-pedagógico bastante promissor 

no processo de ensino-aprendizagem. 
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