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RESUMO
O trabalho tem o intuito analisar as influências que o Green Map System® proporciona para o
redimensionamento das aulas de educação ambiental, fazendo uso de dispositivos eletrônicos
conectados à internet com o intuito de contribuir em práticas educativas. A seleção do website
Green Map® se deu pela possibilidade deste site em mapear o meio sustentável e ambiental
em todo o planeta, além da possibilidade em cartografar a existência de uma espécie endêmica
na Serra do Peri-Peri localizada em Vitória da Conquista - BA, levando em conta que a
concepção dos simbolismos da população-alvo encontra-se intrinsecamente ligada às
características dessa população. A conclusão da aplicabilidade desses símbolos universais em
práticas educativas, por sua vez, estrutura-se sobre experimentos aplicados em instituições de
ensino da educação básica. O objetivo primordial na adoção desta metodologia consistiu em
testar a apropriação de recursos digitais online e suas potencialidades em práticas educativas,
enquanto agenciamento complexo para o auxílio do docente e para os alunos da educação
básica no recorte espacial da pesquisa. Os experimentos foram criados com base em
discussões sobre autores que auxiliaram nas metodologias para a elaboração e aplicação dos
dados, além da criação de um ambiente virtual para inserir informações estudadas em sala de
aula. Por fim, com base numa discussão fundamentada, nas entrevistas, no grupo focal e na
aplicação de recursos digitais online, este trabalho acadêmico evidencia resultados avaliativos
das potencialidades da abordagem teórico metodológica de práticas pedagógicas com o
auxílio internet em aulas de educação ambiental. De acordo com os resultados da pesquisa, a
aplicabilidade de recursos digitais online, que na pesquisa foi o Green Map®, se mostrou
viável em sala de aula, porém ele precisa de uma outra plataforma digital, como o blog
utilizado na pesquisa, sendo material de apoio para inserção de textos maiores, bem como a
utilização de recursos multimídia, hipermodal. As falas ditas pelos discentes no grupo focal
desta pesquisa deixa claro que recursos digitais podem ser utilizados com êxito no ambiente
escolar com o apoio de um professor em sala de aula.
Palavras-chave: Sustentabilidade, educação, simbologia, informática.
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Abstract
The work aims to analyze the influences that the Green Map System® provides for the
redimensioning of environmental education focusing on the subjects of Basic Education in the
Identity Territory of Vitória da Conquista - BA using electronic devices connected to the
internet in order to to contribute to educational practices. This research has applicability in
classes related to environmental education, using digital media in the progress of the content
suggested by the teacher. The selection of the Green Map® website was due to the possibility
of this site mapping the sustainable and environmental environment across the planet, in
addition to the possibility of mapping the existence of an endemic species in the Serra do
Peri-Peri located in Vitória da Conquista-BA. However, the concept of the target population's
symbolism is intrinsically linked to the characteristics of that population. The conclusion of
the applicability of these universal symbols in educational practices, in turn, is based on
experiments applied in basic education teaching institutions. The primary objective in
adopting this methodology is to test the appropriation of online digital resources and their
potential in educational practices, as a complex agency for the assistance of teachers and basic
education students in the spatial scope of the research. The experiments were created based on
discussions about authors who assisted in the methodologies for the elaboration and
application of data, in addition to the creation of a virtual environment to insert information
studied in the classroom. The questionnaires and interviews are presented as a necessary
structure to test the applicability of the Green Map® in the classroom, being used as a
didactic-pedagogical procedure online digital resources available on the world wide web and
the blog in classes. Finally, based on a reasoned discussion, in the interviews, in the focus
group and in the application of online digital resources, this academic work evidences results
evaluating the potential of the theoretical methodological approach of pedagogical practices
with the aid of internet in environmental education classes, considering the spatial clipping of
the research. According to the research results, the applicability of online digital resources
such as Green Map® in the classroom proved to be feasible, however it needs another digital
platform such as the blog used in the research, being supporting material for inserting texts as
well as the use of multimedia resources. The statements made by the students in the focus
group of this research make it clear that digital resources can be used in the school
environment with the support of a teacher in the classroom.
Keywords: Sustainability, education, symbology, informatics.
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Introdução
O Green Map®1 é uma base colaborativa que faz uso de símbolos universais para
mapear locais que exista ocorrência de diversos tipos de incidentes sustentáveis, divididos em
três grupos: recursos ecológicos, culturais e cívicos e cada um deles subdivididos em quatro
subgrupos em diversas classes.
Diante disso, a pesquisa toma como objeto de estudo a apropriação destes símbolos
cartográficos para a realidade pedagógica da educação básica, com o estudo de caso dos
professores e alunos de uma escola pública de Vitória da Conquista - BA. Através desta
premissa, será observado a aplicabilidade dos recursos online, avaliando sua potencialidade
para práticas educativas e sua performance em sala de aula.
O Green Map® aplica os seus símbolos em diversos lugares no mundo, todos os
conjuntos de símbolos são utilizados para atividades comuns, mas não levam em consideração
fatores culturais, políticos, educacionais e socioeconômicos de cada região. Por isso, que sua
utilização tem um caráter performático no sentido de cada atuação regional poder interagir
com o sistema e complementar os conhecimentos demandados sobre a caracterização do meio
ambiente local.
A forma de interação propiciada por esta base de dados se insere em nosso
entendimento no que Lévy (2011) denomina de hipertexto interativo porque neste há um
processo de artificialização da leitura segundo o qual ler “...consiste em selecionar, em
esquematizar, em construir uma rede de remissões internas ao texto, em associar a outros
dados, em integrar as palavras e as imagens a uma memória pessoal em reconstrução
permanente” (LÉVY, 2011, p. 43). Neste sentido, esta construção possibilitada pelos
hipertextos se consolida num tipo de visualização deste processo, ou seja, uma forma de
exteriorização da própria leitura.
Além disso, tal como nota Guattari (1990), por conta do contínuo desenvolvimento do
trabalho sob máquinas, redobrado pela revolução propiciada pela informática, as forças
produtivas vão tornar disponível uma quantidade cada vez maior do tempo de atividade
humana potencial. Conforme Latour (2012) apresenta, as pessoas quando decidem apegar-se
obstinadamente ao lema “Localizem o global” não necessariamente explicam o que venha a
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ser “local”, ainda mais quando a ação, conforme testemunhado muitas vezes antes, está sem
dúvida nenhuma, “deslocada”.
A interação digital visa disseminar informações do local para o global, fazendo com que
um dado de conhecimento local passe a ser conhecido mundialmente. Com isso, pretende-se
estabelecer conexões contínuas entre uma interação local e outros lugares, tempos ou agências
(LATOUR, 2012) A interação do local com o global se torna cada vez mais íntima por conta
da continuidade das conexões estabelecidas.
Latour (2012) considera que a teoria “Ator-Rede” (ANT) é compreendida como uma
associação entre entidades de modo alguns reconhecíveis como sociais no sentido corriqueiro,
porque ele a considera isto um tipo de associação momentânea caracterizada pelo modo como
se une novas formas. Para ele, os objetos não fazem nada sem estar conectado à ação social
humana e, nesta perspectiva, o uso das novas tecnologias de informação e comunicação toma
como referência, no sentido propiciado por Latour, uma antropologia das ciências e das
técnicas porque permite nos fornecer um novo entendimento da nossa relação com os objetos
técnicos e científicos presentes em nossa realidade que são compreendidos como objetos
híbridos, eles são quase-humanos porque nos ajudam a redimensionar ou até amplificar a
construção de nossa realidade.
A defesa deste autor é de que muitas de nossas práticas sociais tem sido alteradas com a
presença das tecnologias, a exemplo disso, a política que através das redes socais tem mudado
nossa forma de construir nossas representações e até nossas mobilizações em torno de nossos
interesses na sociedade. No âmbito educacional, e particularmente no cotidiano das escolas,
somos testemunhas de muitas das novas possibilidades de fazer educação por meio das
tecnologias e, baseado neste pressuposto, que pretendemos estudar a apropriação do Green
Map® como uma rede sociotécnica que nos possibilitará redimensionar as aulas de educação
ambiental das escolas municipais. Por isso, questionamos: Quais as influências do Green
Map® para o redimensionamento de aprendizagem nas aulas de educação ambiental? Quais
as potencialidades apresentadas por esta plataforma para produzir aprendizagens? Como os
professores e alunos podem redimensionar sua interação por meio dela?
Diante disso, delimitamos os seguintes objetivos que orientam nossa pesquisa. Em
primeiro lugar, nosso objetivo geral se interessa por analisar as influências desta plataforma e
do uso dos símbolos disponíveis no Green Map® para o redimensionamento de aulas de
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educação ambiental. Como forma de expressar esta intenção, apontamos os objetivos
específicos, a saber: a) Apresentar uma abordagem sociotécnica da relação dos sujeitos com a
tecnologia; b) Descrever os símbolos cartográficos do Green Map® e seus processos
operativos e ações potenciais para a construção de atividades de aprendizagem em sala de
aula; c) Analisar a interação entre os sujeitos da educação na aprendizagem das questões
ambientais utilizando o Green Map®.
É importante destacar que esse estudo visa a propor uma possibilidade em realizar
atividades online, cuja intenção é de otimizar, dinamizar e ofertar a interação professor-aluno
através do ambiente virtual proporcionando a construção do conhecimento, inclusive
científico, sobre determinado assunto utilizando materiais disponíveis na rede mundial de
computadores.
Atualmente, a internet dispõe de um vasto material de diversas áreas do conhecimento à
disposição do usuário, independente do horário e do local em que ele é acessado. Desde
reportagens ou textos informativos, a web conta com um grande contingente de informações e
com a educação ambiental não é diferente, pois existem diversos sites que possuem conteúdos
que podem ser trabalhados transversalmente com a educação ambiental, como é o caso do
Green Map®.
Diante deste fato, as fontes de pesquisa via internet se tornam cada vez mais presentes e
amplas, podendo ser acessadas e compartilhadas pelos usuários na rede. Cotidianamente a
quantidade de usuários aumenta e a disponibilidade de informações na web amplia-se,
fazendo com que o quantitativo de dados sobre diversos temas também seja expandido. Isso
gera uma ampliação na quantidade de conteúdos online e faz com que as informações possam
ser acessadas por outros usuários.
Portanto, os conteúdos disponíveis na internet se mostram úteis quando utilizados em
aulas de educação ambiental, por conta da grande quantidade de informações disponíveis em
diversos sites na rede mundial de computadores. Além do fácil acesso, os conteúdos
disponíveis na web se mostram úteis devido à grande quantidade de usuários que inserem
essas informações, pois elas estão sempre sendo atualizadas pelos internautas.
O primeiro capítulo tem o propósito em evidenciar a discussão referente ao virtual,
associando conceitos desenvolvidos por Lévy (2011) com a teoria Ator-Rede (ANT) de
Latour (2012) além de discutir aprendizagem, enquanto agenciamento complexo
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acrescentando o debate sobre sustentabilidade e o desafio de desenvolver a educação
ambiental na escola.
O capítulo segundo evidencia sobre a construção da pesquisa a respeito da abordagem
da mesma. Essa parte da pesquisa também apresenta em que contexto ela acontece,
apresentando o campo em que foi desenvolvida a pesquisa, além de trazer a proposta de
análise e interpretação dos dados.
O terceiro capítulo discute as potencialidades e operações que o Green Map® pode
ofertar em práticas educativas, sua simbolização cartográfica, símbolos ecológicos,
semiologia, apresenta os símbolos disponíveis na plataforma digital do Green Map System®,
além de discutir as suas potencialidades educativas. Com as atribuições já citadas, o presente
capítulo também analisa as aulas de educação ambiental na educação básica, descrevendo os
dados, apresentando a primeira impressão da pesquisa no ambiente escolar. Expõe o segundo
contato na escola, amarrando esta segunda impressão com a análise rizomática, além de
evidenciar o terceiro contato unindo essa percepção com a teoria ANT.
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Capítulo I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1.1 O virtual, a virtualização da sociedade e o hipertexto na construção do sentido
A palavra virtual deriva do latim virtualis que significa “existente como
possibilidade, sem efeito real” (MICHAELIS, 2020). Lévy (2011) emprega a palavra virtual
com frequência para significar a pura e simples ausência de existência, a “realidade” supondo
uma efetuação material, uma presença tangível. O virtual se torna algo ligado ao real, porém
não materializado, este recurso passa a concretizar uma extensão humana que existe e ao
mesmo tempo é irreal.
O virtual se mostra muito íntimo à rede sendo ele existente, porém abstrato sendo não
palpável. Lévy (2011, p. 18) considera que “a virtualização não é uma desrealização (a
transformação de uma realidade num conjunto de possíveis), mas a mutação de identidade,
um deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto considerado”. Através desse
entendimento, pode-se perceber que o virtual é o real, existente e que ao mesmo tempo não é
tátil, tampouco corpóreo, mas pode ser manipulado, alterado ou criado numa dimensão que
amplia a realidade humana.
Ao se identificar o virtual como um ambiente para além da extensão humana em relação
a sua criatividade e labor, começa-se perceber que o virtual se transforma num produto de
uma realidade estendida em relação ao palpável. Para que haja a fragmentação da tendência
de reproduzirmos no espaço virtual os paradigmas estruturantes da realidade social, faz-se
necessário uma intencionalidade, por parte de seus usuários, de vivenciar uma nova
organização. (CARVALHO, 2007) Através deste entendimento, é perceptível que o virtual não
se cria, não se faz, precisa sempre de um usuário para que o virtual possa existir, com isso
pode-se dizer que a inteligência artificial é uma falácia, pois ela sempre necessitará de um
usuário para manipulá-la ou criá-la.
A virtualização na sociedade é um produto que surgiu há muito tempo. Lévy (2011)
considera que o próprio aparecimento da escrita acelerou um processo de artificialização, de
exteriorização e de virtualização da memória que certamente começou com a sociabilização.
Qualquer atitude que estenda a realidade do ser humano, em que ele consiga executar uma
atividade tendo como resultado um produto que foi criação dos seus movimentos manuais e
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esse produto consiga utilizar um universo para além do palpável, isso é o virtual, a
virtualização começa a ser desenhada exatamente nesta atitude.
Execução de atividades rotineiras podem estar totalmente representadas e fazendo uso
do virtual. Lévy (2011, p.39) considera que:
… leitor de um livro ou de um artigo no papel se confronta com um objeto físico
sobre o qual uma certa versão do texto está integralmente manifesta. Certamente ele
pode anotar nas margens, fotocopiar, recortar, colar, proceder a montagens, mas o
texto inicial está lá, preto no branco, já realizado integralmente. Na leitura em tela,
essa presença extensiva e preliminar à leitura desaparece. O suporte digital
(disquete, disco rígido, disco ótico) não contém um texto legível por humanos mas
uma série de códigos informáticos que serão eventualmente traduzidos por um
computador em sinais alfabéticos para um dispositivo de apresentação. A tela
apresenta-se então como uma pequena janela a partir da qual o leitor explora uma
reserva potencial.

Qualquer atitude em que aconteça a existência da manipulação humana e esse manejo se
estenda das mãos humanas, pode ser considerada virtualização, ela pode acontecer em
qualquer ambiente, desde que ela tenha uma finalidade de auxílio, porém os comandos que
executam essa tarefa, não são manuais. Lévy (2011, p. 41) diz que o computador é um
operador de potencialização da informação, pois a partir de um estoque de dados iniciais, de
um modelo ou de metatexto, um programa pode calcular um número indefinido de diferentes
manifestações visíveis, audíveis e tangíveis, em função da situação e curso ou da demanda
dos usuários.
Mas a manipulação dos dados digitais estão longe de substituir a necessidade de sempre
existir o usuário, portanto, mesmo com todo o avanço tecnológico dos últimos anos, ainda sim
é necessário que o homem precise dar um passo inicial, um start, para que o virtual possa
existir. A internet não muda o comportamento dos indivíduos, mas, ao contrário, são só
comportamentos, moldados por uma nova realidade, que são reproduzidos na rede
(CARVALHO, 2007). Então, a internet e o digital não são autônomos, ou seja, eles por si só
não conseguem autônomos e todas as fases de execução, o seu início sempre será realizado
por um ser humano.
Lévy (2011) considera que o ciberespaço colabora com as conexões, as coordenações,
as sinergias entre as inteligências individuais e, sobretudo, se um contexto vivo for melhor
compartilhado, se os indivíduos e os grupos puderem se situar mutualmente numa paisagem
virtual de interesses e de competências, e se a diversidade dos módulos cognitivos comuns ou
mutualmente compatíveis aumentar, então, a sociedade começa a ser pautada sob novas
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formas de interação entre os seres e essa interatividade, além de ser dinâmica, torna-se
marcante e instantânea.
Quando nos projetamos décadas atrás, essa interação online jamais seria cogitada,
devido, primeiro, à ausência de avanços na tecnologia e, segundo, pela pouca popularização
dos recursos digitais na época. A dimensão virtual surge com base nos avanços das
tecnologias de realidade cibernética e de uma variedade de outras tecnologias, como: gráficos
de alto desempenho; interação humano-computador; jogos comerciais e simulações militares;
aumento da escalabilidade das Tecnologias da Informação e Comunicação. (NOVELI e
ALBERTIN, 2017)
Depois da virtualização das relações humanas, esse ambiente de acesso à internet se faz
por um universo totalmente novo, imaginário. Este ambiente provoca a desterritorialização
das relações entre as pessoas. Natálio (2013) diz que a noção de desterritorialização consegue
se adaptar frequentemente ao enfraquecimento da dimensão espacial da vida em sociedade e o
fortalecimento das virtualidades. As dinâmicas de interação passam a ser pautada sob novas
formas de convívio em que não é necessário mais a presença das pessoas, basta elas estarem
conectadas.
O hipertexto, dentro da perspectiva do ciberespaço, depende de formas rudimentares ou
mais conservadoras para ser embasado e existir. Diniz (2005) considera que o hipertexto, na
condição de elemento construtivo, revela-se como um novo paradigma para quem consegue
relacionar métodos antigos com novos aspectos, e métodos novos com ancoragens teóricas
antigas. O hipertexto precisa se apoiar em artifícios não tão recentes, ou seja, o hipertexto
ainda necessita diretamente da escrita que é uma manifestação humana que o acompanha
desde o seu início enquanto espécie.
Mendes e Maltempi (2015) exploram o conceito de hipertexto explicitando a sua origem
desde os anos de 1940 quando o matemático e físico Vannevar Bush 2 idealizou um dispositivo
que possibilitasse uma organização não hierárquica das informações científicas, vislumbrando
uma rede de conexões que permitisse conectar os diferentes temas que apresentassem algum
tipo de relação de tal forma que rompesse com a organização hierárquica convencional,
porém, o termo hipertexto foi cunhado quase 20 anos depois por Theodor Nelson 3 que
2
3

Nascido em 1890 na cidade de Chealsea, Estados Unidos, ficou muito conhecido por colaborar com o desenvolvido a bomba atômica,
além de ser o precursor do world wide web, um sistema de documentos em hipermídia utilizado na internet.
Nascido em 1937 na cidade de Chicago, Estados Unidos, é filósofo e sociólogo sendo o pioneiro da Tecnologia da Informação, também
inventou os termos transclusão, transcopyright e virtualidade.
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idealizou um sistema de conexões em rede, o Xanadu, em que as pessoas de todo o mundo
pudessem interagir e ter acesso a uma vasta produção literária e científica.
Segundo Lévy (1993) um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões que
podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras,
documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não
são ligados de forma linear, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria,
estende suas conexões em estrela, de modo reticular. O hipertexto permite novas ligações
através de outras perspectivas que surgem a cada ligação existente na rede, então elas são
interligadas, porém cada uma delas tem sua característica.
Santaella (2014, p. 211) diz que:
O prefixo hiper, na palavra hipertexto, refere-se à capacidade do texto para
armazenar informações que se fragmentam em uma multiplicidade de partes
dispostas em uma estrutura reticular. Através das ações associativas e interativas do
receptor, essas partes vão se juntando, transmutando-se em versões virtuais que são
possíveis devido à estrutura de caráter não sequencial e multidimensional do
hipertexto.

Com a premissa apresentada, pode-se compreender que o hipertexto não se resume
apenas à internet, o termo é muito mais amplo e de fato se representa através de ligações que
chegam em informações diferentes, porém que comungam com o mesmo teor informativo.
Sendo assim, considerando a amplitude do hipertexto, pode-se considerar que a internet é
pertencente ao hipertexto, mas o hipertexto não é somente à internet.
Figura 1- Relações do hipertexto

Fonte: Autor

9
Fazer a leitura de um hipertexto é obter a informação coletada de diversas conexões que
estão ligadas entre si, acessando o conteúdo de forma ativa, não estática. Lévy (1993)
considera que navegar em um hipertexto significa desenhar um percurso em uma rede que
pode ser tão complicada quanto possível e cada nó pode conter uma rede inteira. Cada
extremidade do hipertexto contém informações que juntas conseguem dinamizar a informação
a ser representada, que por sua vez necessita dos vários outros nós existentes na própria rede
para ser compreendido e representado.
Do ponto de vista pragmático, a construção do sentido mediante o hipertexto é visto por
Koch (2007) de forma mais dinâmica porque o uso da conectividade como um princípio
estruturante da leitura faz com que este processo seja potencializado porque permite justapor
documentos alternativos e complementares. Por isso, o hipertexto, potencializado pela
tecnologia como suporte eletrônico, deve ser lido usando de alternativas de construção de
sentido delimitadas por meio de buscas, descobertas e escolhas; facilitando ainda aos leitores
a multiplicidade de relação com texto, trilhando caminhos diferentes de modo não linear e
flexível, e permitindo buscas divergentes ao longo desta incursão, tal como exemplifica a
autora:
Por exemplo, em termos de sua função cognitiva, é importante que as palavras
“linkadas” pelo produtor do texto constituam realmente palavras-chave,
cuidadosamente selecionadas no seu léxico mental e relacionadas de forma a
permitir ao leitor estabelecer, ao navegar pelo hipertexto, encadeamentos com
informações topicamente relevantes, para que seja capaz de construir uma
progressão textual dotada de sentido. Em outras palavras, ao hiperleitor caberá, ao
passar, por intermédio de tais links, de um texto a outro, detectar, por meio da teia
formada pelas palavras-chave, quais as informações topicamente relevantes para
manter a continuidade temática e, portanto, uma progressão textual coerente.
(KOCH, 2007, p. 29)

Além disso, esta autora vai situar alguns aspectos que diferenciam o planejamento e a
construção da coerência em contextos hipertextuais. Segundo ela, inicialmente, no hipertexto
os significados são ampliados e ressignificados tendo em vista sua característica hipermodal,
quer dizer, uma articulação que envolve texto verbal, som e imagem; facilitando a construção
de textos e materiais didáticos porque uma informação pode ser alterada na dinâmica entre
autor e leitor. Em segundo, esta dinâmica permite que estes papéis na relação com a escrita
assuma uma função de ação colaborativa em que autores e leitores produzem e consomem o
sentido do texto, tal como afirma Lévy:
A escrita e a leitura trocam seus papéis. Todo aquele que participa da estruturação
do hipertexto, do traçado pontilhado das possíveis dobras do sentido, já é um leitor.

10
Simetricamente, quem atualiza um percurso ou manifesta este ou aquele aspecto da
reserva documental contribui para a redação, conclui momentaneamente uma
escrita interminável. As costuras e remissões, os caminhos de sentido originais, que
o leitor reinventa, podem ser incorporados à estrutura mesma do corpus. A partir do
hipertexto, toda leitura tornou-se um ato de escrita. (LÉVY, 1993, p. 46)

Por fim, ao se conectar com uma rede de textos, o leitor constrói seu sentido levando em
consideração e seguindo como orientação seus interesses e objetivos, fazendo associações e,
consequentemente, produzindo uma coerência textual que é resultado de uma construção
pessoal. Este processo não alimenta a ilusão de que os leitores/autores façam o mesmo
caminho e as mesmas associações, uma vez que não teremos dois textos exatamente iguais na
escrita hipertextual, tal como afirma Koch:
Persiste, no entanto, pelo menos até os nossos dias, uma restrição: o hiperleitor
somente poderá partir para novas ligações que tenham sido previstas pelo autor,
indiciadas pelos links por ele criados para acessar os nós assim interconectados, do
que se depreende que ele não é tão todo-poderoso como alguns pretendem fazer
dele. O hipertexto, como também o texto tradicional, constitui um evento textualinterativo, embora com características próprias. Uma delas é não haver limitação do
interlocutor, que pode ser qualquer pessoa desde que conectada à rede, já que o
hipertexto não constitui um texto realizado concretamente, mas apenas uma
virtualidade. (KOCH, 2007, p. 35)

Diante da percepção apresentada anteriormente, é possível compreender que o
hiperleitor está intimamente ligado ao hipertexto, os dois estão conectados a mesma rede e um
necessita do outro para que eles existam, porém eles não são reais e existem na virtualidade.
O hipertexto apresenta dinamismo em sua informação, e este dinamismo já é esperado pelo
hiperleitor que faz a leitura da informação com dinamismo e interatividade com o fato
apresentado.
1.2 A mediação sociotécnica em Bruno Latour e a interação como processos de
reterritorialização
A Teoria Ator-Rede (ANT) proposta por Latour (2012) estabelece a ideia que o actante4
poderá interagir em qualquer lugar, mas essa interação poderá ser moldada de acordo com o
tempo, lugar ou agência em que ela se estabelece.
Neste sentido, Amorim (2018, p. 94) considera:
A ANT proporciona ao cartógrafo um meio para a produção (construção e
fabricação) dos fatos/dados da pesquisa. Nesse método, ele amplia o sentido de ator,
4

Termo proposto por Latour (2012) que define o agente (pessoas, instituições, organizações) que está inserido e manipula a rede. O
actante tem o intuito de estar conectado e de contribuir para a inserção ou alteração de dados dentro da rede.
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o qual passa a ser representado tanto para humanos quanto para não humanos
(artefatos), como, por exemplo, as instituições, fazendo com que o ator seja definido
e entendido mais pelo que denomina ou pelo seu desempenho. Os atores, assim,
comunicam-se e se envolvem em um fluxo contínuo, o que vem a se caracterizar
como uma rede.

A ANT se compromete com a interatividade do actante na rede e essa interação é
fundamental para que exista o registro. Este registro prova que o actante, mesmo sendo não
humano, está incluso numa interação social. Portanto, a ANT pode ser compreendida como
uma associação entre entidades reconhecíveis como sociais no sentido corriqueiro, exceto
durante o curto instante em que se confundem. (LATOUR, 2012)
Diante disso, Amorim (2018) complementa dizendo que a rede não é redutível a um
ator, mas se constitui de atores, conectados, agenciados e é misturada de elementos
heterogêneos, animados e inanimados, que incluem o componente não-humano e ela também
não se mostra como um vínculo de ligação de elementos estáveis e definidos, sejam naturais
e/ou sociais. Para ser um ator é necessário que contribua com a rede, não necessariamente o
ator será um humano, mas ele precisa estar conectado e precisa manipular essa rede junto com
outros atores que também se conectam e manipulam os dados na rede.
Considerar o actante como pertencente à rede é compreender que o ator-rede tem a
necessidade de estar vinculado a diversas ligações que é a rede. Ela é pautada sob relações
entre os atores, como elas se formam, se mantêm e se findam, e como tais relações criam
novas entidades. (COLEN, 2014) Estar na rede passa a ser a realização da interação que
afunilam as relações entre os actantes, pois muitas relações surgem de novas ligações que são
resultados da conectividade dos atores com a rede.
Vargas e Azevedo (2013) dizem que a ANT pode ser considerada como coletivo, que
também pode ser compreendido como rede sociotécnica. Ela é como um conjunto indivisível
entre humanos e não-humanos; natureza e sociedade; e as associações advindas destas
relações. O coletivo é entendido como o “lugar” da ação, onde acontece a translação,
articulação, delegações, deslocamentos – entrelaçamentos – entre os atores humanos e nãohumanos. A rede, ou lugar da ação, é de fundamental importância na relação entre os actantes,
pois através dela que surgem um leque de possibilidades de ligações na rede.
Portanto, a ANT mostra que o conhecimento é um produto da rede de materiais
heterogêneos, sendo um processo de “engenharia heterogênea” abrangendo o social, o
técnico, o conceitual e o textual. Não há nenhum princípio essencialista capaz de estabelecer,
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de antemão, que atores serão mobilizados para a construção desta rede. (PEDRO, 2008, p. 5).
O ANT é subjetiva, pois quem é o actante? É o agente? Humano ou não-humano? Ele age sob
a rede, mas a rede é fluida, e ele é condicionado a multiplicidade da rede. Portanto, o actante
é capaz de produzir dentro da rede e essa produção acarreta diretamente no surgimento de
novas associações.
Amorim (2018) afirma que para a ANT, não há uma realidade, mas várias realidades,
tornando-se não plurais, mas múltiplas. Ela é dinâmica ofertando uma porção de
possibilidades dentro da rede, ela não é estática e nem pivotante, ela se mostra abrangente e
profusa. Latour (2012, p. 260) diz que “um ator-rede é rastreado sempre que, no curso de um
estudo, se toma a decisão de substituir atores de qualquer tamanho por sítios e locais e
conectados, em inseri-los no micro e no macro.” O ator-rede quando tem o propósito de
substituir outros atores, passa a ser cotado dentro da rede e isso influência na proporção em
que ele será enquadrado.
A velocidade das informações se mostra frequente na vida de diversas pessoas em
diferentes lugares do mundo por conta da popularização da internet. A inserção de dados no
ambiente virtual se torna simplificada independente da posição geográfica do usuário. Com a
rapidez na transmissão dos dados e com as novas tecnologias de comunicação no ciberespaço,
como é o caso dos microcomputadores com acesso à internet, as trocas de informação entre os
povos acontecem instantaneamente (BARRETO, 2002). Devido o avanço da tecnologia, hoje
é possível que os dados sejam compartilhados de forma extremamente rápida, independente
de onde ele seja transmitido ou recebido.
Nesse ambiente, pode-se observar um acentuado crescimento das bases colaborativas. A
atualização é criação, invenção de uma forma a partir de uma configuração dinâmica de forças
e de finalidades. (LÉVY, 2011) Elas surgem da necessidade do homem adicionar informações
para outras pessoas que queiram ter acesso e fazer uso destes dados. A palavra virtual é
empregada com uma maior frequência para significar a pura e simples ausência de existência,
a “realidade” supondo uma efetuação material, uma presença tangível (LÉVY, 2011).
Com isso, pode-se considerar que as bases colaborativas foram criadas para permitir a
interação via web entre usuários de diferentes locais que permitem a troca de informações e
conhecimentos entre os internautas (RIBEIRO e LIMA, 2011). O “ator-rede” deve ser um
bom candidato para um compromisso: a solução pré-formatada consistiria em considerar ao
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mesmo tempo o ator e a rede na qual ele está incrustado – o que explicaria o hífen. (LATOUR,
2012)
O ciberespaço favorece as conexões, as coordenações, as sinergias entre as inteligências
individuais, e sobretudo se uma ação tangível for melhor compartilhada, se os indivíduos e os
grupos puderem se situar mutualmente num ambiente virtual de interesses e de competências,
e se a diversidade dos módulos cognitivos comuns ou mutualmente compatíveis aumentar.
(LÉVY, 2011)
Com a velocidade das informações atualmente, a interação entre as pessoas, não
necessita de contato físico direto. A virtualização afeta hoje não apenas a informação e a
comunicação mas também os corpos, funcionamento econômico, os quadros coletivos da
sensibilidade ou o exercício da inteligência (LÉVY, 2011). Através da tecnologia, a interação
se tornou mais dinâmica e isso se deve à evolução das técnicas e instrumentos da
comunicação.
Latour (2012, p. 18) diz que:
O que entendiam por “sociedade” sofreu uma mudança não menos radical, que se
deve em grande parte à própria multiplicação dos produtos da ciência e da
tecnologia. Já não se sabe ao certo se existem relações específicas o bastante para
serem chamadas de “sociais” e agrupadas num domínio especial capaz de funcionar
como uma “sociedade”.

A forma como a interação social acontece tem mudança, pois o fato das pessoas terem
que estar próximas das outras não é mais necessário para que ocorra a interação. A
virtualização atinge mesmo as modalidades do estar junto, a constituição do “nós”:
comunidades virtuais, empresas virtuais, democracia virtual. (LÉVY, 2011) Com as
comunidades virtuais, o ser humano extrapola os limites físicos, ou seja, a evolução dos meios
de comunicação, que é cada vez mais frequentes.
Com a interação homem/tecnologia surgem formas características que evidencia quem
são os actantes (LATOUR, 2012) na rede mundial de computadores, mostrando as suas
individualidades e os seus desejos. Amorim (2008, p. 27) apresenta que a teoria ANT,
proposta por Latour (2012), amplia o sentido de ator e que este passa a ser compreendido
pelas suas particularidades, sendo assim, os atores se comunicam e interagem em fluxos
contínuos, caracterizando uma rede.
Devido as relações entre os homens ter se modificado com o uso da tecnologia, acabou
sendo redefinida a noção de social remontando a seu significado primitivo e capacitando-o
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rastrear conexões novamente (LATOUR, 2012). Novas ligações começaram a ser
desenvolvidas através da interação entre as pessoas.
Nessa perspectiva, as relações de interação online podem ser entendidas como uma
reconfiguração territorial entre os usuários que se relacionam via internet. Uma saída de um
território físico, surge então a “Reterritorização”, ou seja, a criação de um novo território
(SAMPAIO, 2016). Esse território resultante pode ser compreendido como um território
virtual.
O rizoma pode ser compreendido como linhas segmentadas, segundo as quais elas
podem estar estratificadas, territorializadas, organizadas, dentre outras (DELEUZE E
GUATARRI, 2011). A Teoria Ator-Rede (ANT), proposta por Latour (2012), estabelece
ligação com a cartografia que auxilia as pequenas mudanças na dialética da conexão
(AMORIM, 2018). Na visão de Latour (2012) é válido afirmar que qualquer interação parece
superabundar em elementos que já encontram na situação, elementos vindos de outro tempo,
de outro lugar e gerados por outra mediação.
A raiz principal abortou, ou se destruiu em sua borda: vem se enxertar nela uma
multiplicidade imediata e qualquer de raízes secundárias que deflagram um grande
desenvolvimento (DELEUZE E GUATTARI, 2011). Se for observado que a interação online
possibilita novas formas de conexão entre os sujeitos que estão separados por diferentes
aspectos, portanto, eles estão ligados em uma mesma rede e em tempo real.
Segundo Guatarri (1990), as relações na vida tendem a se desenvolver em mutações
técnico-científicas para todo o planeta. A solução consiste em levar a sério a impossibilidade
de permanecer em um dos dois locais ao mesmo tempo e a interação passa a ser concebida por
uma nova óptica, jamais imaginada há décadas atrás.
Com a tecnologia, muitas ações humanas foram modificadas. As relações humanas
passaram a extrapolar os limites geográficos que hoje independe de estar próximo à pessoa
para que a comunicação aconteça. Mas essas relações também começaram a ser
reconfiguradas e, como outras ações humanas, a aprendizagem também se apropriou dos
recursos digitais.
A escola como lugar de produção de conhecimentos e saberes não pode ausentar-se
deste processo, pois precisa inserir a tecnologia de informação e comunicação num projeto de
reflexão e ação, tendo uma visão aberta do mundo atual e realizando um trabalho de incentivo
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às mais diversas experiências, pois as diversidades de situações pedagógicas permitem a
reelaboração e a reconstrução do processo ensino-aprendizagem. (BRITO, 2006) A utilização
da tecnologia em práticas pedagógicas permite novas conexões nas práticas educativas.
Estudos e práticas pedagógicas inovadoras evidenciam a importância da criação de
situações de aprendizagem que possam despertar a curiosidade do aluno, mobilizando-o para
a investigação, a produção do conhecimento e novas aprendizagens (ALMEIDA e PRADO,
2013). O ambiente virtual é um local propício para que o aluno use a sua criatividade e
proatividade na resolução de atividades pedagógicas, além de aguçar a curiosidade do
discente nos conteúdos programáticos.
O contato com a ferramenta digital faz com que o entendimento sobre determinado
assunto se faz de forma mais lúdica e eficiente. A noção de aprendizagem ao longo da vida
contribui, de uma forma substantiva, para que o currículo seja considerado pela dinâmica do
sujeito (PACHECO, 2001). Isso mostra que logo será inserida a informática aos alunos da
educação básica, pois a internet já é realidade para os sujeitos da educação.
A comunidade escolar se depara hoje com três caminhos. O primeiro é repelir as
tecnologias e tentar ficar fora do processo; a segunda é apropriar-se da técnica e transformar a
vida em uma corrida atrás do novo ou, em terceiro, apropriar-se dos processos, desenvolvendo
habilidades que permitam o controle das tecnologias e de seus efeitos. (BRITO, 2006)
1.3 Aprendizagem: um agenciamento complexo
As relações entre as pessoas têm como consequência a aprendizagem. Qualquer relação
possui o potencial de mobilizar em nós um aprendizado, ainda que ele seja obscuro (GALLO,
2012). Mesmo que não haja a intenção no papel didático, ela acontece e no ambiente virtual
não é diferente, quando o aluno tem contato com a rede mundial de computadores para a
resolução de atividades escolares, a aprendizagem acontece de forma voluntária.
A consequência da resolução de atividades em ambiente virtual, pode ser caracterizada,
também, como processo de aprendizagem decorre do desenvolvimento cognitivo do discente.
O desenvolvimento cognitivo que também é conhecido como desenvolvimento do
conhecimento, são procedimentos intelectuais decorrentes do processo de aprendizagem ou da
experiência de que essa dispõe (CONDURÚ e SANTOS, 2018). Então, o desenvolvimento do
intelecto está associado à práticas educativas através de estratégias pedagógicas que permite a
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apreensão do conteúdo apresentado e a resolução de atividades em ambiente online fazendo
com que este processo de aprendizado seja desenvolvido, inclusive, em ambientes extraclasse.
O aprender tem íntima relação com a cognição do ser humano. Através do processo de
aprendizagem que o indivíduo pode desenvolver suas ideias e convicções, facilitando no
desenvolvimento intelectual e cognitivo que pode ser realizado em atividades cujo objetivo é
a construção do saber. O aprendizado constitui-se numa recognição, em voltar a saber algo
que já se sabia e este processo pode ser “acelerado” e aprimorado com treino – o processo
educativo – e culmina com o exercício da filosofia, o conhecimento das puras ideias
(GALLO, 2012). Para isso, é possível perceber que o ser humano, como ser pensante, tem a
capacidade de assimilação de ideia atribuindo esses pensamentos para a formação da cognição
e na construção do processo de aprendizagem.
Deleuze (2003, p. 4) contribui dizendo que:
Aprender diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são objeto de um
aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender é, de início, considerar
uma matéria, um objeto, um ser, como se emitissem signos a serem decifrados,
interpretados. Não existe aprendiz que não seja “egiptólogo” de alguma coisa.

Diante deste entendimento a aprendizagem se torna possível quando se identifica e são
compreendidos signos que possuem definições e contribuem para a percepção. Através dela
que gera o processo de aprendizagem na identificação de signos, aprender é adquirir, é
colocar-se de posse de um saber e este saber que pode ser verificado, quantificado pelos
processos avaliativos que dedicam-se a afirmar se um aluno aprendeu ou não, o quanto
aprendeu (GALLO, 2012). A percepção do aprendizado em ambiente virtual, utilizando
recursos digitais conectados à internet se mostram úteis, principalmente na interpretação de
signos e compreensão de assuntos, por conta do próprio manuseio da ferramenta didática ou
até mesmo na manipulação dos dados coletados online.
Porém, ao inserir informações na rede mundial de computadores, nunca se tem a
previsão de quem obterá as informações e tampouco quem fará utilização dessas informações
com intuito didático, talvez o primeiro usuário, ao jogar essas informações na internet não
tinha a intenção, porém as informações que estão na rede podem ser utilizadas como recursos
pedagógicos, desde que esta seja validada. Deleuze (2006) diz que nunca se sabe de antemão
como alguém vai aprender por meio de encontros se é filósofo, em que dicionários se aprende
a pensar e se os limites das faculdades se encaixam uns nos outros sob a forma partida daquilo
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que traz e transmite a diferença. Com essa premissa, pode-se perceber que o processo de
aprendizagem, é antes de mais nada, autônomo e dinâmico. Ele independe das circunstâncias
em que é moldado, às vezes o processo de aprendizagem acontece em pequenas interpretações
acerca das situações que o discente é indagado.
A educação com implementos digitais requer comprometimento e interesse, não apenas
do docente, como do próprio sistema de educação que o Brasil está inserido. O aprender se
coloca para além daquilo que fazemos em nossas salas de aula, impondo sua heterogeneidade,
a criação de diferenças, sempre e a questão é se somos capazes de reconhecer e valorizar essas
diferenças, ou se permanecemos, como professores, no papel de tentar trazer todos para o
mesmo lugar (GALLO, 2012). Antes de mais nada, trabalhar com recursos digitais em sala de
aula é sair da zona de conforto da educação tradicional e conservadora que faz uso de recursos
didático-pedagógicos que são utilizados por décadas sem serem renovados e sequer
questionados sobre os seus reais impactos para educação dos alunos.
O estímulo de atividades em meio digital também apresenta impacto positivo na
construção do conhecimento sobre um determinado conteúdo apresentado aos discentes. Não
importa o meio em que a literatura é apresentada, ela terá peso específico para o
desenvolvimento psicológico e humano pois ocorre a possibilidade de um mundo novo e
cheio de descobertas, proporcionando ao pequeno leitor qualidade de vida (CONDURÚ e
SANTOS, 2008). As atividades online também podem ser realizadas e representadas pelos
recursos digitais conectados à rede mundial de computadores.
Trabalhar com novas ferramentas didáticas, como os recursos eletrônicos digitais, abre
um leque de possibilidades na interação entre ensino-aprendizagem. Gallo (2012, p. 8) diz que
“aprender é sempre encontrar-se com o outro, com o diferente, a invenção de novas
possibilidades; o aprender é o avesso da reprodução do mesmo”. Para se ensinar ou aprender,
é necessário que se reinvente as formas como se passa o conteúdo para os discentes,
viabilizando sempre o comprometimento com o interesse no processo de aprendizagem.
Portanto, com o decorrer dos anos o uso da tecnologia vai se tornar presente na
educação de pessoas em diversos locais do mundo devido a sua praticidade e facilidade no
acesso. As tecnologias são ferramentas incontornáveis de gestão e suporte aos processos de
ensino e aprendizagem fazendo parte integral dos processos formais e informais de
aprendizagem e estas tais ferramentas assumem um papel relevante, nomeadamente pelas
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condições que oferecem aos estudantes para a ampliação do acesso à informação, aquisição e
partilha de conhecimentos, promoção da sua autonomização (PINTO e LEITE, 2020). Os
novos recursos digitais, conectados à internet, se tornarão realidade devido à proatividade que
eles despertam no discente, quebrando algumas das formas, metodologias e didáticas
tradicionais de ensino que ainda estão vigente.
1.4 Sustentabilidade e educação ambiental na escola
A atual e crescente urbanização tem como desafio alcançar a sustentabilidade urbana
assegurando uma vida harmônica do homem em seu meio ambiente (SILVA, 2004).
Desenvolver uma interação harmônica entre habitantes e natureza nos centros urbanos se
tornou ponto importante dos planos diretores urbanos atuais, porque grande parte da
população brasileira hoje vive em cidades, a consequência disso é uma crescente degradação
do meio ambiente e das condições de vida em sociedade. Isto remete a uma necessária
reflexão sobre os desafios para mudar as formas de pensar e agir em torno da questão
ambiental numa perspectiva contemporânea (JACOBI, 2013).
Por conta da degradação acelerada, o desenvolvimento sustentável tornou-se uma pauta
dos tempos recentes. Atualmente, a questão ambiental se impõe perante a sociedade com
discussões sobre a relação entre a educação e o meio ambiente, contextualizadas em um
cenário atual de crise nas diferentes dimensões: econômica, política, cultural, social, ética e
ambiental (BAUM e POVALUK, 2012). Conferências, debates, reuniões e vários encontros
têm como objetivo o debate sobre o meio ambiente e a utilização dos recursos naturais de
forma sustentável e consciente.
O desenvolvimento sustentável se apresenta para além da questão ambiental,
tecnológica e econômica, pois ela clama uma dimensão cultural e política, exigindo
participação democrática de todos na tomada de decisão para as mudanças que se farão
necessárias à sua implementação (FRANCO, 2001). Discutir desenvolvimento sustentável não
é apenas se reservar aos debates ambientais, esta discussão é ampla e adentra nos debates
culturais, políticos, educacionais e até mesmo socioeconômico.
O desenvolvimento sustentável e o surgimento dos índices de sustentabilidade na esfera
pública e financeira são vistos como possíveis elementos centrais para entender as atuais
configurações de poder na sociedade brasileira, que vem incorporando diferentes aspectos da
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realidade social (SARTORE, 2012). Combinado a isto, o planejamento ambiental como um
forte indutor para a cidade sustentável e apoiando-se no princípio da interação entre o homem
e o ambiente, faz-se através da prática dos princípios da preservação, recuperação e
conservação nas intervenções humanas sobre o território (FRANCO, 2001). Por isso, para se
alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário que exista um planejamento e ele deve
levar em consideração os fatores culturais, políticos, educacionais e socioeconômico, que
compreende o homem e a sua interação com o meio em que vive.
Um dos aspectos de elevada importância para uma mudança de perfil da sociedade é
como este discurso da sustentabilidade será intermediado pelas instituições educacionais.
Neste sentido, a escola parece o lugar de encontro e de construção de uma nova forma de
percepção da sociedade onde esteja incluso o desenvolvimento sustentável porque a formação
ambiental exige uma desterritorialização do conhecimento tradicional para um conhecimento
integrado articulado às culturas locais e aos movimentos sociais, com uma estreita relação
entre investigação, ensino, difusão e extensão (PESSOA e TRISTÃO, 2019). E, para esse
desprendimento, a rede mundial de computadores se mostra como uma solução acessível e
prática.
Neste sentido, o desafio da educação ambiental, como está se propondo neste trabalho,
se trata de mudanças em três sentidos, articulando os elementos apresentados até aqui neste
texto. Primeiro, a introdução do Green Map® inclui-se numa estratégia de elaboração de
diagnóstico ambiental que permite uma maior articulação dos alunos com o aprendizado das
características ambientais de sua região, ou seja, a noção mesmo de pertencimento a uma
localidade e a construção de uma identidade exige necessariamente um nível mais elevado de
consciência das nossas potencialidades regionais. Em segundo lugar, a interação entre o local
e global permitida por estas estratégias só tem sentido quando a localidade mostra ao cenário
global a sua colaboração porque temos falado da importância desta base de informações como
uma base colaborativa e o acesso a informações distantes desconhecidas para outros pontos de
acesso ao sistema se torna um valor significativo para a aprendizagem em nível global.
Em terceiro lugar, portanto, a escola precisa ser um lugar de construção de uma
experiência interdisciplinar envolvendo tecnologia, meio ambiente e aprendizagem. O desafio
neste sentido é fazer da escola um lugar de integração de saberes. Segundo Pombo (2005) não
se sabe exatamente ou previamente o que é interdisciplinaridade se não se confronta com o
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fenômeno da disciplinaridade e, consequentemente, com a desarticulação dos saberes. As
estratégias e desafios postos em cada ação nos move por uma rede de possibilidades cujo
resultado nos permite articular nas diferentes ações e conhecimentos disponível para produzir
uma experiência nova com o conhecimento, neste sentido, a escola precisa ser um espaço
aberto a estas possibilidades.
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CAPÍTULO II – OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
2.1 Abordagem e construção da pesquisa
A pesquisa qualitativa hoje ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades
de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrinsecas relações sociais
(Godoy, 1995). A definição do procedimento de coleta de dados tais como estudo de caso,
focus group e outros depende dos objetivos da pesquisa (FREITAS et al, 2000). Neste sentido,
tivemos no presente trabalho a intenção de mostrar como o uso da plataforma Green Map®
que é uma base colaborativa de informações, pode se tornar uma ação que redimensione a
aprendizagem na escola e, diante disso, exploramos três frentes de trabalho.
A primeira frente de trabalho tratou-se da realização de estudo teórico (capítulo I) que
pudesse visualizar as categorias básicas desta pesquisa que permitisse ver o Green Map®
como uma articulação que envolve o olhar que temos sobre a tecnologia, envolvendo o
processo de virtualização das experiências humanas, tal como a emergente discussão na
literatura sobre a construção do sentido mediante o hipertexto. Em seguida, mostramos como
a tecnologia muda a nossa concepção de interação com as máquinas e o trabalho de Bruno
Latour ao compreender o resultado desta interação como um redimensionamento da prática
humana, em nosso caso, a prática de educar. Por fim, abordamos a aprendizagem, a escola e a
temática ambiental desafiados pela atitude interdisciplinar de produzir um novo modo de
olhar para as experiências educativas.
Nossa segunda frente de trabalho, que será exposta na análise de dados no capítulo
seguinte, tratou-se de uma análise de caráter documental apresentando as ações e as
potencialidades do Green Map® para a construção de experiências de aprendizagem. Neste
caso, a pesquisa qualitativa foi realizada de acordo com o olhar do pesquisador, que leva em
consideração a aleatoriedade na interpretação dos dados que pretende estudar, visualizando a
constituição da simbologia de construção de mapas em rede, mostrando o processo
semiológicos e interpretativo envolvidos.
A terceira frente de trabalho foi a realização de uma pesquisa de campo com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, neste caso, os alunos de uma escola
pública em Vitória da Conquista-BA que experimentaram o uso do Green Map® nas
atividades de uma aula de educação ambiental. Neste aspecto, assumimos que os
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pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa se interessam bem mais pelo foco no
grupo que pretende ser pesquisado, dando ênfase a singularidades destes sujeitos e a
interpretação dos dados (GERHART e SILVEIRA, 2009).
Outra característica da pesquisa qualitativa é que ela toma o ambiente natural como
fonte principal de coleta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento,
estabelecendo contato direto com o ambiente, situações e indivíduos estudados (ALMEIDA,
2018). Para a realização escolhemos acompanhar mediante a observação dos participantes no
desenvolvimento das atividades propostas com o uso do Green Map® e, em seguida,
realizamos um grupo focal para submeter eles a expressar suas percepções do trabalho
pedagógico desenvolvido. Salientamos que o uso do grupo focal é um dos mais importantes
métodos de produção de dados qualitativos, que pode ser considerado uma variante da
entrevista em grupo, sendo um método cujo propósito da pesquisa é estudar os significados
grupais (COMEL, et al 2013).
2.2 O contexto da pesquisa de campo
Essa pesquisa foi realizada na cidade de Vitória da Conquista, que está localizada no
Território de Identidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia e escola escolhida é o
Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP). 30 alunos do 1º ano do curso técnico de
informática do Ensino Médio foram convidados a participar da atividade proposta pela
pesquisa, com a finalidade de utilizar os símbolos universais do Green Map® e avaliar as
potencialidades desta base colaborativa de informações para as práticas pedagógicas com o
auxílio da internet nas aulas de educação ambiental, centrando-se na compreensão e
explicação da dinâmica das relações sociais. (GERHART e SILVEIRA, 2009)
A aproximação com a referida turma aconteceu devido à disponibilidade da professora
regente das disciplinas de matemática e informática em realizar a pesquisa com seus alunos. A
opção em aplicar a pesquisa com os alunos do 1º ano do curso técnico de informática do
ensino médio se deu por sugestão da professora regente da disciplina de matemática pois,
conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB - Lei 9.394/1996), a educação ambiental é
interdisciplinar e deve ser trabalhada em todas as disciplinas que compõem o currículo.
Diante disso, foi realizada a solicitação formal com a direção da escola (anexo A) e
todos os procedimentos necessários para a sua realização foram submetidos ao Comitê de

23
Ética. Solicitamos, ainda, o preenchimento por parte dos responsáveis pelos alunos e aos
próprios alunos do Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (Apêndice B), Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) e Termo de Autorização de Depoimento e
Imagem (Apêndice D).
2.3 Análise e interpretação dos dados
A presente pesquisa foi observada e estudada fazendo uso de conceitos e teorias que
foram importantes para trilhar e objetivar os métodos na produção dos dados. Diante disso, foi
necessário a utilização de autores como base principal e as suas contribuições teóricas, sendo
eles: Lévy (2011) que traz a definição do que venha a ser o “virtual” e o “hipertexto”, assim
como a teoria ANT de Latour (2012) em que evidencia a autonomia do sujeito dentro da
internet, alterando, executando e construindo de forma independente e peculiar as suas
atitudes e opiniões na rede mundial de computadores. Esta teoria estabelece novas conexões
da realidade, sendo que as conexões podem surgir e emergir tomando direções que não podem
ser mensuradas. Os sujeitos são seres humanos ou não, estão conectados um com outros numa
grande rede de relações e são chamados de actantes. Diante disso, delimitamos algumas
questões de orientação à análise a ser realizada no próximo capítulo, tais como: Em que
sentido o Green Map® amplia a realidade humana e dinamiza a interação online? Como o
Green Map® articula informações que se fragmentam em uma multiplicidade de partes?
Como é construída a base colaborativa do Green Map®? Como é o processo de busca e
caminhos diferentes no acesso à informação disponível, levando em consideração sua
característica hipermodal (verbal, imagem, som)?
Além destas, outro conjunto de questões complementam as indagações apresentadas em
nossa reflexão teórica sobre o tema e que acreditamos devam ser levadas a cabo ao longo de
nossa análise, principalmente no que se refere à reterritorialização, a interação e a
aprendizagem. Diante disso, questionamos: Em que sentido o Green Map® e os sujeitos da
interação são tomados como actantes (LATOUR, 2012)? Quais reterritorializações são
possibilitadas entre os actantes no uso do Green Map®? Quais aprendizagens foram
percebidas pelos sujeitos? Estas aprendizagens potencializam os sujeitos a novas buscas em
rede? O Green Map® influencia na percepção que os sujeitos da educação têm da escola? De
que modo a escola tem se tornado o lugar da integração dos saberes?
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DE DADOS
3.1 Operações do Green Map® e suas potencialidades na prática educativa
Este trabalho pretende abordar a questão da percepção dos símbolos cartográficos
aplicadas à realidade dos sujeitos da educação básica. Para isso, vamos fazer neste momento
uma análise das operações disponibilizadas pelo Green Map® e pontuar suas potencialidades
para a construção da mediação pedagógica no exercício da prática educativa e da performance
dos discentes e docentes em aulas de educação ambiental, levando em consideração que a
mediação pedagógica resulta de ações que são desenvolvidas na relação mediada entre
humanos e não humanos.
A utilização do Green Map®, da internet e de recursos digitais como
microcomputadores ou smartphones redimensionam as aulas de educação ambiental. A
manipulação e produção de dados dinamizam as aulas que serão pautadas através da interação
online com as informações. Essa interação altera, inclusive, o papel do professor e alunos em
sala de aula, pois com o redimensionamento a função de cada um deles é de construir
conhecimento acerca do que se pretende estudar.
A implementação de tecnologias em sala de aula corrobora com a utilização de recursos
tecnológicos no cotidiano das pessoas. A utilização de websites, aplicativos, softwares e
outros meios digitais está presente na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, e com a
evolução da tecnologia nas últimas décadas, os recursos tecnológicos e digitais se
aproximaram da rotina das pessoas. Trazer estes recursos para a sala de aula, nada mais é que
buscar as ferramentas que muitos professores e alunos já fazem uso fora do ambiente escolar.
Portanto, a utilização dos recursos digitais como ferramentas pedagógicas se mostra
como uma proposta eficaz e dinâmica em aulas, pois a construção do conteúdo estudado
começa a ser pautada sob uma nova perspectiva em que as informações são buscadas no
ambiente virtual. O Green Map®, a ferramenta de consulta tal como um microcomputador ou
um smartphone, o acesso à internet e a manipulação de dados virtuais são configurados como
uma forma de construção do conhecimento no exercício das práticas educativas entre alunos e
professor.
Estas tecnologias são potenciais na compreensão e assimilação do conteúdo a ser
trabalhado, pois é necessário que se busque as informações e valide as mesmas. Este labor faz
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parte do processo de aprendizagem e compreensão do aluno referente ao conteúdo trabalhado.
Com o grande contingente de informação disponível na rede mundial de computadores é
necessário que busque a informação e confira a validade dela. Esta verificação faz com que o
processo de aprendizagem aconteça e o conteúdo trabalhado em sala de aula passa a ser
estimulado pelo intelecto dos discentes.
A busca pelo conhecimento utilizando recursos digitais de forma online permite aos
alunos e professor, incluso nesse processo de aprendizagem, a terem contato com humanos e
não humanos. A interação online acontece entre alunos e professor no ambiente virtual,
portanto, existe uma interação social, mesmo sendo ela via internet. Mas para a realização
dessa interação é necessário o contato com os recursos digitais, que é o contato com o não
humano, sendo ele, a própria internet e a ferramenta utilizada para ter o acesso, que no caso é
o aparelho.
Portanto, esses recursos sugerem uma nova forma de interação entre os agentes da
educação básica com os novos recursos tecnológicos que são utilizados para a construção do
conhecimento que é pautada no redimensionamento das aulas de educação ambiental. A
remodelagem da forma de apreensão do conteúdo visa trazer ao processo de aprendizagem
formas não convencionais e tampouco tradicionais de ensino.
3.1.1 Simbolização cartográfica
A presente pesquisa não visa discutir sobre os recursos cartográficos e nem analisar os
elementos implícitos em uma representação cartográfica. Os questionamentos sobre os
elementos do mapa já foram realizados e superados podendo ser encontrados em diversas
literaturas escritas por autores de renome da área, como, por exemplo, Joly (1990), Fitz
(2008), dentre outros. Aqui, a pretensão é apresentar vários conceitos sobre o tema mostrando
a relação que o mesmo possui com o mapa e com o receptor do signo. O signo é formado por
uma ideia e um estímulo físico. A ideia é chamada de significado e, quer dizer, um conceito
que existe sobre essa realidade. O estímulo físico é chamado de significante, a realidade ou o
objeto material ao qual a ideia se refere. (CARVALHO, 2011) A realidade passa a ser
representada através de uma forma, ou seja, o significado acaba fazendo alusão ao que se
pretende representar em forma de signo.
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Os símbolos cartográficos são definidos como convenções utilizadas em representações
cartográficas exibidas em um mapa (GRANHA, 2001). Esse elemento cartográfico visa
transmitir ao receptor o entendimento sobre alguma ocorrência existente no mapa, através de
regimentos que determinam as representações cartográficas que serão utilizadas nos mapas.
Os objetos cartografados são escritos através do grafismo ou símbolos que são produtos
de uma convenção adotada pelo autor do mapa. (JOLY, 1990). De acordo a abordagem da
representação, o autor do mapa se prende a uma convenção que será representada no mapa. A
representação gráfica é uma linguagem visual de significado único cujo interesse é a relação
entre os signos e seus significados. (MARTINELLI, 2003) É importante ressaltar que a
linguagem visual possui a responsabilidade de passar a ideia do símbolo de acordo com a
ligação da representação e o seu significado. Cabe ao leitor perceber o fato representado de
acordo com os fatores sociais, econômicos e/ou culturais que ele vive.
Desde os primórdios da humanidade que o homem teve preocupação de registrar o
espaço através de desenhos rupestres. (MASTRANGELO, 2001). Isso mostra que a
preocupação da espécie humana sempre buscou representar sua realidade por meios pictóricos
que ficariam gravados e poderiam ser relembrados durante tempos.
As regras que estabelecem a simbologia cartográfica pertencem ao domínio da
semiologia gráfica, que alicerçam uma espécie de gramática da linguagem cartográfica.
(GRANHA, 2001) Para que o símbolo seja representativo é necessário que ele obedeça regras
preestabelecidas do que pode ser compreendido como expressão cartográfica, não fica a
critério do autor do mapa escolher as formas ou cores que lhe convêm, para isso ele deve
obedecer a linguagem cartográfica na sua produção de mapas.
A variável visual resulta de toda diversificação imposta aos símbolos, de modo a
traduzir uma informação para a linguagem gráfica. (DUARTE, 2008) Para que essa
representação seja fidedigna Joly (1990, p. 14) apresenta componentes e variáveis que,
segundo ele, permitem representar num determinado plano objetos notados que dobre a
superfície da Terra. Os componentes são: os de localização, x (longitude) e y (latitude), e o de
qualificação z (cor ou sinal). E as variáveis visuais são: a forma, o tamanho, a orientação, a
cor, o valor e a granulação. Vejamos isto de forma ilustrada:
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Figura 2- Componentes da imagem

Fonte: GRANHA (2001).

Joly (1990, p.16) estabelece seis variáveis retinianas ou variáveis visuais que visa
diferenciar o local dos componentes de qualificação, sendo elas:
 Forma: mancha geométrica ou figurativa que qualifica de forma similar ou divergente;
 Tamanho: a dimensão com que é apresentada a mancha na representação;
 Orientação: com variação na coloração ou com objeto geométrico característico ao
fato;
 Cor: Com a tonalidade que pode ser de forma intensa ou não.
 Valor: Com variação que pode ser na textura da cor ou na intensidade dela com a
intenção seletiva da informação a ser representada.
 Granulação: Se utiliza de elementos figurativos sem modificação da proporção de cor
sendo ela uma variável seletiva.
Assim, temos:
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Figura 3- Variáveis visuais

Fonte: JOLY (1990), adaptado por CARVALHO et al. (2008)

A variável visual tem o objetivo de expressar logicamente o significado da informação
mapeada. Trata-se de uma verdadeira acepção de linguagens que transita da linguagem escrita
para a linguagem gráfica (SANN, 2005). Ela tem a função de facilitar a visualização sendo
intuitiva e lógica para o leitor, que ao ter contato com tal informação, consegue decifrar a
ocorrência que está sendo transmitida através da variável visual empregada na representação
cartográfica.
A semiologia gráfica, estabelecida por Bertin (1962), possui aplicação direta à
cartografia. Seu objetivo é avaliar as vantagens e os limites das variáveis visuais empregadas
na simbologia cartográfica e, portanto, formular regras para utilização racional da linguagem
dos mapas (GRANHA, 2001) Cada tipo de variável deve ser empregada de acordo com o que
se busca representar, respeitando a percepção cartográfica. A variável visual buscar ser um
recurso empregado ao mapa que deve estar de acordo com a linguagem cartográfica.
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3.1.2 Símbolos ecológicos
Como visto anteriormente, os símbolos visam representar a ocorrência do fato e os
símbolos ecológicos buscam a representação de ocorrências ecológicas. Com os assuntos em
pauta, a ecologia passou a ser um tema muito abordado nas últimas décadas. Entre as várias
reivindicações da sociedade, que afetam os negócios, a preocupação ecológica tem ganhado
um destaque significativo em face de sua relevância para a qualidade de vida das populações,
o que tem exigido das empresas um novo posicionamento em sua interação com o meio
ambiente. (DONAIDE, 1994) Devido a este fato, as empresas cada vez mais apresentam
formas sustentáveis para agradar aos consumidores e acabam ganhando mercado, ou seja,
mais consumidores poderão se tornar clientes destas empresas devido à preocupação
ecológica das mesmas.
Símbolos de rótulos ecológicos que transmite a ideia de sustentabilidade nos produtos
das respectivas localidades se mostram cada vez mais comuns em países como: Alemanha,
Canadá, França, Japão, Estados Unidos, etc. (BONITO, 2007). O consumidor ao ver os
símbolos ecológicos pode optar na aquisição do produto pelo fato dele apresentar a ideia de
sustentabilidade, o que remete a ideia do “ecologicamente correto” demonstrando
preocupação com o meio ambiente e os recursos naturais, tais como seguem abaixo:

Figura 4- Símbolos em rótulos de produtos sustentáveis de alguns países.

Fonte: BONITO (2007)

No Brasil, o programa de rotulagem ecológica teve seu início em 1993 com uma
pesquisa sobre os programas de rotulagem ambiental existentes em diversos lugares no
mundo (BARBATO, 2004). Um check list dos rótulos ligados ao consumo ambientalmente
consciente ao redor do mundo foi elaborado, sobretudo, em países que já apresentavam esse
tipo de representação dentre os quais já se tinha símbolos que indicavam preocupação com as
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questões ecológicas tais como a separação dos materiais e sua devida identificação conforme
mostra a figura 5.

Figura 5- Simbologia brasileira para identificação de materiais

Fonte: BARBATO (2004)

A simbologia ecológica vincula-se ao consumo, fazendo com que pessoas, mesmo sem
o conhecimento prévio do assunto, a reconheça facilmente. Muitos significados inseridos nos
símbolos ecológicos, que não são convencionais, respeitam uma frequência e uma demanda, e
por conta disso, o consumidor assume ser adepto da alimentação orgânica como algo que já
faz parte de sua vida (RUCINSKI, 2002). A implementação dos símbolos ecológicos não é
decidida por convenções, ou seja, são implementados por designer ou publicitários, que tem a
intenção de fazer com que estes símbolos conquiste os consumidores de um determinado
nicho de mercado, que no caso são os consumidores de produtos orgânicos ou produtos
“ecologicamente corretos”. Como exemplo, a figura 6 ilustra o Programa ABNT de
Rotulagem Ambiental que se trata de uma certificação voluntária de produtos e serviços,
desenvolvido de acordo com as normas ABNT, levando em consideração as etapas dos ciclos
de vida dos produtos.

31
Figura 6- Rotulagem Ambiental Brasileira

Fonte: ABNT (2015)

As exigências ambientais internacionais fizeram com que o Brasil, mediante o setor
moveleiro, adotasse o selo verde, pois as demandas de outros países, para este setor, têm-se
pautado na preferência por produtos que demonstrem respeitabilidade ao meio ambiente no
seu processo de produção e em toda a cadeia produtiva (BIAZIN e GODOY, 2000). Quando
empresas produtoras de móveis no Brasil começaram a ter visibilidade internacional, elas
adotarem esta simbologia como forma de mostrar aos consumidores que existe preocupação
ambiental no que se refere a origem e ao ciclo de vida do produto.
Figura 7- Selos Verdes
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Fonte: CNDA (2015)

Estes símbolos se tornaram cada vez mais frequentes em embalagens (BLAUTH, 2002).
Isso evidencia a preocupação das empresas em difundir a ideia de sustentabilidade aos seus
usuários, pois os símbolos ecológicos visam transmitir ao consumidor uma representação que
relacionasse o nome da empresa com a sustentabilidade ambiental.
3.1.3 Semiologia
Para avaliar a simbologia aplicada nos mapas existentes deverá ser feito primeiramente
um estudo das variáveis visuais utilizadas para representar feições ou fenômenos em um
mapa. Este estudo contemplará as relações entre os símbolos e suas propriedades perceptivas
ou visuais, baseadas na semiologia gráfica (MAZUR et al, 2013). Os símbolos cartográficos
precisam obedecer às propriedades semiológicas.
A semiologia gráfica diz respeito ao processo de tratamento gráfico da informação, a
fim de se balizar propriedades na construção dos mapas. A organização dos diferentes
símbolos deve obedecer a regras semiológicas, com o objetivo de se tornar inteligível aos que
se esforçam para assimilar bem a legenda. (GRANHA, 2001) Então, para se tornar o símbolo
perceptível é necessário que haja uma obediência às regras que permeiam a semiologia
gráfica. Archela (2001, pag. 45) afirma que a semiologia gráfica é compreendida como um
conjunto de diretrizes que orientam a elaboração de mapas temáticos com o uso de símbolos
que representa a informação, reafirmando que as instruções devem ser cumpridas.
A semiologia gráfica está ligada a diversas teorias das formas e de representação que
foram desenvolvidas pela psicologia contemporânea e pelas teorias da informação (JOLY,
1990). A divisão proposta por Archela (2001, pag. 46) relacionando os dados e sua
representação gráfica, caracteriza a linguagem cartográfica apresentando as propriedades
perceptivas:
As variáveis visuais – orientação e forma, possuem propriedade perceptiva associativa;
Percepção Seletiva – o olho isola os elementos (variável visual – orientação);
Percepção Ordenada – categorias se ordenam espontaneamente (variável visual – valor:
do claro para escuro);
Percepção Quantitativa – relação de proporção é imediata (variável visual – tamanho);
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Percepção Dissociativa – afastando da vista tamanhos diferentes, desaparecem
sucessivamente. (variável visual – tamanho);
Percepção Associativa – categorias se confundem, afastando-as da vista, não
desaparecem (variável visual – orientação);
A semiologia gráfica está ligada a teorias da forma e da sua representação. (JOLY,
1990). Um documento cartográfico é também um ato de interpretação de um espaço e das
relações que nele ocorrem e, por isso, é necessária uma mensagem gráfica semiológica direta
e simples do mapa para os seus receptores. (RODRIGUES e SOUZA, 2008). Isto faz com que
a linguagem cartográfica seja facilmente percebida pela pessoa que estiver interpretando os
elementos do mapa. A semiologia gráfica é vista, portanto, como um conjunto de diretrizes
que norteiam a elaboração de mapas temáticos mediante o uso de elementos gráficos
caracterizadores das informações (BRITO, 1999). Ela serve para que as características do
mapa sejam respeitadas independente do seu autor, fazendo com que a sua leitura seja rápida e
facilitada.
3.1.4 Os símbolos do Green Map®
A plataforma de símbolos do Green Map® foi desenvolvida inicialmente em 1995 nos
Estados Unidos, esse ano foi muito importante pois foi o ano de lançamento do Windows 95,
criado pela Microsoft, que é uma empresa estadunidense desenvolvedora de sistemas
operacionais para microcomputadores com utilização de recursos gráficos, facilitando o
entendimento e o manuseio do sistema por parte do usuário, pois a plataforma se tornou mais
amigável e intuitiva em comparação com o MS-DOS.
Atualmente a plataforma de símbolos do Green Map® está na terceira geração que
contou com novos símbolos cartográficos e foi lançada em 2008, disponíveis em 55 países
contando com um total de 700 projetos registrados. Os símbolos disponíveis no Green Map®
atualmente são divididos em três grandes grupos sendo eles: vida sustentável, representado
pela cor azul, natureza, representado pela cor verde e cultura e sociedade, representado pela
cor alaranjada.
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Figura 8- Símbolos do Green Map System®

Fonte: Green Map System® (2020)

Cada grupo é subdividido, sendo os subgrupos de vida sustentável: economia verde,
mobilidade, tecnologia e design; e perigos e desafios; os subgrupos de natureza: terra e água,
flora, fauna; e atividade ao ar livre; já os subgrupos de cultura e sociedade são: personagem
cultural e eco - informação, obras públicas e marcas; e justiça e ativismo.
É importante destacar que os símbolos do Green Map® possui vários prêmios em
diversos países devido à qualidade em que eles foram criados. Alguns destes prêmios foram
muito importantes para que o Green Map® fosse disseminado em várias áreas fazendo, assim,
com que o mapeamento local tenha um acesso global. A plataforma de mapeamento Green
Map® está disponível em website, que pode ser acessado em microcomputadores, notebooks
ou laptops, além da disponibilidade para dispositivos móveis com sistema operacional
android ou iOS.

Figura 9- Alguns prêmios do Green Map System®

Fonte: Green Map System® (2020)
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O Green Map® é um site com base colaborativa, ou seja, as pessoas podem manipular e
adicionar as informações, que passa por um processo de validação realizado pela equipe
técnica do próprio site. Como o acesso do Green Map® foi popularizado pelo mundo, hoje o
website conta com versões em outros idiomas, o que facilita na divulgação e no acesso de
mais pessoas.
3.1.5 As potencialidades educativas do Green Map®
A utilização do Green Map® como recurso didático para a construção do conhecimento
em aulas de educação ambiental é importante, pois além de ser uma atividade em que se
constrói a aprendizagem com base em informações coletas em diversos websites, ela é
multidisciplinar e pode ser trabalhada por qualquer área do conhecimento. Além disso, ela
ainda pode ser trabalhada com uma ferramenta de aptidão e conhecimento de informática.
O fato do discente selecionar as informações disponíveis na web observando quais as
informações podem utilizadas, sendo elas válidas e verdadeiras faz, com que o aluno possa
construir uma aprendizagem sólida e bem estruturada, podendo inclusive arquitetar
conhecimento científico acerca do conteúdo estudado. A utilização do Green Map® como
recurso didático ajuda o discente a ter cuidado na seleção das informações que deseja inserir,
realizando um exercício de observação, interpretação e análise dos dados coletados na
internet.
Outro fator a ser citado é a contribuição na construção das informações utilizando o
Green Map® para conhecer a realidade do local em que o discente vive. Para que ele insira
informações referentes ao seu local é necessário antes ter afinidade com aquela área em que
está trabalhando. Para cartografar a área é imprescindível conhecer o local que se pretende
localizar. Um dos objetivos do Green Map® é fazer com que este ambiente tenha uma
visibilidade global, e isso é respondido pelo sentimento de pertencimento à área em que se
vive, além de ampliar o conhecimento sobre eventuais fatos ou ocorrências que o discente não
tinha conhecimento.
Manipular o Green Map® em sala de aula faz com que o processo de construção do
conhecimento seja um momento prazeroso e interativo para os alunos, pois eles buscam,
coletam e compartilham entre si as informações absorvidas. Esta prática faz com que a
captação do conteúdo trabalhado em sala de aula seja construída através do processo de
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aprendizagem que se desenvolve coletivamente, utilizando ferramentas digitais online, que
neste caso é o website citado.
Este processo de aprendizagem acarreta num fácil envolvimento dos envolvidos, pois
grande parte deles estão conectados com muita frequência, utilizando redes sociais,
aplicativos de comunicação e sites de consulta. Aplicar o Green Map® como um recurso
digital em aulas de educação ambiental significa propiciar acesso dos alunos para uma
dimensão virtualizada da realidade local em sala de aula, isto em dois sentidos:
operacionalizando a virtualização das características ambientais da realidade local, mas
também elevando a sala de aula à condição da dimensão virtual. Neste sentido, o uso da
tecnologia torna-se um instrumento pedagógico capaz de corroborar no processo de
aprendizagem e este aparato se mostra extremamente eficiente e acessível, haja vista que os
aparelhos com acesso à internet hoje estão mais acessíveis do que em outros tempos, levando
em consideração que boa parte dos discentes já possuem estas tecnologias.
Outro aspecto que parece útil desta base colaborativa é quanto à interação entre os
usuários, porque a base permite a alimentação de informações momentâneas, facilitando o
trabalho em grupo com os alunos, seja na produção de informações que serão disponibilizadas
na rede e gerando um ambiente qualificado de discussões e aprendizagem. Além disso, esta
inserção pode também acontecer paulatinamente. Os estudantes podem inicializar uma
atividade interrompê-la e podem retomá-la em outra aula, ou até concluí-la utilizando a forma
remota, cada um trabalhando em sua casa em acordo com sua base de interação e informação.
Assim, percebemos mais uma potencialidade do Green Map® que é fazer aquilo que já
tínhamos argumentado anteriormente ao falarmos da aprendizagem como agenciamento
complexo, porque os alunos precisam ser potencializados a buscar informações e a terem um
papel mais ativo na construção do conhecimento, enfrentando problemas que vão emergindo
no processo de interação permitida por esta base colaborativa.
Notamos, além disso, que a construção do sentido permitida pelo Green Map®, passa
diretamente pela conjugação entre as imagens disponibilizadas pela base, a construção textual
produzidas pelos alunos na pesquisa e identificação das características locais que acontece
fora da base colaborativa, ou seja, as operações do Green Map® se restringe a inclusão de
imagética, fazendo com que a construção dos alunos e o trabalho pedagógico ao alcançar a
aprendizagem uma construção paralela à ferramenta. Outra limitação do Green Map® se trata
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na impossibilidade de articular as imagens à qualquer reprodução sonora e, se isto tiver que
acontecer, deverá ser uma realização complementada por outras ferramentas, neste caso o
aspecto da interação dos sujeitos com a ferramenta e o modo como vão socializar os
conhecimentos em plataformas digitais se tornam imprescindíveis ao uso pedagógico que se
faz dele.
Portanto, se levarmos em consideração o que já destacamos anteriormente de perceber o
Green Map® como parte de uma construção hipertextual, podemos dizer que esta base
colaborativa nos permite um bom avanço na interação com a linguagem cartográfica na
escola, a inclusão de imagens locais que remetem as características do ambiente da área
(fauna e flora), mas necessita da mediação pedagógica com aprendizagens e práticas
educativas para a construção de elementos textuais em outras bases de informação e até
elementos que indicam uma reprodução sonora, se for o caso.
3.2 Análise das aulas de educação ambiental
Os subtópicos dispostos à frente pretendem apresentar os aspectos referentes a produção
de dados, além de descrever toda a experiência gerada pela pesquisa em sala de aula. Primeiro
será descrito como aconteceu a produção dos dados da pesquisa, após será apresentado a
primeira impressão do pesquisador com o ambiente escolar, descrevendo as peculiaridades da
escola em questão, além do relato de como ocorreu o primeiro contato com a turma. A análise
rizomática também estará presente, bem como a ANT, sendo estas duas teorias a
fundamentação teórica para a compreensão da experiência com os discentes. Após a
caracterização e apresentação da produção de dados os alunos foram submetidos a um grupo
focal que será de grande relevância para a percepção dos dados da pesquisa em questão.
3.2.1 Descrevendo a produção dos dados
No primeiro momento, foi realizada a coleta de informações referentes às espécies
nativas e endêmicas da Serra do Periperi (Apêndice A). Para tal recorte, buscou-se via
internet uma espécie endêmica e outra não endêmicas da Serra do Periperi. Foi necessário
dividir a turma em quatro grupos, ficando dois grupos responsáveis por pesquisar espécies
endêmicas da serra já citada e os outros dois grupos em pesquisar espécies nativas da mesma
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área. Eles coletaram informações conforme seguinte roteiro editando em formato “.odt” : a)
5

nome popular; b) nome científico; c) área de ocorrência, d) imagem da planta e) informações
adicionais sobre a espécie. Eles preencheram em meio digital o roteiro de coleta de
informações com questões já preestabelecidas pelo pesquisador.
No segundo momento, aconteceu a socialização das informações coletadas pelos
discentes na internet (Apêndice A). Neste momento os alunos fizeram uma apresentação
sucinta referente às espécies coletadas na rede mundial de computadores. Para isso, os
discentes apresentaram aos outros alunos as espécies pesquisadas, seguindo as perguntas
preestabelecidas no roteiro de coleta de informações.
No terceiro momento, os alunos fizeram a inserção dos ícones do Green Map® sob a
imagem do recorte da área de estudo. Além disso, eles inseriram as informações coletadas
sobre as plantas pesquisadas. Para inserir os símbolos cartográficos do Green Map® referente
às plantas os alunos operacionalizaram um print da imagem aérea da área referente a Reserva
Municipal da Serra do Periperi disponível no Google Earth6. Além disso, eles inseriram o
símbolo na imagem extraída, fazendo a inclusão da imagem na área usando o símbolo
cartográfico, além de afixar as informações do roteiro de coleta que foram pesquisadas na
internet.
Depois do blog já alimentado pelas informações, no quarto momento, os alunos
manipularam o ambiente virtual que foram acrescidas as informações coletadas para verificar
eventuais erros de digitação, ou erros gráficos, além da leitura das informações afixadas no
blog pelos próprios discentes.
No quinto e último momento os estudantes foram submetidos a um grupo focal com o
intuito de coletar informações referentes a experiência virtual. Eles responderam perguntas
preestabelecidas, para tanto, foram realizadas anotações e observações extraídas de gravações
em áudio, com o intuito de transcrever a experiência. Esta última etapa foi de grande
importância para realizar a análise qualitativa da experiência com a turma.

5

6

O “odt” é uma extensão utilizada em arquivos criados ou salvos em softwares de processamento de texto OpenOffice, ou seja, softwares
abertos com licença livre. A extensão “odt” significa Open Document Text e atualmente pertence à Apache Software Foundation
localizada na cidade de Forest Hill nos Estados Unidos.
https://earth.google.com/web/
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3.2.2 A primeira impressão no ambiente escolar.
A primeira impressão que a turma passou para o pesquisador é que era composta por
alunos oriundos de diversas cidades localizadas dentro do Território de Identidade de Vitória
da Conquista – BA, pois além dos alunos residem diversos bairros da cidade estabelecida na
pesquisa, um grupo de três alunas declararam que moram na cidade de Barra do Choça - BA,
localizada a cerca de 27 quilômetros da escola indo e voltavam para a cidade natal todos os
dias. Já os outros alunos que eram naturais de outra cidade disseram que viviam na cidade de
Vitória da Conquista.
A escolha da turma se deu por meio de sugestão da direção da escola, que julgou os
alunos mais aptos a desenvolverem a atividade em microcomputadores. Segundo ela, esta
turma se adequaria melhor à atividade proposta pela pesquisa porque teria mais facilidade
com o meio digital, pois os alunos do curso técnico em informática já estudam e realizam
exercícios em meio digital em várias disciplinas. A diretora foi devidamente informada dos
procedimentos da pesquisa em questão e sobre como cada etapa seria desenvolvida. Por outro
lado, ela sugeriu que quem acompanhasse a pesquisa fosse a professora de informática da
turma.
Após esta etapa, uma reunião com a professora regente foi marcada, sendo a mesma
esclarecida sobre cada uma das etapas, além de ser informada que os alunos teriam como
retorno a aquisição dos conhecimentos gerados na experiência. Esta foi uma etapa muito
importante, pois as dúvidas e explicações referentes aos procedimentos foram sanadas, tanto
para a direção da escola, quanto para a professora regente. Tanto a diretora quanto a
professora se mostraram muito receptivas e interessadas na pesquisa, pois a tarefa envolveria
os alunos em uma vivência nova, cuja a finalidade era a construção de uma atividade com o
meio digital, sendo ela condizente com o objetivo da formação dos estudantes durante o curso
técnico.
3.2.3 O contato com a turma
O primeiro contato com a turma aconteceu no dia 16/11/2019 no turno matutino. Neste
momento foi realizada a apresentação do pesquisador responsável aos alunos, além da entrega
dos documentos necessários para serem assinados pelos responsáveis, pois este era um prérequisito na participação na atividade proposta. No mesmo dia a pesquisa também foi
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apresentada aos discentes e no mesmo momento eles já se sentiram motivados e curiosos
sobre o trabalho que seria realizado.
Percebemos, no primeiro momento, que se tratava de uma turma com 30 alunos e que
aparentavam ser bem jovens, apesar de matriculados no 1º ano Informática do Centro
Territorial de Educação Profissional (CETEP). Eles eram muito eufóricos, porém estavam
curiosos com a pesquisa apresentada, o que foi muito importante, pois durante toda a
apresentação da pesquisa surgiram várias dúvidas.
Os procedimentos da pesquisa foram explicados, e logo após entregues os documentos
necessários para a participação dos discentes. Como eles eram menores de idade, estes
documentos tiveram que ser assinados pelos responsáveis. Além da entrega dos formulários,
foi realizada uma apresentação de quais os procedimentos e etapas que seriam realizados na
pesquisa e como eles procederiam diante da atividade.
A pesquisa foi apresentada e a reação da maior parte da turma era de curiosidade, porém
um grupo de alunos que estavam sentados ao fundo da sala não demonstrou muito interesse e
curiosidade sobre o que estava sendo apresentado pelo pesquisador. Mesmo assim a pesquisa
foi exibida para os discentes e as eventuais dúvidas foram sanadas. Para a realização da
atividade proposta fez-se necessário um domínio mínimo e prévio de informática já que a
manipulação das ferramentas e websites seriam realizadas em meio digital.
3.2.4 O segundo contato e análise rizomática
Esse segundo encontro aconteceu no dia 20/11/2019, no turno matutino. A primeira
etapa da experiência com os alunos e o Green Map® foi realizada e para a realização desta
etapa da pesquisa foi necessário que a sala fosse dividida em quatro grupos. Os dois
primeiros, localizados nas duas primeiras fileiras de computadores e eles ficaram responsáveis
em pesquisar espécies endêmicas da Serra do Periperi, e os outros dois grupos, localizando
nas duas últimas fileiras de computadores, ficaram responsáveis em pesquisar espécies nativas
da Serra do Periperi. Esta atividade foi realizada no Laboratório de Geoprocessamento do
curso de geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
É percebido nessa etapa que os alunos começaram a construir uma teia, uma conexão
com as informações coletadas entre eles. Muitas vezes uma informação complementa a outra,
outras vezes uma informação surge a partir de outra informação. Isso pode ser percebido e
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identificado como ligações e/ou conexões que podem ser representado como um “rizoma” tal
como proposto por Deleuze e Guattari (2011), pois as informações se encontravam e se
distanciavam, porém preservavam a ideia primordial que era a busca sobre os dados
solicitados pelo pesquisador.
Estas ligações ou conexões rizomáticas fazem alusão ao que Deleuze e Guattari (2011)
chamam de “princípio de conexão e de heterogeneidade” em que qualquer parte do rizoma
pode ser conectado, engatado a qualquer outra parte. Quando os alunos tiveram contato com a
quantidade de informações disponível na rede mundial de computadores, eles filtraram os
dados que lhes foram conveniente, além de estabelecer critérios de escolha entre as
informações que lhes eram confiável e que lhes ajudaram a concluir a pesquisa. Esta
diversidade de informações oriundas da internet se configura pelo “princípio da
multiplicidade” também proposto por Deleuze e Guattari (2011), pois as informações não são
fixas, elas são dinâmicas e múltiplas.
O ambiente virtual passa a ser um ambiente único, solitário e social que refere ao que
Latour (2012) entende sobre a redefinição do social porque acaba por reviver o significado
primitivo da palavra social pois se estabelecem outras conexões. Ainda remetendo ao que
Latour (2012) discorre que o antigo entendimento de “sociedade” começa a sofrer mudança
não menos radical, que se deve em grande parte à própria multiplicação dos produtos da
ciência e da tecnologia.
Estes produtos da ciência e da tecnologia estão implícitos na pesquisa como a interação
da internet que pode ser compreendida de acordo com o raciocínio de Lévy (2011) em
evidencia sobre a palavra virtual que é empregada com frequência para significar a pura e
simples ausência de existência, a “realidade” supondo uma efetuação material, uma presença
tangível. Isto fica explícito na interação deles próprios no ambiente virtual, seja por
mensagens por aplicativos ou por envio de e-mails.
Os alunos foram orientados em utilizar palavras-chave nos sites de busca. As palavraschave foram “espécie endêmica da Serra do Periperi” e “espécie nativa da Serra do Periperi”.
A primeira palavra-chave ficou sob responsabilidade dos dois primeiros grupos que
pesquisaram sobre espécies endêmicas, já o terceiro e quarto grupo ficaram responsáveis em
pesquisar espécies nativas disponíveis na serra.
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Esta divisão entre os grupos de alunos faz referência ao “princípio de ruptura
assignificante” (DELEUZE e GUATTARI, 2011) pois no próprio rizoma pode haver ruptura,
sendo a conexão quebrada em qualquer parte, porém ela se encontra em outras linhas. Então,
ao se separar dois grupos de alunos, eles ao mesmo tempo que estão pesquisando informações
diferentes, estão conectados dentro da linearidade de informações.
A espécie nativa identificada pelos alunos foi o Melocactus conoideus que inclusive já
foi catalogada e identificada como endêmica da Serra do Periperi. Os outros dois grupos de
alunos encontraram as seguintes espécies na serra, sendo elas: ingá-cabeludo, pau-brasil e
mulungu.

Figura 10: Melocactus conoideus

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (2017)

A imagem em destaque acima é da espécie endêmica localizada no Parque Municipal da
Serra do Periperi chamada popularmente de “cabeça-de-frade” cujo nome científico é
Melocactus conoideus, tanto a imagem, quando os nomes: científico e popular, foram
identificados pelos alunos participantes da pesquisa através de busca pela internet.
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Figura 11- Pau-brasil

Fonte: Bardine (2000)

A imagem acima é referente a uma espécie conhecida popularmente com “pau-brasil”
ou “pau-de-tinta”, cujo nome científico é Paubrasilia enchinata e é encontrada em áreas onde
ocorre a vegetação de mata atlântica, que no caso da pesquisa em questão foi identificada no
Parque Municipal da Serra do Periperi. As informações acima também foram coletadas pelos
alunos participantes da pesquisa.
A maior parte da turma demonstrou interesse na atividade proposta, pesquisando e
buscando as espécies que estão na serra, mas alguns alunos não demonstraram interesse na
atividade e usaram os microcomputadores do laboratório para jogar. Estes alunos não podem
realizar duas atividades ao mesmo tempo, e isso acarreta na não participação da atividade
proposta. Estas dispersões geralmente acontecem em grupos maiores, por conta da
aglomeração e algumas pessoas se perdem e realizam outros tipos de atividade. Neste sentido,
percebemos que uma atividade concentrada em um grupo menor teria resultados mais
objetivos do ponto de vista da sua atenção quanto aos objetivos da atividade proposta.
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Figura 12- Alunos navegando em websites.

Fonte: Autor

Outros alunos preferiam utilizar seus smartphones e seus pacotes de dados móveis para
realizar as buscas. Estes alunos que utilizaram seus aparelhos celulares também fizeram a
busca da imagem e inseriram as informações em formato “.odt” em seus próprios aparelhos.
Segundo uma aluna, utilizar o seu aparelho é melhor, pois ela não precisaria necessariamente
fazer uso de um microcomputador, ela estava conectada com os outros colegas que também
utilizaram seus celulares e conseguia se comunicar por meio de aplicativo de mensagem
socializando as suas buscas. Para Lévy (2011, p.41) os aparelhos como microcomputador e
smarthphones torna-se um operador de “potencialização da informação” que, com os dados
pesquisados, pode-se obter diversos produtos resultantes da pesquisa, o que nos leva a
concluir que o aparelho celular também se torna um potencializador da aprendizagem. No
caso relatado, o uso do Green Map® se tornou um meio pelo qual os alunos redimensionaram
o espaço da sala de aula para a sua dimensão virtual, fazendo das suas interações um
momento potencial para a construção do conhecimento.
Neste

momento

da

pesquisa,

os

alunos

inseriram

informações

no

blog

(https://pesquisacauesb.wixsite.com/sustentabilidade) sobre as seguintes espécies: Melocactus
conoideus para as espécies endêmicas e o “pau-brasil” para as espécies nativas.
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3.2.5 Terceiro contato e a ANT.
O terceiro momento foi realizado no dia 23/11/2019. Nesta etapa, os alunos mais uma
vez tiveram contato com o Green Map® observando a utilidade do mapeamento sustentável
com a apresentação do mapa verde de Baltimore nos Estados Unidos. Lévy (2011) diz que a
tela do recurso digital se torna como uma pequena janela a partir da qual o leitor explora uma
reserva potencial, porque, com o contato digital, os alunos têm como resultado da atividade
uma melhor possibilidade de interação do que aquelas realizadas em livros, revistas ou
apostilas.
Neste momento, os alunos foram convidados a identificar a Serra do Periperi com o
auxílio de imagem de aérea disponível gratuitamente na internet e após esta etapa eles fizeram
o print da área solicitada na pesquisa. Com isso, o “ator-rede” passa ser um bom candidato
para um compromisso: a solução pré-formatada consistiria em considerar ao mesmo tempo o
ator e a rede na qual ele está incrustado (LATOUR, 2012). Ao procurar a área solicitada por
imagem de satélite em um site, o aluno começa se inserir dentro da rede, pois ele a partir de
suas atitudes, passa a manipular o ambiente virtual.
De acordo com Lévy (2011, p. 39), “o leitor em tela é mais ‘ativo’ que o leitor em papel:
ler em tela é, antes mesmo de interpretar, enviar um comando a um computador para que
projete esta ou aquela realização parcial de texto sobre uma pequena superfície luminosa”. A
virtualização da área em que se pretende estudar na pesquisa, faz com que os alunos estendam
as suas ações sob um ambiente digital e isso gera um contato não físico, porém tangível com o
que se pretende estudar.
A manipulação e inserção desses dados na rede mundial de computadores pelos alunos
faz com que eles se tornassem actantes (LATOUR, 2012), ou seja, indivíduos que conseguem
se conectar dentro de uma rede. O acesso à internet faz com que os alunos consigam
manipular dados, desde a inserção até as consultas, então os alunos passam executar
alterações.
Um fator interessante observado, neste momento, é que o grupo que não demonstrou
interesse na atividade anterior solicitou a presença do pesquisador para tirar dúvidas e
também realizar a atividade. Em momentos anteriores, eles utilizaram as máquinas para
jogar, agora eles utilizam as máquinas para realizar a atividade proposta, e um deles além de
utilizar o microcomputador, ainda utilizada o aparelho celular pessoal para realizar as
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pesquisas. Latour (2012, p. 240) considera que “se um observador é fiel à direção sugerida
por essa superabundância, ela será afastado de qualquer interação para outros lugares,
outros tempos e outras agências que parecem tê-la moldado”. Ao se observar a não realização
da atividade proposta, não significa que o aluno não está interessado pelo que foi proposto.
Talvez a não aproximação, diante da atividade realizada, resultou em uma nova conexão com
o assunto sugerido pela pesquisa, e o que antes não interessava a aquele aluno, passou a ser
interessante pois novas ligações começaram a surgir.

Figura 13- Floresta Pública

Fonte: Green Map System® (2020)

Este é o símbolo do Green Map® que representa floresta pública, ou área natural, que
no caso da pesquisa representou o Parque Municipal da Serra do Periperi, localizado na
cidade de Vitória da Conquista – BA.

Figura 14- Espécie Endêmica

Fonte: Green Map System® (2020)
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O símbolo acima também faz parte do conjunto de símbolos cartográficos disponíveis
no site Green Map® e busca evidenciar a ocorrência de espécie endêmica em uma
determinada localidade. Após o print da área, eles inseriram dois símbolos cartográficos do
Green Map® sob a imagem coletada, sendo que um dos símbolos remetia a ocorrência da
espécie endêmica na serra e o outro símbolo remete sobre a identificação da floresta pública
do Parque Municipal da Serra do Periperi criada a partir do decreto de lei nº 9.480/99. Latour
(2012) diz que o ator-rede é rastreado sempre que inserido no micro e no macro, se toma a
decisão de substituir atores de qualquer tamanho por sítios e locais conectados. A inserção do
símbolo sob a imagem coletada é uma alteração que acarreta na decisão do “ator-rede” em
relação ao dado que ele está gerando.
Figura 15- Serra do Periperi com ocorrência do Melocactus conoideus

Fonte: Autor

Este é o recorte espacial da pesquisa em questão, mostrando uma porção do sítio
urbano, precisamente sendo os bairros localizados na porção norte e nordeste da cidade, bem
como na parte superior mostra área compreendida como zona rural na cidade de Vitória da
Conquista – BA. Evidencia, também, ao centro da representação uma área acinzentada com
um símbolo cartográfico. O espaço na cor mescla é uma porção do Parque Municipal da Serra
do Periperi localizado no mesmo município de estudo e o símbolo cartográfico (GREEN MAP
SYSTEM®, 2020) em questão é atribuído a ocorrência de uma espécie endêmica nessa
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localidade, que no caso da pesquisa, foi identificada pelos alunos participantes como o
Melocactus conoideus.

Figura 16- Ocorrência do Pau-brasil e Melocactus conoideus no Parque Municipal da
Serra do Periperi

Fonte: Autor

A representação acima evidencia o Parque Municipal da Serra do Periperi com dois
símbolos cartográficos (GREEN MAP SYSTEM®, 2020) um evidenciando a ocorrência do
Melocactus conoideus e o outro evidenciando a ocorrência de uma floresta pública, que no
caso da pesquisa é o parque municipal em questão.
Após este momento, os alunos inseriram as imagens no blog e os próprios colocaram
títulos sob as publicações para identificação dos assuntos que eles mesmos pesquisaram. No
último momento eles foram submetidos ao grupo focal que identificou o relato sobre a
atividade realizada. Isso corrobora com o entendimento de Latour (2012) que diz é
perfeitamente lícito dizer que qualquer interação parece superabundar em elementos que já
encontram na situação, elementos vindos de outro tempo, de outro lugar e gerados por outra
mediação.
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3.2.6 O que disseram os alunos no grupo focal
O grupo focal possui uma grande importância para a pesquisa científica devido à
possibilidade de interpretação através das falas do público estudado. Através do grupo focal
que muitas angústias, euforias, certezas e/ou dúvidas são reveladas, levando ao pesquisador
ter compreensão e entendimento sobre o que aconteceu durante a experiência. De acordo com
a avaliação da atividade (apêndice A), foi possível perceber o nível de interesse dos alunos,
referente à proposta da pesquisa. As perguntas foram elaboradas com o objetivo de
compreender a percepção dos alunos acerca da experiência gerada com a utilização do Green
Map®, como um recurso tecnológico, na aula de educação ambiental. É importante destacar
que o grupo focal é realizado com perguntas abertas e o público-alvo é observado pelo
pesquisador, levando em consideração como as questões são respondidas. As observações a
seguir foram interpretadas de acordo com a resposta dos alunos, observando como as falas
foram proferidas obedecendo ao cronograma de perguntas já preestabelecidas pelo
pesquisador, conforme apêndice A. Em seguida, apresentamos as perguntas e respostas, sendo
as perguntas já predeterminadas e as respostas que foram exteriorizadas pelos alunos na
realização da avaliação da atividade no grupo focal.
a) A atividade lhe ajudou a compreender sobre o quê?
Um aluno responde: - Consegui compreender a Serra do Periperi e as espécies que são
o pau-brasil e o “Melocactus”. Com esta resposta foi possível perceber que a atividade
construiu conhecimento para os alunos, que conseguiram compreender que na Serra do
Periperi, localizada na cidade de Vitória da Conquista - BA, tem a predominância de duas
espécies de plantas. Na presente resposta do discente, fica claro que a experiência didáticopedagógica contribuiu para percepção da atividade realizada em sala de aula. Na mesma
resposta é possível compreender que o discente conseguiu assimilar as características
territoriais do Parque Municipal da Serra do Periperi, bem como o entendimento referente às
espécies que estão presentes na mesma área. Também é perceptível que o discente conseguiu
compreender a diferenciação entre as espécies presentes no recorte espacial estudado pois ele
responde prontamente sobre a ocorrência da serra evidenciando as duas espécies de plantas
pesquisadas.
b) Você acha que os assuntos foram facilmente compreendidos?
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Alunos respondem: - Sim. Outro aluno complementa: - Muito, dessa forma facilitou,
muito melhor que ler um livro. Dessa forma é bem melhor. Outra aluna complementa: Prefiro dessa forma. É perceptível que a construção do conhecimento foi convidativa,
ocasionando um resultado positivo no processo de aprendizagem, pois a estratégia utilizada
para apresentar o conteúdo aos alunos os desafiaram na buscar das respostas gerando
compreensão do conteúdo. É possível observar que houve uma construção do conhecimento
coletivo entre os alunos, pois eles complementam as respostas entre si com base na pergunta
realizada pelo pesquisador, também fica evidente que os alunos consideraram válido a
utilização de recursos digitais na construção do conhecimento. Neste momento, o pesquisador
compreendeu que acontece um estranhamento dos métodos tradicionais de ensino e isto fica
evidente quando o aluno diz que prefere a utilização de recursos digitais ao livro. Foi
compreendido que outros alunos também elegem a utilização dos equipamentos com acesso à
internet como mais atrativo, provando que aulas com apoio de recursos digitais são mais
interessante e dinâmica para eles. Portanto, a utilização de ferramentas digitais com acesso à
internet é mais aceita pelos alunos, além de perceber que ela contribuiu para a percepção do
conteúdo em coletivo.
c) A internet ajudou a compreender algum sobre a atividade?
Alunos respondem: - sim. Um aluno complementa: - ajudou bastante professor, a
entender a atividade e a nossa pesquisa. Uma aluna responde: - Entendi sobre a vegetação da
serra. Por ser uma forma mais tecnológica, então eu achei mais interesse. Além de perceber
que a aceitação das novas tecnologias em sala de aula ser unânime, houve uma melhor
assimilação do conteúdo pelos alunos, levando em consideração a percepção do assunto
sugerido. Eles complementam as respostas dos colegas e isto evidencia que a aceitabilidade
dos alunos com as novas experiências, apoiadas com recursos tecnológicos em sala de aula.
Os discentes consideram que as novas ferramentas são viáveis e de grande utilidade, pois eles
estão cercados em grande parte em sua vida de recursos tecnológicos.
d) A internet ajudou na coleta dos dados?
Aluna: - Sim, ajudou, mais fácil pesquisar na internet. Ajudou a conhecer as espécies
da serra. O acesso a materiais online, segundo esta aluna, ajudou no processo de
aprendizagem, tornando a atividade mais leve e objetiva devido o acesso à rede mundial de
computadores. Com a utilização dos materiais via internet, é perceptível que ocorre um rápido
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contato com o conteúdo sugerido por conta dos motores de buscas na web, enquanto
demandaria mais tempo na seleção e busca desde conteúdo em livros, apostilas ou qualquer
outro material físico. Esta coleta em meio digital acaba sendo otimizada, isto faz com que os
alunos tenham preferência em estudar via internet e é percebido na própria resposta da aluna
acima, pois ela julgou “mais fácil” a utilização dos recursos digitais na construção do
conhecimento gerado. Com isto, é possível perceber que a internet contribui na compreensão
e percepção dos assuntos sugeridos pelo docente, pois os alunos conseguem objetivar a coleta
das informações desejadas com o auxílio das buscas que podem ser realizadas em meio
digital.
e) A interação com a tecnologia ajudou na elaboração da atividade?
Aluna responde: - A internet ajudou na eficiência e na facilidade, foi bem mais rápido.
Um aluno complementa: - Foi “vapt-vupt”. Percebemos que a interação com tecnologia
marcou devido à rapidez ao encontrar os assuntos sugeridos. Eles perceberam que esta
interação ajudou bastante, pois os mesmos consideram a busca como “fácil”, sendo mais
rápida do que com instrumentos didáticos tradicionais. Eles interagem sob uma nova
dimensão pois as suas relações, inclusive pessoais, é via internet. Como estão habituados com
os recursos tecnológicos eles conseguem manusear as ferramentas digitais com facilidade e
agilidade. Isto é percebido nas respostas dadas pelos alunos, pois eles consideram mais
simples tendo o apoio de novas tecnologias. Com estas ferramentas digitais os discentes
chegam, inclusive, a otimizar o tempo na compreensão e percepção do assunto sugerido, pois
os discentes realizam a busca de forma rápida.
f) A internet facilitou na realização da atividade?
Um aluno responde: - Ajudou muito professor, a internet é uma facilidade que existe
hoje em dia, as vezes um professor passa uma atividade para casa e quando pesquisa na
internet se torna mais fácil. Portanto, realizar atividades na web torna a busca mais dinâmica e
objetiva, pois os alunos já fazem uso dos recursos tecnológicos com acesso à rede mundial de
computadores quando vão responder algum dever. Na fala também fica evidente que eles
percebem que a internet é um recurso popularizado a pouco tempo, se comparado ao acesso
em gerações anteriores, fica evidente na fala que este recurso não era acessível em tempos
atrás, ou seja, não era disponível para a maioria dos estudantes de décadas passadas. Então,
eles consideram que a internet facilita na realização de uma atividade escolar devido a
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percepção, desenvolvendo uma consciência de que os recursos digitais nem sempre estão
presentes na vida de todas as pessoas.
g) Caso a atividade não fosse desenvolvida em meio digital, você se interessaria pelo assunto?
Um aluno responde: - “Oxi”, eu interessaria. Uma aluna diz: - Eu não me interessaria,
pois teria que procurar de um livro para outro e na internet foi bem mais prático. Enquanto
que alguns se interessam pela atividade proposta, independente do recurso disponível, outros
alunos consideram-se motivados pelo fato de haver possibilidade em realizar o trabalho em
meio digital. É importante ressaltar, que o interesse pelo conteúdo não é motivado apenas pela
utilização da web e isto é evidente na fala do primeiro aluno que se interessaria pelo assunto
independente dele ser realizado ou não em meio digital. Mas a aluna evidencia que o auxílio
tecnológico contribuiu para seu interesse na atividade proposta, então, é perceptível que nem
sempre a ausência da internet desmotiva os alunos na atividade. O primeiro discente iria se
interessar pelo tema da pesquisa independente da utilização das ferramentas digitais. No
grupo focal foi percebido que as ferramentas online pode contribuir na otimização na busca,
como também no interesse do discente acerca do assunto sugerido pelo professor, ainda que
não haja possibilidade na utilização deste mecanismo, alguns alunos poderiam se interessar
pelo assunto e outros não. Então os recursos tecnológicos conseguem chamar atenção de mais
alunos que talvez não se interessariam pelo conteúdo em sala de aula e isto é compreendido
na fala da discente.
h) Você acha que as escolas públicas conseguem orientar os alunos sobre educação ambiental?
Alguns alunos respondem: - sim, outros: - não, e um outro sozinho: - mais ou menos. O
pesquisador provoca a turma perguntando: - Por quê? Neste momento os alunos ficam em
silêncio, uns olham para o outro e não respondiam. O silêncio toma conta da sala, mas uma
aluna começa a falar: - muitos professores não se interessam. Porém outra aluna retruca
dizendo: - que às vezes a educação ambiental é trabalhada de forma rotineira, tradicional e
isso não desperta interesse nem para o aluno, nem para o professor. Esta aluna também
complementou dizendo: - se eles levassem os alunos em algum lugar, para conhecer seria
mais interessante. É evidente que alunos e professores ainda se sentem desafiados quando o
assunto é educação ambiental no ambiente escolar, muitas vezes os conteúdos referentes à
educação ambiental são trabalhados de forma superficial por alguns professores. Apesar da
Lei nº 9.394 evidenciar que a educação ambiental precisa ser trabalhada de forma
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interdisciplinar, muitos currículos de graduação em licenciatura plena não trazem esta
discussão ambiental e isto acarreta na falta de preparo dos docentes em desenvolver atividades
sobre educação ambiental. Isto impõe na superficialidade do professor em trabalhar temas
sobre questões ambientais na sala de aula. Quando a aluna diz sobre a falta de interesse em
desenvolver atividades sobre educação ambiental, na verdade esta fala bate de frente com uma
discussão complexa a respeito da interdisciplinaridade da educação ambiental.
i) Você acha que as pessoas da nossa sociedade possuem conhecimentos sobre educação
ambiental?
Uma aluna diz: - algumas pessoas possuem conhecimento sobre educação ambiental e o
reflexo deste conhecimento pode ser percebido em como eles tratam o próprio ambiente.
Outra aluna diz: não! Existe muito lixo nas ruas, muitas calçadas sujas e que isso mostra que
nem todos tem conhecimento sobre educação ambiental. A educação ambiental ainda é muito
pouco discutida em nossa sociedade. Algumas pessoas possuem conhecimento sobre o tema,
elas conseguem desenvolver os conhecimentos sobre educação ambiental e isto fica evidente
na fala da primeira aluna, pois, segundo ela, algumas pessoas conseguem replicar este
conhecimento no meio em que está inserido, seja em sua residência ou ambiente de trabalho.
Já a outra aluna diz que as pessoas não possuem tanto domínio acerca da educação ambiental,
pois é comum observarmos ambientes públicos sujos por conta da falta de conhecimento de
algumas pessoas. Mas é importante destacar que a fala das alunas evidencia uma realidade na
qual elas estão incluídas, seja na observação do ambiente escolar ou no cotidiano, pois as falas
deixa claro que a nossa sociedade ainda precisa discutir e debater temas referentes à educação
ambiental de forma clara e constante.
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Considerações finais
A internet é um recurso que vem marcando a sociedade, sobretudo nas duas últimas
décadas. O acesso a esta rede, hoje, é muito facilitado por conta da popularização dos recursos
digitais, que tiveram uma queda considerável no preço acarretando diretamente numa fácil
aquisição, principalmente em grupos humanos cuja renda é maior que um salário-mínimo.
Mesmo quem não tem condições em ter um aparelho com acesso à internet, existem pontos de
acesso à rede mundial de computadores, como lan houses ou até mesmo os Centros Digitais
de Cidadania (CDC) localizados no estado da Bahia e financiados pelo governo estadual
através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo objetivo é levar acesso à
internet para a população oferecendo internet e microcomputadores de forma gratuita a quem
deseja ter acesso à rede.
Devido essa popularização tanto dos recursos digitais, quanto da rede mundial de
computadores, a educação começa também a receber alunos que tem, tanto acesso aos
recursos digitais, quanto acesso à internet. E isto gera uma discrepância, pois em outros
ambientes, os alunos utilizam seus aparelhos, seja ele smartphone, microcomputador ou
notebook, e no ambiente escolar ele se depara com um modelo defasado, com a utilização de
quadro, pincel e cópias em papéis. Isso causa estranhamento tanto para alunos, quanto para
professores, pois ambos, fora do ambiente escolar, estão cercados de muita tecnologia e a
utiliza frequentemente.
Apesar das escolas brasileiras ainda terem graves problemas com material de apoio, e
inúmeras delas se quer possuem nenhum tipo de aparelho digital de acesso à internet, a
presente pesquisa vem apresentar que é possível realizar uma atividade docente em meio
digital, desde que a escola possua recursos para que a atividade seja implementada.
A presente pesquisa visa apresentar uma das várias formas de utilizar ferramentas
digitais, com acesso à internet, em aulas cujo conteúdo é referente à educação ambiental em
que os alunos, com apoio de um professor, conseguem, em meio totalmente digital, realizar
uma atividade e compreender o assunto a ser tratado de forma mais lúdica, interessante e
dinâmica, pois a interação entre os próprios colegas acontecem pela internet. O Green Map®
passa a ser uma base colaborativa que auxilia nesse processo de interação entre humanos e
não humanos com o objetivo de desenvolver aprendizagem em aulas de educação ambiental.
Ao se conectarem em rede, muitas informações que eles conseguiram coletar, talvez não seria
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possível se esta atividade fosse realizada em uma biblioteca física, por exemplo. As
informações sobre o Parque Municipal da Serra do Periperi e sobre o Melocactus conoideus
são mais frequentes na internet do que em livros, pois muitos trabalhos científicos foram
publicados em revistas digitais que acabaram facilitando tanto a coleta, quanto a análise dos
dados da pesquisa.
Ao utilizarem as informações digitais e manipularem, inserindo os dados no blog, os
alunos se tornam actante, que de acordo com o entendimento de Latour (2012) é qualquer
entidade que age e interage em rede, sendo ela seres humanos, ou não humanos como
instituições, por exemplo.
Ao estarem em rede, eles também conseguem interagir com o ambiente digital e entre
si, criando nós rizomáticos, conforme apresenta Deleuze e Guattari (2011) pois novas ligações
se interrompem ou se estabelecem a todo momento, criando uma rede que ora se encontra, ora
se separa, mas que não é possível estabelecer o seu início o seu final. Este ambiente digital
pode ser considerado como ciberespaço, que na verdade é a desterritorialização da sala de
aula, pois alunos e professor estarão conectados em rede em um local virtual, não tangível,
porém ele não é inexistente, tampouco irreal. Com a desterritorialização acontece,
automaticamente, a reterritorialização do ambiente de estudo, pois alunos e professor estão
conectados através de aparelhos eletrônicos, com acesso à internet, cada um deles em locais
diferentes, mas estão interagindo e construindo uma rede de conhecimento sobre o tema
estudado em um ambiente virtual. Então, todos eles, apesar de seus corpos estarem em lugares
diferentes, o intelecto e a interação está conectada ao ciberespaço.
O acesso à internet pelos alunos na realização da atividade, remete ao que Lévy (2011)
apresenta sobre a virtualização dos corpos, pois essa virtualização atinge a vida dos seres em
diversas situações, criando uma nova configuração dinâmica entre o real e o virtual de forma
que um contribui e complemente o outro, sendo que eles nunca se anulam.
Com isso, podemos confirmar que as atividades em meio digital contribuem para a
construção pedagógica do conteúdo que se pretende trabalhar em sala de aula, pois a
construção do conhecimento quebra a perspectiva do contato físico com o conteúdo, em
material impresso ou escrito, e passa a contar com uma nova dimensão na construção do
conhecimento com apoio.
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Pode compreender que Lévy (2011, p. 116) diz que o ciberespaço favorece as conexões,
as coordenações entre as inteligências individuais e, sobretudo num contexto compartilhado,
os indivíduos e os grupos podem se situar mutualmente numa paisagem virtual. As
informações compartilhadas entre as pessoas em meio digital favorecem na criação de uma
rede de conhecimento que está passível de ser consultada ou alimentada por qualquer outra
pessoa.
Esta pesquisa se mostra relevante para a compreensão do redimensionamento das aulas,
tendo como motivação, práticas educativas apoiadas por recursos digitais com acesso à
internet que resulta em uma compreensão mais rápida do conteúdo por parte do aluno, facilita
o trabalho do professor na apresentação do tema da aula e isto contribui com todos que estão
inseridos no ambiente escolar.
A presente pesquisa não tem o propósito em substituir, nem de isentar o papel do
professor em sala de aula, pois a necessidade deste profissional é de suma importância para a
construção do conhecimento e também para a realização do ensino aos discentes. O papel do
professor em sala de aula não se restringe a ser um mero expositor de conteúdos
programáticos, existem várias outras relações que são construídas no ambiente escolar
principalmente na interação entre professor e alunos. É importante ressaltar, que o ser humano
é um animal racional que carrega emoções, afeto e solidariedade. Com isso, é possível
perceber que o papel do professor é bem maior, traz consigo conhecimentos acerca dos
assuntos abordados em sala, porém existe uma relação humana entre os alunos e professor que
acarreta na construção de uma sociedade cooperativa e humanitária.
Portanto, este trabalho ainda apresenta outras bifurcações com novos olhares e
ramificações diante das novas demandas que aparecem, sobretudo, para alunos e professores
que atuam nas diversas escolas públicas de educação básica, não apenas do Brasil, com
também em países, pois, a inserção dos recursos digitais estão apenas se iniciando no
ambiente escolar e ainda surgirão novas perspectivas e demandas a serem apresentadas nas
escolas públicas.
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Apêndices
(Apêndice A) Instrumentos de coletas de dados

Roteiro da coleta
Você está convidado(a) a responder as perguntas deste questionário anônimo que é parte
fundamental da coleta de informação da pesquisa “A aplicação do Green Map® para a
realidade educacional dos sujeitos da Educação Básica na Mesorregião do Centro-Sul
Baiano”. Sob a responsabilidade do pesquisador Tiago Ferraz Costa, aluno do Programa de
Pós-graduação em Ciências Ambientais Stricto Sensu, nível de mestrado da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), sob a orientação da Prof. Dr. Luiz Artur dos Santos
Cestari.

Roteiro de coleta de informações
a) nome popular: ____________________________________________________________;
b) nome científico ___________________________________________________________;
c) área de ocorrência _________________________________________________________;
d) imagem da planta:

e) informações adicionais sobre a espécie:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Avaliação da atividade
1. A atividade lhe ajudou a compreender sobre o quê?
2. Você acha que os assuntos foram facilmente compreendidos?
3. A internet ajudou a compreender algum sobre a atividade?
4. A internet ajudou na coleta dos dados?
5. A interação com a tecnologia ajudou na elaboração da atividade?
6. A internet facilitou na realização da atividade?
7. Caso a atividade não fosse desenvolvida em meio digital, você se interessaria pelo assunto?
8. Você acha que as escolas públicas conseguem orientar os alunos sobre educação ambiental?
9. Você acha que as pessoas da nossa sociedade possui conhecimentos sobre educação
ambiental?
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(Apêndice B) Termo de Consentimento e Livre Esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Como pesquisador, eu Tiago Ferraz Costa, aluno do PPGCA, Programa de Pós-graduação em
Ciências Ambientais Stricto Sensu, nível de mestrado da Universidade Estadual Do Sudoeste
da Bahia (UESB), sob a orientação da Prof. Dr. Luiz Artur dos Santos Cestari, venho por meio
deste, solicitar a autorização para que seu(sua) filho(a), aluno(a) da educação básica da Escola
Estadual Centro Integrado De Educação Luiz Navarro De Brito, na cidade de Vitória da
Conquista-BA, participe como voluntário(a) da nossa pesquisa intitulada “A aplicação do
Green Map® para a realidade educacional da Educação Básica no Território de
Identidade de Vitória da Conquista”, que tem por objetivo investigar: as influências dos
símbolos disponíveis no Green Map® para o redimensionamento de aulas cujo conteúdo é
referente a educação ambiental tendo como foco a realidade educacional dos sujeitos da
Educação Básica no Território de Identidade de Vitória da Conquista levando em
consideração fatores educacionais, sociais, econômicos e culturais. Com esta pesquisa
pretendemos contribuir para o melhoramento do processo de aprendizagem nas aulas de
educação ambiental bem como estabelecer um debate sobre, sustentabilidade, práticas
educativas e utilidade do conhecimento ambiental. Para isso, elaboramos uma entrevista e
uma intervenção de ensino, dos quais serão aplicados em 7 encontros com duração máxima de
100 minutos em cada encontro. Para tal finalidade serão selecionados 10 alunos do 2º ano do
ensino médio que terão contato com site Green Map® em que serão realizados estudos sobre
a viabilidade dos símbolos universais desse site nas aulas de educação ambiental. Para a
coleta e análise de dados será necessário gravação de áudio, efetuar registros em diário de
campo para anotações referentes à pesquisa e a intervenção de pesquisa que será realizada na
turma não substituirá as avaliações organizadas pela professora da turma. Todas as atividades
acontecerão no horário de aula. Os dados ficarão sigilosamente guardados pelo pesquisador.
Não haverá nenhum custo ao(a) seu(sua) filho(a) para participar da pesquisa. Sendo garantido
também, o direito de indenização em caso de danos decorrentes da pesquisa. Quanto aos
riscos, a pesquisa pode ocasionar riscos mínimos que seu(sua) filho(a) poderá ter ansiedade
ou impaciência/cansaço durante a realização intervenção, para minimizar tais riscos ao menor
sinal de desgaste físico e emocional do aluno no decorrer dos trabalhos será dado um tempo
para seu reestabelecimento e retornado tão logo ele sinalize que pode continuar. Como
também, será explicado aos estudantes que a participação deles é voluntária, podendo desistir
a qualquer momento. Em relação aos benefícios, seu(sua) filho(a) poderá adquirir mais
conhecimentos referente a educação ambiental e recursos naturais, mas esse conhecimento
não será utilizado como avaliação escolar, ou seja, mesmo que seu(sua) filho(a) cometa
equívocos na realização das atividades, isso não prejudicará o estudante em sua nota em
nenhuma disciplina. Além disso, os conceitos relativos aos conteúdos de educação ambiental
trabalhados no projeto de intervenção estão presentes na vida escolar de seu(sua) filho(a) e os
conceitos são utilizados no cotidiano do seu(sua) filho(a). Desse modo, a pesquisa poderá
contribuir para a aprendizagem de seu(sua) filho(a). Caso o(a) senhor(a) não autorize a
participação de seu(sua) filho(a) ou se ele(ela) não quiser participar da pesquisa, ele(ela)
continuará participando normalmente das aulas dentro da escola que estão propostos no
cronograma de ensino, sem nenhum prejuízo escolar. É importante ressaltar que o anonimato
de seu(sua) filho(a) será preservado, o que implicará no sigilo de suas respostas, e que, a
qualquer momento, o(a) senhor(a) poderá pedir mais esclarecimentos sobre esse projeto nos
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contatos indicados abaixo. Caso seu(sua) filho(a) queira desistir, basta nos avisar e este termo
deverá será devolvido, e todas as informações e materiais coletados serão incinerados e
destruídos. Como responsáveis por este estudo, nos comprometemos em arcar com qualquer
prejuízo de ordem física ou moral decorrente desta pesquisa. Este documento foi impresso em
duas vias, sendo uma para você e outra para o pesquisado. Nossos sinceros agradecimentos
pela colaboração.
Eu,____________________________________________________________, responsável
pelo(a) aluno(a) ________________________________________, compreendi os objetivos
da pesquisa: “A aplicação do Green Map® para a realidade educacional da Educação
Básica no Território de Identidade de Vitória da Conquista” e assino este termo de
consentimento, pois estou ciente de que meu(minha) filho(a), aluno (a) dessa escola,
participará, em sala de aula e no horário normal da escola, com o objetivo de ajudá-lo(a) na
apropriação de conceitos educacionais sobre educação ambiental.
Jequié, ____ de ______________ de ______.
_____________________________________
Assinatura do(a) responsável pelo menor
participante

Impressão digital (se for o caso)

_____________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável

Para quaisquer esclarecimentos e/ou dúvidas, o senhor ou a senhora pode entrar em contato
Tiago Ferraz Costa, e-mail: tiagocosta_vca@hotmail.com, cel. (77) 98814-3398.
Prof. Dr. Luiz Artur dos Santos Cestari, e-mail: lacestari@hotmail.com, cel. (77) 99121-7829.
CEP/UESB- Comitê de Ética em Pesquisa
Avenida José Moreira Sobrinho, s/n, 1º andar do Centro de Aperfeiçoamento Profissional
Dalva de Oliveira Santos (CAP). Jequiezinho. Jequié-BA. CEP 45208-091.
Fone: (73) 3528-9600 (ramal 9727) / E-mail: cepjq@uesb.edu.br
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(Apêndice C) Termo de Assentimento e Livre Esclarecido

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)
Conforme Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “A aplicação do
Green Map® para a realidade educacional da Educação Básica no Território de
Identidade de Vitória da Conquista”. Neste estudo pretendemos as influências dos símbolos
disponíveis no Green Map® para o redimensionamento de aulas cujo conteúdo é referente a
educação ambiental tendo como foco a realidade educacional dos sujeitos da Educação Básica
no Território de Identidade de Vitória da Conquista levando em consideração fatores
educacionais, sociais, econômicos e culturais. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é
que com esta pesquisa pretendemos contribuir para o melhoramento do processo de
aprendizagem nas aulas de educação ambiental bem como estabelecer um debate sobre,
sustentabilidade, práticas educativas e utilidade do conhecimento ambiental. Para este estudo
adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s) elaboramos uma entrevista e uma intervenção de
ensino, dos quais serão aplicados em 7 encontros com duração máxima de 100 minutos em
cada encontro. Para tal finalidade serão selecionados 10 alunos do 2º ano do ensino médio que
terão contato com site Green Map® em que serão realizados estudos sobre a viabilidade dos
símbolos universais desse site nas aulas de educação ambiental. Para a coleta e análise de
dados será necessário gravação de áudio, efetuar registros em diário de campo para anotações
referentes à pesquisa e a intervenção de pesquisa que será realizada na turma não substituirá
as avaliações organizadas pela professora da turma. Todas as atividades acontecerão no
horário de aula. Os dados ficarão sigilosamente guardados pelo pesquisador. Não haverá
nenhum custo para participar da pesquisa. Sendo garantido também, o direito de indenização
em caso de danos decorrentes da pesquisa. Quanto aos riscos, a pesquisa pode ocasionar
riscos mínimos que poderá ter ansiedade ou impaciência/cansaço durante a realização
intervenção, para minimizar tais riscos ao menor sinal de desgaste físico e emocional do aluno
no decorrer dos trabalhos será dado um tempo para seu reestabelecimento e retornado tão logo
ele sinalize que pode continuar. Como também, será explicado aos estudantes que a
participação deles é voluntária, podendo desistir a qualquer momento. Em relação aos
benefícios, você poderá adquirir mais conhecimentos referente a educação ambiental e
recursos naturais, mas esse conhecimento não será utilizado como avaliação escolar, ou seja,
mesmo que você cometa equívocos na realização das atividades, isso não prejudicará o
estudante em sua nota em nenhuma disciplina. Além disso, os conceitos relativos aos
conteúdos de educação ambiental trabalhados no projeto de intervenção estão presentes na sua
vida escolar e os conceitos são utilizados no seu cotidiano. Desse modo, a pesquisa poderá
contribuir para a sua aprendizagem. Caso o(a) senhor(a) não autorize a sua participação, você
continuará participando normalmente das aulas dentro da escola que estão propostos no
cronograma de ensino, sem nenhum prejuízo escolar. É importante ressaltar que o seu
anonimato será preservado, o que implicará no sigilo de suas respostas, e que, a qualquer
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momento, você poderá pedir mais esclarecimentos sobre esse projeto nos contatos indicados
abaixo. Caso você queira desistir, basta nos avisar e este termo deverá será devolvido, e todas
as informações e materiais coletados serão incinerados e destruídos. Como responsáveis por
este estudo, nos comprometemos em arcar com qualquer prejuízo de ordem física ou moral
decorrente desta pesquisa. Este documento foi impresso em duas vias, sendo uma para você e
outra para o pesquisador. Nossos sinceros agradecimentos pela colaboração.
Eu, _______________________________________________________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 via
deste Termo de Assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas
dúvidas.
Jequié, ____ de ______________ de ______.
_____________________________________
Assinatura do(a) menor

Impressão digital (se for o caso)

_____________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a)

Para quaisquer esclarecimentos e/ou dúvidas, o senhor ou a senhora pode entrar em contato
Tiago Ferraz Costa, e-mail: tiagocosta_vca@hotmail.com, cel. (77) 98814-3398.
Prof. Dr. Luiz Artur dos Santos Cestari, e-mail: lacestari@hotmail.com, cel. (77) 99121-7829.
CEP/UESB- Comitê de Ética em Pesquisa
Avenida José Moreira Sobrinho, s/n, 1º andar do Centro de Aperfeiçoamento Profissional
Dalva de Oliveira Santos (CAP). Jequiezinho. Jequié-BA. CEP 45208-091.
Fone: (73) 3528-9600 (ramal 9727) / E-mail: cepjq@uesb.edu.br
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(Apêndice D) Termo de Autorização de Depoimento e Imagem

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS

Eu__________________________________________________, depois de conhecer
e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem
como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados
no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente
termo, os pesquisadores Prof. Dr. Luiz Artur dos Santos Cestari e Tiago Ferraz Costa do
projeto de pesquisa intitulado “A aplicação do Green Map® para a realidade educacional
da Educação Básica no Território de Identidade de Vitória da Conquista” a realizar as
fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros
a nenhuma das partes.
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em
favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto
nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.°
10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº
5.296/2004).

Jequié-BA, ____ de _______________ de _______.

__________________________________
Participante da pesquisa

__________________________________
Pesquisador responsável pelo projeto
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ANEXO
Anexo A – Autorização para seu desenvolvimento e coleta de dados

