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RESUMO 

 

No século XIX a análise das condições físicas do ambiente era feita através de mapas ou 

outros documentos impressos, além de visitas em campo, entretanto essa análise não possuía 

praticidade em demostrar fisicamente seus processos devido ao alto custo das visitas. 

Conforme o desenvolvimento da tecnologia computacional (Hardware e Software), surgiu a 

possibilidade do aprofundamento dessas pesquisas e um melhor entendimento do meio físico. 

Nesse sentido, a Realidade Virtual - RV e Realidade Aumentada - RA mostrou-se de grande 

valia nesse processo, pois utiliza conceitos atuais de tecnologia com o processamento em 

tempo real. Assim, esta pesquisa tem como objetivo o uso da RA no estudo da educação de 

geociências. Com a utilização de um dispositivo denominado “Caixa de Areia de Realidade 

Aumentada - CARA” no ensino de práticas didáticas que envolvam conceitos de: 1) Formas e 

classificação do relevo; 2) Bacia hidrográfica; 3) Estruturas geológicas associadas ao relevo. 

Como resultados, obtém-se a melhoria no aprendizado tornando o aluno próprio autor do seu 

conhecimento e o professor um mediador do seu estudo. 

 

 

Palavras-chave: Geociências, Processamento Computacional, Realidade Virtual, Caixa de 

Areia. 
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ABSTRACT 

 

In the nineteenth century the analysis of physical conditions of the environment was done 

through maps or other printed documents, in addition to field visits, however this analysis did 

not have practicality in physically demonstrating their processes due to the high cost of visits. 

According to the development of computational technology (Hardware and Software), the 

possibility of deepening these researches and a better understanding of the physical 

environment arose. In this sense, Virtual Reality - RV and Augmented Reality - RA proved to 

be of great value in this process, since it uses current technology concepts with real-time 

processing. Thus, this project aims at the use of RA in the study of geoscience education. 

With the use of a device called "Sandbox of Augmented Reality - CARA" in teaching didactic 

practices involving concepts of: 1) Forms and classification of relief; 2) River basin; 3) 

Geological structures associated with relief. As results, the improvement in learning is 

obtained by making the student himself the author of his knowledge and the teacher a 

mediator of his study. 

 

Keywords: Geosciences, Computational Processing, Virtual Reality, Sandbox. 
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1.1 APRESENTAÇÃO 
 

 Esta Dissertação de Mestrado faz parte das atividades do Programa de Pós-

Graduação em Análise Geoambiental (PPMAG) da Universidade de Guarulhos / SP. As 

atividades de pesquisa foram realizadas no município de Guarulhos. 

 O objeto de estudo dá-se por meio da modelagem em uma caixa de areia onde 

sua contribuição é no ensino fundamental II (6ºano) e ensino médio (1ºano). 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROBLEMA 
 

A análise ambiental dos relevos antes da era digital dava-se através de mapas, 

outros documentos impressos e no século XIX Cadell (1889), utilizou a primeira modelagem 

física para simular a formação de estruturas na Escócia. Essas análises possuíam algumas 

limitações e conforme o desenvolvimento da tecnologia no século XXI, sentiu-se a 

necessidade de aprofundar as pesquisas para a compreensão das áreas ocupadas pelo ser 

humano. 

A Realidade Virtual (RV) e a Realidade Aumentada (RA) são conceitos atuais na 

tecnologia que depende unicamente de processamento em tempo real, portanto, diretamente 

proporcional ao avanço computacional, sendo ele Hardware ou Software (KIRNER; 

SISCOUTTO, 2011). 

Oliver Kreylosprofessor da Universidade da Califórnia obteve o conhecimentode 

um programa de realidade aumentada na República Checa. Com o intuito de facilitar o 

entendimento dos seus alunos, Oliver desenvolveu no ano de 2015, a SARndbox como um 

código livre e distribuiu para sua utilização. 

Desta forma, a SARndbox permite que os usuários criem modelos de topografia, 

hidrologia e deformações tectônicas representando fisicamente modelos da paisagem que são 

depois digitalizados em um computador em tempo real e usados como plano de fundo para 

uma variedade de efeitos gráficos e simulações. Todos esses fatores destacam o seu uso na 

área das Ciências Naturais descrito no (MEC, 1997). 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo da pesquisa é aplicar Realidade Aumentada (RA) como ferramenta 

interativa no processo de ensino-aprendizagem, onde os elementos virtuais são inseridos por 

meio de projetores, focando a área dasGeociências.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Analisar através do dispositivo denominado “Caixa de Areia de Realidade 

Aumentada - CARA” práticas didáticas que envolvam conceitos de Geografia, focados nos 

temas: 1) Formas e classificação do relevo; 2) Bacia hidrográfica, bem como: 

• Identificar Morros e Colinas 

• Identificar Chapada 

• Identificar Planície litorânea 

• Identificar Cânion 

• Identificar Cadeia de Montanhas 

• Identificar Vertentes retilínea, convexa e côncava 

• Classificação e distribuição da malha Hídrica 

 

1.4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.4.1 - Modelagem 
 

A modelagem permite que sejam feitas representações de algo que se busca 

melhor compreender e visualizar. Com isso, algo grande (por exemplo, o Sistema Solar) é 

geralmente retratado menor e algo muito pequeno (por exemplo, um átomo) é representado 

em maior tamanho, enquanto algo que pode se mover, como um veículo ou máquina, pode ser 

completamente estático ou ter partes que podem ser movidas manualmente ou ser alimentado. 

Além disso, um modelo permite observar partes internas que normalmente não são visíveis. 

Dessa forma, a finalidade de um modelo pode ser entendida como a forma de ter uma visão 

geral melhor, para fins de teste (RAMALHO, 2009). 

Um tipo especial de modelagem física é baseado no uso de caixas de areia, onde 

pode ser visto desde meados do século XIX, os estudos da área de Geologia a utilizavam 
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como um meio de simular o desenvolvimento de estruturas naturais. De acordo com Huiqi, 

McClay e Powell (1992), a primeira experiência documentada com o uso de caixa de areia foi 

escrita por Cadell (1889), que utilizou uma caixa de compressão usando material de argila 

para simular a formação de estruturas encontradas no Noroeste Terras Altas da Escócia. Os 

autores citam na pesquisa realizada por Willis (1892), que elaborou pesquisa semelhante de 

Cadell (1889), todavia, com o objetivo de modelar as estruturas dos Apalaches. Essas 

primeiras pesquisas, que caracterizavam pelo uso de caixas de pressão, já demonstravam que 

esses modelos físicos seriam capazes de fornecer insights significativos para os estudos de 

Geologia, sendo consideradas como precursoras das atuais caixas de areia. 

O uso de caixas de areia para modelagem física pode ser utilizado para diferentes 

estudos na área de Geologia, como demonstrado por Horsfield (1977), sendo capaz de fazer 

simulações de rochas sedimentares. Ainda, segundo Horsfield (1977), a força coesiva muito 

baixa da areia seca permite experimentos de deformação a serem realizados ao longo de um 

tempo. Portugal, Silva e Oliveira (2007) obtiveram como resultado de pesquisa o maior 

conhecimento para a nucleação e desenvolvimento de falhas durante a abertura de riftes em 

muitas bacias sedimentares. Por sua vez, Nieuwland, Leutscher e Gast (2000) à utilizarampara 

analisar os efeitos de fricção basal, litologia de descolamento, relevo basal e condições 

sintetônicas. 

As caixas de areia são capazes de demonstrar como os principais processos 

tectônicos trabalham, produzindo grabens, impulsos e falhas de deslizamento, sendo possível 

correlacionar seus resultados com estruturas geológicas da natureza. Entende-se que, para os 

cientistas, a caixa de areia serve como um análogo para falhas na crosta terrestre. Isso faz com 

que seja uma ferramenta útil para demonstrar o papel da investigação na ciência. Por esse 

motivo, acredita-se que a caixa de areia também é útil para o aprendizado da ciência por meio 

de questionamentos em salas de aula do ensino fundamental e médio. (STEYRER, 2009). 

Nesse contexto, o uso da modelagem física é realizado nos mais diferentes 

campos do conhecimento como uma ferramenta de simulação para testes e estudos. Dentre 

esses campos, neste estudo enfoca-se nas Geociências, destacando-se sua aplicabilidade para 

o estudo de eventos geológicos. 

No ensino, de acordo com Graveleau, Malavielle e Dominguez (2012), estima-se 

que o uso de caixas de areia tenha iniciado em vários países no início do século XX, 

principalmente nas aulas de Geografia, todavia, seu uso efetivo somente pode ser visto a partir 

dos anos 1980, tendo como principal objetivo didático a visualização de estruturas análogas às 

geológicas.  



18 
 

1.4.2 Contextualizando o ensino das geociências 
 

A educação científica está em meio a um amplo movimento de reforma nos 

Estados Unidos. As geociências estão bem adaptadas para liderar essa reforma, a partir da 

fase pré-faculdade, porque as geociências fornecem uma janela natural para o mundo da 

ciência (VEIT, 2013). 

As crianças demonstram uma curiosidade inata sobre o mundo físico, e os eventos 

cotidianos, como as previsões do tempo, podem ser exemplos poderosos da ciência em ação. 

Para ser eficaz, a educação em ciência deve começar cedo e aproveitar essa curiosidade antes 

que se perca. Muitos jovens emergem da experiência educacional do ensino fundamental, 

ignorantes da ciência e amedrontados pela tecnologia.  

A Geografia somente passou a ser disciplina acadêmica institucionalizada a partir 

do século XIX. Tal fato ocorreu no auge do capitalismo industrial, da construção dos Estados-

nações e da expansão do ensino público. De acordo com Braga (1996), antes da 

institucionalização acadêmica da Geografia, já havia no Brasil a prática pedagógica dos 

conteúdos geográficos, um forte componente pré-faculdade que fornece uma base crucial para 

a educação da geociência em todos os níveis, para a graduação, pós-graduação e pós-

doutorado, bem como para o público em geral (VEIT, 2013). A educação nas geociências é 

multifacetada e inclui um amplo aspecto de atividades, baseados em descoberta e investigação 

(SOUZA, 2009).  

Voltado para o aprofundamento do conhecimento, no final dos anos 1970, o 

ensino de Geografia passou por diversas transformações, as quais foram enfatizadas nos 

modos de fazer e de pensar, mais especificamente a Geografia escolar, em face das 

transformações sociais, econômicas e políticas no contexto da globalização, a partir do 

movimento de renovação teórica. Apesar da tão alardeada mudança paradigmática pela qual a 

Geografia passou, datada a partir dos anos 1970, no ensino da Geografia essas mudanças não 

foram tão contundentes, pelo menos inicialmente. Vale ressaltar que ao final desta década 

citada, mais precisamente em 1978, ocorreu a Reunião Anual em Fortaleza-Ceará. 

O ensino de Geografia, devido às mudanças ocorridas no âmbito do capitalismo, 

também sofreu com várias reformas. Vale salientar que tem sido recorrente, desde esse 

período, a existência de grande despreparo dos educadores em ministrar as aulas de 

Geografia. Para Callai (1995, p. 21): 

Ensinar é conduzir um trabalho que coloque aos alunos as 
informações, as diversas possibilidades de encontrá-las e oportunizar-
lhes os instrumentais metodológicos para que possam organizar e 
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construir o seu próprio conhecimento. É no fundo fazer a mediação do 
trabalho do aluno com o saber. 
 

Entende-se, assim, que no processo de ensino aprendizagem, tanto o professor 

como o aluno devem estar abertos aos novos conhecimentos, adquirindo-os e “repassando-os” 

de forma não arbitrária. O ensino da Geografia, atualmente, ainda traz muito de características 

vivenciadas em épocas precedentes, isto é, se apresenta numa forma de pedagogia tradicional, 

que ocorre através do estudo de uma sequência linear de conteúdos que se fundamentam 

numa abordagem enciclopédica, fragmentada e dicotomizada. Anteriormente, fundamentava-

se, basicamente, nas metodologias analíticas, com conclusões obtidas dentro do que fosse 

lógico e, com isso, surgiriam muitos questionamentos fazendo com que os estudiosos 

concluíssem que havia uma necessidade em mudar a maneira de ensinar a Geografia 

(CASTROGIOVANNI, et al., 2009). 

Para Cavalcanti (2003), no ensino de Geografia, assim como em outras Áreas, 

para que se obtenha uma base crítica, faz-se necessário que o professor exerça o papel de 

mediador desse processo, com um determinado tipo de mediação, que requer domínio de 

conteúdo, pensamento autônomo para formular sua proposta de trabalho, sensibilidade para 

dirigir o processo em todas as etapas e nos diferentes momentos para o aluno. 

Acredita-se que, para o professor alcançar tudo isso, certamente terá um longo 

caminho de formação e, em seu estágio, terá uma oportunidade de vivenciar parte destas 

propostas. O estagiário precisa desenvolver os saberes dos conhecimentos, os saberes da 

experiência e os saberes pedagógicos para que assim possa realizar suas atividades 

profissionais. Dessa forma, poderão estar capacitados a cuidar da aprendizagem dos seus 

alunos, dentro das particularidades de cada um, respeitando a formação cognitiva, afetiva e 

social articulando da melhor maneira a teoria, a técnica e a prática (DAVIS E OLIVEIRA, 

1990). 

Silva e Pires (2013) destacam que, na perspectiva do ensino de Geografia, exige-

se que o professor possua fundamentalmente conhecimentos científicos, prática pedagógica e 

prática docente. Para as autoras, a construção dos conteúdos científicos consiste no processo 

de aprendizagem que se inicia no ensino básico, passa pela universidade, pelo estágio e se 

consolida na prática de ensinar. Ressalta-se ainda que a prática pedagógica é representada 

através de meios utilizados como, por exemplo, o planejamento escolar e os recursos 

didáticos. 

A qualidade do ensino de Geografia está diretamente relacionada também com a 

qualidade na formação dos professores, de forma que possibilite o desenvolvimento de 



20 
 

habilidades e de competências necessárias para a construção de um trabalho consciente e 

eficiente. Os professores e os alunos, diante do estudo de Geografia, são enriquecidos de 

conhecimentos das múltiplas dimensões da realidade social, natural e histórica, sendo capazes 

de entender melhor o mundo em seu processo ininterrupto de transformação, como por 

exemplo, a partir do momento atual com a chamada globalização econômica.  

A Geografia escolar brasileira passou por diversos momentos. Pode-se citar a 

elaboração da Lei 5.692/71, que instituiu a criação dos Estudos Sociais, com a eliminação 

gradativa da História e da Geografia da matriz curricular, motivo de discussões entre os 

estudiosos, pois para muitos os Estudos Sociais apresentavam um conteúdo generalizado e 

sem determinação, que era Geografia Humana, apoderando-se do lugar das Ciências Sociais 

ou da História, ou pretendendo se impor como uma espécie de aglutinação de todas as 

Ciências Humanas.  

Nota-se que, não diferentemente do passado, a Geografia, assim como a História, 

ainda hoje é colocada em segundo plano, no sentido de prioridades na estruturação do ensino 

básico. Fato esse que se comprova em diversas escolas públicas e privadas, onde os horários 

das aulas de Geografia são fragmentados, reduzidos e dispostos de forma cansativa para os 

alunos, geralmente nos últimos horários. 

O Ministério da Educação e da Cultura (MEC) desenvolveu mecanismos voltados 

para a fusão das ciências. Nesse sentido, o MEC apresentou a proposta do novo modelo do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), onde todas as Ciências Sociais estão resumidas a 

um tópico: Ciências Humanas e suas Tecnologias. Conclui-se dessa forma que a Educação 

regride para uma estrutura organizacional que já havia sido superada pelo seu insucesso. 

Desde quando foram feitos os primeiros ensinamentos até os dias atuais, a forma 

de ensino da Geografia tem sido feita de maneira arbitrária, ou seja, de modo à simplesmente 

repassar os conhecimentos, que em curto espaço de tempo, tudo ou parte será esquecido e isso 

se deve, em especial, às metodologias tradicionais de ensino. Para que a Geografia possa 

despertar o interesse dos alunos, é preciso que outras metodologias sejam implantadas, com o 

uso de diferentes recursos didáticos, tais como vídeos em geral, exibição de filmes, de textos 

extraídos da internet aliados aos vídeos e também a realidade aumentada. O professor tem um 

papel importantíssimo na condução das aulas, promovendo debates ou outras formas pelas 

quais os alunos possam interagir, participando ativamente, sendo necessário assumir essa 

mesma postura na educação à distância, onde o ensino é mediado por tecnologias, exigindo 

ainda mais preparo desse educador. 
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A educação em geociências nos níveis de pós-graduação e pós-doutorado é mais 

do que apoiar assistentes de pesquisa que serão moldados nas práticas de seus conselheiros. 

Ele inclui o fornecimento de uma base sólida nas geociências para profissionais destinados a 

diversas carreiras, incluindo direito, negócios, políticas públicas e educação (SANTOS, 

2011).  

O sistema educacional está há muito tempo sob estresse em todos os níveis, mas o 

movimento em direção à reforma - especialmente a reforma do ensino de ciências - está 

ganhando força. Em resposta a esse movimento, Souza (2009) recentemente reafirmou o 

significado da educação científica junto com a pesquisa como prioridades (VEIT, 2013). 

Os programas de educação operam dentro da estrutura de ênfase de todo o 

governo no avanço da educação e treinamento de alta qualidade para todos os americanos, 

conforme recentemente expresso pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia 

(RAMALHO, 2009). 

Os problemas nos vários níveis de educação, desde o ensino médio até a pós-

graduação, são diferentes. Eles são descritos separadamente abaixo, mas alguns tópicos 

comuns passam por eles. Primeiro, em cada nível, a questão fundamental, "Para que estamos 

educando os alunos?",  

Em segundo lugar, a visão moderna da importância da experiência prática e da 

aprendizagem construtivista aplica-se a todos os níveis de educação. 

"Mudar a cultura" é um desafio formidável a longo prazo que dependerá das ações 

de muitos indivíduos. O corpo docente precisa de ajuda para se conectar com os programas 

educacionais existentes que funcionam. Tais programas envolvem "melhor prática de ensino", 

aprendizagem centrada no aluno, descoberta e investigação, novas pedagogias, pesquisa sobre 

como os alunos realmente aprendem e avaliação e disseminação de atividades e materiais 

educacionais. Já para os construtivistas baseia-se na participação ativa dos aprendentes na 

resolução de problemas e no pensamento crítico, com problemas reais e autênticos (GRECA, 

2005). 

As geociências são consideradas um ramo das ciências físicas, sendo preocupado 

com a química e física da Terra, sua história e (mais recentemente) seu futuro. Como tal, as 

geociências são tipicamente consideradas como excluindo os domínios de tanto as ciências 

biológicas e as ciências sociais, onde se encontra inserida a geografia. Mantendo estas 

divisões artificiais, no entanto, tem se tornado cada vez mais difícil. 
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1.4.3Ensino de geociências aliado a realidade aumentada 
 

Lima et al. (2015) utilizaram a Sandbox em 3D no curso de Engenharia Cívil 

voltado a construção de estradas e edificações, a definindo como um recurso de projeção que 

traz a realidade da topografia, apresentando montanhas, rios, correntezas e vários outros 

elementos da natureza. Ainda no estudo da Geografia, Sánchez et al. (2016), construíram uma 

Sandbox para realidade aumentada que tem como funcionalidade a utilização em aulas 

topográficas envolvendo Matemática e Ciências Naturais no Ensino Médio. Segundo os 

pesquisadores, trata-se de um recurso de baixo custo, pois necessita de apenas um acessório 

do videogame Xbox, o kinect para a cinética e uma caixa de areia, podendo ser instalada em 

qualquer escola. O recurso foi idealizado para as aulas de Geologia e Ciências da Terra, com a 

vantagem da simplicidade, sendo apontado pelos autores coo de fácil abordagem, já que não 

demanda de grandes instruções como outros softwares tradicionais de RA. Ademai, os 

resultados colhidos demonstraram a Sandbox como positiva para a aprendizagem dos alunos, 

permitindo a interação entre eles, possibilitando que manuseassem a caixa de areia formando 

diversas formas e aprendendo de forma lúdica. 

Também estudando sobre o uso da Sandbox RA no ensino, Silva (2017) em sua 

pesquisa propôs analisar a viabilidade da aplicação da Sandbox RA como ferramenta de 

ensino de geografia, topografia, vulcanismo, questões ambientais, aspectos hídricos, uso e 

ocupação do solo, legislação ambiental e movimentos de massa. Para verificação da proposta 

foi utilizado um computador com processador Intel core i7, 8GB de memória, e placa de 

vídeo GeForce GT 330M, uma caixa de vidro com areia e um projetor de imagem. Verificou-

se que o sistema ficou lento devido a necessidade de uma placa de vídeo mais avançada que a 

utilizada no protótipo, contudo, para funcionamento do recurso, foi desabilitada a função de 

simulação de água, porém as dificuldades ainda persistiram devido a qualidade do material 

utilizado, considerando que de forma alternativa para viabilizá-lo economicamente, na 

ocasião foram testados areia de construção e raspas de madeira.Ressalta-se que originalmente 

o material usado na Sandbox é todo importado e possui alto custo o que inviabiliza a 

aplicação para realidade da maioria das escolas. Mesmo diante das intempéries, constatou-se 

que o uso da ferramenta é viável como recurso alternativo na metodologia de ensino dos 

assuntos antes mencionados. 
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1.4.4 A Sandbox e o ensino de Geografia: Teoria e Prática. 
 

De acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (MEC, 1997 - PCN) em relação a representação do espaço no estudo 

de Geografia, o espaço é simultaneamente noção e categoria, a saber: 

É noção pela estrutura mental que se constrói desde o nascimento até a 

formalização do pensamento e é categoria por ser objeto de estudo de 

Geografia. Sem dúvida, trata-se de dois aspectos de uma mesma 

questão, cada um guardando suas especificidades, mas, ao mesmo 

tempo, com suas contribuições para que os alunos ampliem seus 

conhecimentos a respeito do espaço enquanto noção e do espaço 

enquanto categoria da Geografia, o espaço geográfico (PCN, p. 139) 

O uso da Sandbox é elementar para a compreensão de espaços geográficos e no 

quesito noção citado no PCN é bem utilizada para o estudo de áreas. Assim, pode-se dizer que 

teoria e prática em relação a noções de espaço e categorias na Geografia são extremamente 

coerentes com a utilização da caixa de areia como reprodução de espaços reais na realidade 

virtual. 

Outro fator que justifica o uso da Sandbox no estudo de Geografia é a necessidade 

e importância dada pelos PCN aos recursos tecnológicos, o documento ressalta que: 

É importante que os alunos tenham os recursos tecnológicos como 

alternativa possível para a realização de determinadas atividades. Por 

isso, a escola deve possibilitar e incentivar que os alunos usem seus 

conhecimentos sobre as tecnologias para comunicar-se e expressar-se, 

como utilizar imagens produzidas eletronicamente na ilustração de 

textos e trabalhos; pesquisar assuntos; confeccionar folhetos, mapas, 

gráficos etc. sem que a realização dessas atividades esteja 

necessariamente atrelada a uma situação didática planejada pelo 

professor (PCN, p. 144). 

 
De acordo com Santos (1997) o ensino de Geografia norteado pelos PCN deve 

contemplar as esferas conceituais, procedimentais e atitudinais para que o objetivo da 
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disciplina que é de formar cidadãos que pensam o espaço geográfico, bem como estão 

inseridos no mesmo com o intuito de alavancar o desenvolvimento da sua cidadania. 

Especificamente em relação ao uso da Sandbox no ensino de Geografia, pode-se 

mencionar que o uso de Realidade Aumentada quando utilizada por professores é na intenção 

de impactar e gerar uma melhor noção espacial do estudo em questão, assim o uso da caixa de 

areia tem relevância e aproxima teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem de 

geografia. 

Para melhor compreensão e aplicabilidade daSandbox, alguns pontos destacados 

pelo(PCN +, 2018; p. 56) de Ciências Humanas, merecem destaque por serem elementares 

para o ensino da Geografia, são eles os conceitos estruturadores da disciplina, conforme 

apresentado a seguir. 

 

1.4.4.1 Conceitos estruturadores da Geografia 
 

Espaço Georáfico – Concepção norteadora: Conjunto indissociável de sistemas 

de objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de sistemas de ações (organização do trabalho, 

produção, circulação, consumo de mercadorias, relações familiares e cotidianas) que procura 

revelar as práticas sociais dos diferentes grupos que nele produzem, lutam, sonham, vivem e 

fazem a vida caminhar (SANTOS, 1997); Elementos de aprofundamento: O espaço é 

perceptível, sensível, porém extrema- mente difícil de ser limitado, quer por dinâmica, quer 

pela vivência de elementos novos e elementos de permanência. Apesar de sua complexidade, 

ele apresenta elementos de unicidade. Interferem nos mesmos valores, que são atribuídos pelo 

próprio ser humano e que resultam numa distinção entre o espaço absoluto – cartesiano – uma 

coisa em si mesmo, independente; e um espaço relacional que apresenta sentido (e valor) 

quando confrontado a outros espaços e outros objetos (PCN+, 2018). 

Paisagem – Concepção norteadora: Unidade visível do arranjo espacial, 

alcançado por nossa visão. Elementos de aprofundamento: Contém elementos impostos pelo 

homem por meio de seu trabalho, de sua cultura e de sua emoção. Nela se desenvolve a vida 

social e, dessa forma, ela pode ser identificada informalmente apenas, mediante a percepção, 

mas também pode ser identificada e analisada de maneira formal, de modo seletivo e 

organizado; e é neste último sentido que a paisagem se compõe como um elemento conceitual 

de interesse da Geografia. (PCN+, 2018). 

Lugar – Concepção norteadora: Porção do espaço apropriável para a vida, que é 

vivido, reconhecido e cria identidade. Elementos de aprofundamento: Guarda em si mesmo as 
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noções de densidade técnica, comunicacional, informacional e normativa. Guarda em si a 

dimensão da vida, como tempo passado e presente. É nele que ocorrem as relações de 

consenso, conflito, dominação e resistência. É nele que se dá a recuperação da vida. É o 

espaço com o qual o indivíduo se identifica mais diretamente. (PCN+, 2018). 

Território – Concepção norteadora: Porção do espaço definida pelas relações de 

poder, passando assim da delimitação natural e econômica para a de divisa social. O grupo 

que se apropria de um território ou se organiza sobre ele cria relação de territorialidade, que se 

constitui em outro importante conceito da Geografia. Ela se define como a relação entre os 

agentes sociais políticos e econômicos, interferindo na gestão do espaço. Elementos de 

aprofundamento: A delimitação do território é a delimitação das relações de poder, domínio e 

apropriação nele instaladas. É, portanto, uma porção concreta. O território pode, assim, 

transcender uma unidade política, e o mesmo acontecendo com o processo de territorialidade, 

sendo que este não se traduz por uma simples expressão cartográfica, mas se manifesta sob as 

relações variadas, desde as mais simples até as mais complexas. (PCN+, 2018). 

Escala – Concepção norteadora: Distinguem-se dois tipos ou duas visões básicas: 

a escala cartográfica e a escala geográfica. A primeira delas é, a priori, uma relação 

matemática que implica uma relação numérica entre a realidade concreta e a realidade 

representada cartograficamente. No caso da escala geográfica, trata-se de uma visão relativa a 

elementos componentes do espaço geográfico, tomada a partir de um direcionamento do olhar 

científico: uma escala de análise que procura responder os problemas referentes à distribuição 

dos fenômenos. Elementos de aprofundamento: Para a escala cartográfica, é essencial 

estabelecer os valores numéricos entre o fato representado e a dimensão real do fato 

ocorrente. No entanto, essa relação pode pressupor a escolha de um grau de detalhamento que 

implique a inclusão de fatos mais ou menos visíveis, dentro de um processo seletivo que 

considere graus de importância para o processo de representação. No caso da escala 

geográfica, o que comanda a seleção dos fatos é a ordem de importância dos mesmos no 

contexto do tema que está sendo trabalhado. Há, nesse caso, uma seleção efetiva dos fatos a 

partir dos diversos níveis de análise, que já se tentou agrupar em unidades de grandeza, o que 

pode ser discutível. (PCN+, 2018). 

Globalização, técnicas e redes – Concepção norteadora: O fato gerador é o 

processo de globalização, que corresponde a uma etapa do processo de implementação de 

novas tecnologias, que acabaram por criar a intercomunicação entre os lugares em tempo 

simultâneo. Para sua ocorrência, torna-se fundamental a apreensão das técnicas pelo ser 

humano e a expressão das redes, que não se restringem à comunicação, mas englobem todos 
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os sistemas de conexão entre os lugares. Elementos de aprofundamento: A globalização é 

basicamente assegurada pela implementação de novas tecnologias de comunicação e 

informação, isto é, de novas redes técnicas que permitem a circulação de idéias, mensagens, 

pessoas e mercadorias, num ritmo acelerado, criando a interconexão dos lugares em tempo 

simultâneo. (PCN+, 2018). 

Aliado ao PCN, o BNCC (Base Nacional Comum Curricular) demosntra diretrizes 

ou sugestão de trabalho e aplicações em salas de aulas, sendo assim um forte complemento as 

diretrizes acima citadas. 

Conforme a BNCC, verifica-se que a utilização da sandbox se faz de grande valia 

no fundamental II (Quadro 1), mais precisamente na 6ª série, onde, aborda-se o 

desenvolvimento do meio físico e destaca-se os fenômenos no decorrer dos tempos da 

natureza e as profundas alterações ocorridas no tempo e no 1º ano do ensino médio, (Quadro 

2), destaca-se a dinâmica socioambiental do espaço Natural e Geográfico, onde, aborda-se a 

estrutura, forma e dinâmica da terra aliada a ação antrópica. 
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MODELAGEM EM CAIXA DE AREIA E SUA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DAS 

GEOCIÊNCIAS 

 

Sandbox ModelingAnd Its Application In Geoscience Education 

 

RESUMO: O aumento da utilização da tecnológica para o bem-estar da população, 

principalmente, a utilização de dispositivos móveis e eletrônicos tem ampliado o uso e 

consequentemente, a implementação da realidade aumentada (RA) em várias áreas, incluindo 

jogos de vídeo, aprendizagem e educação. O uso da realidade aumentada na educação tem 

sido privilegiado devido a disponibilidade de telefones celulares e tablets acessível nas 

escolas. Esta facilidade amplia o desenvolvimento da RA e mostra-se de grande valia nesse 

processo, pois utiliza conceitos atuais de tecnologia com o processamento em tempo real das 

devidas informações. Assim, esta pesquisa tem como objetivo o uso da RA no estudo da 

educação de geociências. Com a utilização de um dispositivo denominado “Caixa de Areia de 

Realidade Aumentada - CARA” no ensino de práticas didáticas que envolvam conceitos de: 

1) Formas e classificação do relevo; 2) Bacia hidrográfica; 3) Estruturas geológicas 

associadas ao relevo. 

 

Palavras-chave: Educação, Geociências, Processamento Computacional, Realidade Virtual. 

 

ABSTRACT: The increased use of technology for the well-being of the population, mainly the 

use of mobile and electronic devices has expanded the use and consequently the 

implementation of augmented reality (RA) in various areas, including video games, learning 

and education. The use of augmented reality in education has been favored because of the 

availability of affordable mobile phones and tablets in schools. This facility expands the 

development of RA and proves to be of great value in this process, as it uses current 

technology concepts with the real-time processing of the necessary information. Thus, this 

project aims at the use of RA in the study of geoscience education. With the use of a device 

called "Sandbox of Augmented Reality - CARA" in teaching didactic practices involving 

concepts of: 1) Forms and classification of relief; 2) River basin; 3) Geological structures 

associated with relief. 

 

Keywords: Education, Geosciences, Computational Processing, Virtual Reality. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

2.1.1 A realidade aumentada (RA). 

 

A origem da Realidade Aumentada (AR) data-se na década de 1960, por meio do 

pesquisador Ivan Sutherland com seu artigo em 1965, que vislumbrou a evolução da 

Realidade Virtual (VR) para a AR e seus reflexos no mundo real. Em 1968 Sutherland, 

desenvolveu um capacete de visão ótica direta rastreado para visualização de objetos 3D no 

ambiente real. Apenas em 1980 o primeiro projeto de AR tomou forma, onde a Força Aérea 

Americana modelou um simulador, utilizou-se para o simulador um óculo com visão ótica 

direta, alternando elementos virtuais com o ambiente real (RIBEIRO; ZORZAL, 2011). 

Porém, os maiores avanços na área aconteceram nas últimas décadas a partir do avanço da 

multimídia e RV, proporcionado pela maior potência dos computadores (TORI; KIRNER; 

SISCOUTTO, 2006). 

A RA é vista como o enriquecimento do ambiente real com objetos virtuais 

usando dispositivos tecnológicos em tempo real (KINER; SISCOUTTO, 2007). O objetivo da 

RA é suplementar o mundo real com objetos virtuais gerados por computador, parecendo 

coexistir no mesmo espaço que apresenta as seguintes propriedades: - combinação objetos 

reais e virtuais no ambiente real; - executa interativamente em tempo real; - aplica todos os 

sentidos incluindo audição, tato e olfato (AZUMA, 2001). Para Cuendet, Bonnard, Do-Lenh, 

&Dillenbourg, (2013) AR é uma tecnologia que desenha e projeta, materiais digitais em 

objetos do mundo real através da propriedade da sobreposição de informação virtual a objetos 

reais. Mas para Wojciechowski & Cellary (2013) que se utilizam de uma teoria mais ampla 

define AR como uma extensão e melhoria da VR. 

Independente do dispositivo, a VR transporta o usuário para o ambiente virtual 

através do processamento computacional, diferente da AR, onde conserva o usuário no seu 

ambiente real e adapta o ambiente virtual no mundo real. Conclui-se que a AR não está 

inserida apenas na ótica, ou seja, visão do ser humano, mas pode ser aplicada a todos os 

sentidos como: audição, toque e de cheiro, cujo parece coexistir no mesmo espaço do mundo 

real. (AZUMA et al., 2001; TORI; KIRNER; SISCOUTTO ,2006). 

Tradicionalmente a relação homem-computador se concretiza por meio de 

teclado, monitor e mouse. Com o advento da tecnologia, sendo esse advento através da 

redução do custo ou até mesmo redução do hardware físico, surgiu uma nova classe de 



30 
 

dispositivos conhecida como “dispositivos não-convencionais”, que permite a utilização da 

fala, os gestos e o toque (WIGDOR; WIXON 2011). 

Para Teixeira et al, (2011), esses dispositivos não convencionais foram criados 

com o intuito de aumentar a interação com os jogos; entre esses dispositivos destaca-se o 

Microsoft Kinect, Myo, e Leap Motion, todos os dispositivos citados possuem SDKs 

(Software Development Kit – Kit de Desenvolvimento de Software) para a criação de 

aplicativos. 

Zhang (2012) conceitua o Kinect 1.0 como um dispositivo originalmente criado 

para o console Xbox 360 da Microsoft. Mais tarde seu uso foi intensificado e utilizado na 

Medicina, Robótica, Visão Computacional e a Educação. 

Neto et al. (2010) afirmam que o uso de interfaces não-convencionais, como a 

Realidade Virtual, Realidade Aumentada, Interfaces por Gestos e Interfaces Baseadas em 

Voz, surge como uma forma de tentar tornar estas aplicações mais naturais e mais fáceis de 

serem usadas, e para atingir uma maior camada de usuários, tenta-se oferecer preços mais 

acessíveis. 

Amaral e Ribeiro (2011) afirmaram que apenas nas últimas décadas a VR e AR 

começaram a ser mais conhecidas e difundidas no mundo entre empresas de tecnologias, 

como a empresa Boeing, com um dispositivo que auxiliava seus funcionários na montagem 

dos equipamentos eletrônicos de aeronaves. Existe ainda o conceito de Realidade Misturada, 

ou seja, realidade virtual mais realidade aumentada que evidencia a análise espacialentre as 

representações 2D e 3D, capaz de descobrir e resolver problemas de muitas disciplinas, 

especialmente a geociências. Para tanto a ótica dos processos em três dimensões são 

fundamentais para a compreensão dos complexos processos que ocorrem na Terra (LORD, 

1985; MILGRAM ET AL, 1994; NRC, 2006; FELDMAN ET AL, 2010; KUEHNK 2012; 

KINTISCH, 2013; ATIT ET AL, 2015). 

Com base na necessidade e deficiência dos alunos em interpretar mapas 

topográficos, Kreylos, professor de Strictu Senso, em conjunto com a Universityof Califórnia 

(UC Davis KeckCAVES) desenvolveram no ano de 2015, o primeiro protótipo AR sandbox 

que permite aos usuários criar modelos topográficos moldados na areia, cujo um mapa de 

elevação, cor, linhas de contorno topográficas e água simulada são projetadas em tempo real. 

Sua utilização é muito simples e passa um maior embasamento aos alunos quando a câmara 

percebe qualquer alteração na distância entre a base da caixa e a superfície da areia, as cores e 

linhas projetadas são modificadas. 



31 
 

Bacca et al. (2014) realizaram uma revisão sistemática de pesquisas e aplicações 

de RA para a educação, descrevendo os usos, vantagens, limitações, eficácia, desafios e 

características da a RA na educação. Os resultados encontrados nos 32 trabalhos pesquisados 

entre 2003 e 2013 indicam que apenas 40% da RA na educação estão em ciência, 85% da RA 

são utilizadas como ferramentas para explicar e aumentar as informações sobre um tópico. 

Ainda na mesma pesquisa foram identificados o uso de 12,5% de RA aplicados aos 

laboratórios e seus experimentos. 

Kamarainen et al. (2013) descreveram as atividades de educação ambiental com 

os alunos do ensino médio, que relaciona a RA com coleções de dados (Mapas e etc), de uma 

represa local, capturados com sensores. Para Bitgood (1989); Garner &Gallo (2005); 

Gukhman (2012), compreender os ambientes torna-se melhor com experiências em ambientes 

reais, viagens de campo reais e virtuais, ganhos de apoio no conhecimento da ciência, e 

experiências ao ar livre. 

Dessa maneira o trabalho por meio de um tipo de RA espacial denominada 

projetiva, tem como objetivo superar os obstáculos técnicos, financeiros e educacionais para 

implementar o RA em sala de aula, aplicação no ensino fundamental II (6ª) ano e médio (1º 

Colegial) segundo oParâmetro Curricular Nacional (PCN+) e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), ambos datados de 2018, em tópicos específicos relacionados ao estudo 

das características cartográficas e de relevo dentro da disciplina de geografia, conforme os 

Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1 - GEOGRAFIA – 6º ANO Ensino Fundamental II 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO 
Conexões e escalas Relações entre os componentes físico-naturais 
Mundo do trabalho Transformação das paisagens naturais e antrópicas 

Formas de representação e 
pensamento espacial 

Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras 

Natureza, ambientes e 
qualidade de vida 

Ciclo hidrológico. 

Fonte: Simplificado de BNCC (2018) 
 
Quadro 2 - GEOGRAFIA – 1º ANO Ensino Médio. 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Noções Básicas de Geografia 
Paisagem, estudo de mapas, coordenadas, legenda, escala interpretação de 
mapas 

Os impactos ambientais da 
sociedade contemporânea 

Mecanismos naturais do planeta Terra e ação antrópica, a dinâmica da 
atmosfera, relevo, hidrografia, domínios fitogeográficos e a ação 
depredadora do homem no meio, impactos ambientais em ecossistemas 
naturais, impactos ambientais em ecossistemas urbanos, luta em defesa do 
meio ambiente 

Fonte: Simplificado de BNCC (2018) 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Construção da sandbox 

 

A utilização da realidade aumentada é um fator que desperta a curiosidade no 

indivíduo, principalmente, no processo de aprendizagem interativo. As vantagens observadas 

durante a realização desse trabalho foram a existência de diversos materiais, ferramentas e 

bibliotecas gratuitas que auxiliam na implementação da realidade aumentada, a tecnologia 

favorece a criatividade do aluno, o usuário tem que se movimentar para conseguir visualizar o 

efeito, deixando de ser passivo e passa a interagir com esse novo modelo de aprendizagem. 

Na tabela 1 pode-se observar que o valor investido é viável comparado ao potencial de 

aprendizagem de topografia, vulcanismo, questões ambientais e aspectos hídricos 

transpassado ao alunado. 

No trabalho foi utilizado um computador com processador Intel core i7, 8GB de 

memória, e placa de vídeo Nvídia GeForce GT 650M, uma caixa de madeira, areia, projetor 

de imagem e o Kinect 1.0. Podendo ser desenvolvido com um hardware um pouco mais 

modesto como um core i5 por não demandar tanto processamento de dados e sim um maior 

processamento gráfico, 4GB de Ram e placa de vídeo Nvídia GT 330M.  

 

Tabela 1 - Custo da CARA. Fonte: Pesquisas mercado livre. Época da avaliação 02/2019 

Custo da CARA (R$) 
Notebook Gamer Dell Intel Core 

I5 8300H 4.199,00 
Projetor de Led 3000 Lumens 
Home Cinema 1080p Full HD 1189,00 

KINECT XBOX 360 1.0 250,00 

Caixa 260,00 

Areia Seca 80,00 

Estrutura da Caixa 420,00 

Total 6.398,00 
 

A Sandbox foi produzida em madeira com apenas uma parede de vidro, esta 

configuração trouxe a real dimensão do estudo devido sua rigidez, o início da construção da 

caixa está demonstrado na Figura 1.a. A caixa foi construída com as seguintes dimensões, 

60x45x20 cm (comprimento x largura x altura), onde perfaz o campo de visão da câmera do 



 

Kinect e da projeção limitada a 4:3 (Figura 

Caixa de Areia chega-se o momento de instalar todos os dispositivos que fará o 

processamento da realidade aumentada (

Um dispositivo não convencional (Kinect), 

projetor também posicionado 1m e 1,2m de altura. 

da câmera de profundidade toda a movimentação realizada na areia, ess

através da comparação de imagens sobrepondo

O software possui dois componentes principais: um renderizador do mapa 

topográfico onde é gerado as curvas projetadas sobre a superfície da areia

manualmente na fração g

responsável pela simulação de fluxo de água conforme pode

Vale ressaltar que o módulo responsável pela simulação de fluxo de água requer 

hardware de um alto desempenho (high

animações em tempo real figura 

desempenho é possível adequar seu funcionamento desativando algumas funcionalidades 

como: A simulação de água, Hipsometria e 

 

Figura 1 – (a) Construção da Caixa. (b) Estrutura Montada. (c) Campo de Visão. (d) 
Professores. (e) Renderizador Topográfico e Simulação de fluxo de água. (f) Processamento placa de vídeo.

Kinect e da projeção limitada a 4:3 (Figura 1.c).   Após a definição e construção física da 

se o momento de instalar todos os dispositivos que fará o 

processamento da realidade aumentada (Figura 1.b), nota-se a utilização de dois dis

Um dispositivo não convencional (Kinect), posicionado entre 1m e 1,2m de altura, e o 

projetor também posicionado 1m e 1,2m de altura. O Kinect é responsável por captar através 

da câmera de profundidade toda a movimentação realizada na areia, ess

através da comparação de imagens sobrepondo-as. 

O software possui dois componentes principais: um renderizador do mapa 

topográfico onde é gerado as curvas projetadas sobre a superfície da areia

manualmente na fração granulométrica entre 100 e 500µm Figura 1.d)

responsável pela simulação de fluxo de água conforme pode-se ver na figura 

Vale ressaltar que o módulo responsável pela simulação de fluxo de água requer 

alto desempenho (high-end) afim de processar os gráficos e gerar as 

animações em tempo real figura 1.f. Caso não seja possível utilizar um hardware de alto 

desempenho é possível adequar seu funcionamento desativando algumas funcionalidades 

como: A simulação de água, Hipsometria e etc. 

(a) Construção da Caixa. (b) Estrutura Montada. (c) Campo de Visão. (d) 
. (e) Renderizador Topográfico e Simulação de fluxo de água. (f) Processamento placa de vídeo.
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Após a definição e construção física da 

se o momento de instalar todos os dispositivos que fará o 

se a utilização de dois dispositivos. 

posicionado entre 1m e 1,2m de altura, e o 

responsável por captar através 

da câmera de profundidade toda a movimentação realizada na areia, esse dispositivo funciona 

O software possui dois componentes principais: um renderizador do mapa 

topográfico onde é gerado as curvas projetadas sobre a superfície da areia (seca peneirada 

ranulométrica entre 100 e 500µm Figura 1.d), e um módulo 

se ver na figura 1.e. 

Vale ressaltar que o módulo responsável pela simulação de fluxo de água requer 

de processar os gráficos e gerar as 

. Caso não seja possível utilizar um hardware de alto 

desempenho é possível adequar seu funcionamento desativando algumas funcionalidades 

 
Interação com os alunos e 

. (e) Renderizador Topográfico e Simulação de fluxo de água. (f) Processamento placa de vídeo. 
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2.2.2 Aplicação e avaliação do uso da CARA no Ensino Fund. II e Ensino Médio 

A aplicação da CARA se deu por meio da utilização do Sandbox para a classificação 

dos aspectos relacionados às formas de relevo e das bacias hidrográficas. Baseando-senos 

PCN+ de Ciências Humanas e pelo BNCC, respectivamente para o Ensino Fundamental II e o 

Ensino Médio (PCN+, 2018; BNCC, 2018). 

Na avaliação em sala de aulae após a prática do uso da CARA, 

foiaplicadoumquestionáriopara 119 alunos, dividos do 6º ao 9º do Ens. Fund. II e 2º ano do 

Ens. Médio (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Questionário de avaliação do uso da CARA na sala de aula. 

01 

A aula prática atendeu as suas expectativas? 

Sim  (     ) Não  (    ) Talvez  (     ) 

Outro: 
 

02 
Qual nota você daria para o equipamento? (0 muito ruim, 10 muito bom)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  (    ) 

 

03 
Qual nota você daria para a aula prática? (0 muito ruim, 10 muito bom)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  (    ) 

 

04 

O quanto a aula prática contribuiu para o seu conhecimento sobre o assunto? 
(0 pouco, 10 muito)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  (    ) 

 

05 

Você recomendaria essa prática a outras pessoas? 

Sim  (     ) Não  (    ) Talvez  (     ) 

Outro: 
 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.3.1 Usoda RA no Ensino Fund. II e Ensino Médio 
 

A aplicação da SARndbox no ensino possibilita a criação de formas em 3D e 

quando essa forma é modelada, a visão do aluno é extraída apenas do teórico e reconstituí de 

uma maneira lúdica por meio de uma realidade, em outras palavras, quando o estudante passa 
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a ser o protagonista principal do seu próprio conhecimento, que perfaz seu desenvolvimento 

muito mais sólido(BOWER et al, 2014). 

O leque que abrange a RAno ensino, a torna uma forte ferramenta aos docentes e 

discentes, pode-se avaliar o pensamento cognitivo e o pensamento socialista, guiado pela 

criatividade e entendimento representativo de cada forma modelada. Pode-se utilizar nas 

diversas áreas das geociências sempre de forma prática, porém com os novos modelos de 

educação, o professor precisa tornar-se mediador do conhecimento do aluno, e essa 

ferramenta guiada pelos exemplos de formas e concepção modeladas, e simuladas na areia 

propicia o auto aprendizado (VIET, 2013; ALMARAZ, GIMENO E MARTÍN, 2016). 

A melhor aplicabilidade da Sandbox destacados pelos PCN+ de Ciências 

Humanas no Ensino Fundamental II são nas formas de relevos e suas classificações, bacia 

hidrográfica incluindo rios, várzeas entre outros. Ressalta-se que para todos os modelos a 

escala de trabalho vertical adotada foi de 1:10.000, enquanto a horizontal foi adaptável de 

acordo com o objeto modelado, de acordo com a Equação 1: 

� =
�

�
        (Equação 1) 

 

2.3.2.1 Relevo 
 

O estudo do relevo com a CARA pode ser feito por meio das seguintes 

ferramentas: 1) o gradiente de cores com as curvas de nível, e; 2) a superfície de areia. O 

primeiro, permite o entendimento da hipsometriareferenteà altura do relevo, de modo que as 

cores quentes (tons de vermelho) são utilizadas para as regiões mais elevadas como serras, 

enquanto que as cores frias (tons de verde e azul) são utilizadas para representar as regiões 

mais baixas como as planícies marinhas. Nesse contexto, é possível observar na simulação da 

Figura 2, as unidades de relevo adotadas no ensino fundamental e ensino médio, como:morros 

e colinas, serras, planalto, planície litorânea, cadeia de montanhas e cordilheiras. 

O PCN+ adota o IBGE como fonte de classificação da unidade de relevo, 

definindo morros e colinas Figura 2 (eef)como uma elevação natural do terreno com altura de 

aproximadamente 200m, já a serra e montanhas Figura 2(eef) possui uma maior altitude e 

diferencia-se em seu formatodevido suas criações ou origem, picos arredondados para serras 

e pontiagudos para montanhas. O planalto Figura 2(eef) é caracterizado por uma superfície 

elevada quase nivelado; as planíciesFigura 2(eef) são áreas geográficas com pouca ou 

raramente nenhum tipo de variação de altitude; já a cordilheira Figura 2(b e c) é um conjunto 
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de montanhas relacionadas geologicamente (IBGE, 2009). Como exemplo da Classificação, 

modelou-se a Figura 2(f) onde pode-se perceber toda a potencialização da CARA. 

A modelagem física associada à RA cria inúmeros relevos para apresentação nas 

escolas, consegue-se criar planícies saindo do nível zero da caixa chegando ao gradiente 

verde, por sua vez, para modelar os planaltos é necessário um acréscimo de areia saindo do 

gradiente verde (planície) até encontrar o gradiente amarelo. Para os morros e colinas deixa-se 

uma planície e depositando areia até que ocorra a mudança de cores do verde para 

amareloalaranjado.Serras, montanhas e cordilheiras podem ser modeladasmediante o depósito 

de uma maior quantidade de areia,de forma que fique arredondada ou pontiaguda até o 

gradiente de cores atingir cores de tons de vermelho.O oceano (Figura 2 - e, h e i) é 

exemplificadopelas cores frias (azul)no nível zero (base da caixa). 

É exemplo de relevo derivado do processo de vulcanismo o Pico do Cabugi Figura 

2(g, h e i) uma formação rochosa com aproximadamente 19 milhões de anos localizada no 

Rio Grande do Norte. Segundo fontes cientificas é o único vulcão que não teve forças para 

explodir no Brasil e que, até hoje, apresenta sua forma original com altitude aproximada de 

590 metros. (ROLF, 1965). Na Figura 2(h e i) o perfil do Pico do Cabugi fica evidente devido 

ao formato cônico desse vulcão inativo (ARAUJO, 2005). 

Na Figura 2 (d e e) são exemplificados alguns dos principais tipos de relevos 

encontrados no Brasil. As planícies são superfícies modeladas em rochas sedimentares 

(resultantes dos processos erosivos de outros tipos de rochas) delimitadas por aclives. Os 

planaltos são parte da superfície da crosta terrestre, com uma altitude relativamente elevada, 

quase horizontal com um de seus lados acima da altitude mais baixa (planície). Por sua vez a 

depressão ocorre quando uma porção do relevo se encontra num nível mais baixoque o das 

regiões ao seu redor (GUERRA, 2008). 

Diferentemente os morros encontram-se em uma pequena altitude 

(aproximadamente 200m) em relação ao nível das regiões ao seu redor. Já as montanhas, 

serras e cordilheiras Figura 2 (a – i) sobressai devido a sua grande elevação do terreno com 

altitude superior a 300m formada por agrupamentos de morros (GUERRA, 2008).  
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Figura 2 - (a) Cordilheira do Himalaia. (b) Cordilheira do Himalaia Simulada (c) Cordilheira do Himalaia Perfil (d) Classificação de Relevo. (e) Classificação de Relevo simulado (f) 
Classificação de Relevo - Perfil. (g) App de Topo. (h) App de Topo Simulado. (i) App de topo perfil. 
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2.3.3.2 Bacia Hidrográfica 
 

Conceitua-se bacia hidrográfica como conjunto de terras drenadas por um rio 

principal e seus afluentes. Para entender a bacia hidrográfica, primeiro é necessário o 

conhecimento de nascente ou cabeceira, que são áreas de maiores altitudes do relevo no qual 

as águas das chuvas infiltram no solo. Esse grande volume de agua absorvido pelo solo pode 

gerar dois resultados, os lençóis freáticos e o início de uma vertente chamada nascente, 

cabeceira ou montante que escoa a agua por meio da gravidade, formando caminhos únicos 

iniciando assim o rio principal e seus afluentes até desaguar em um reservatório (GUERRA, 

2008; CECH, 2013). 

Como características principais de uma bacia hidrográfica destaca-se na Figura 3 a 

nascente, o rio principal, a drenagem, o comprimento do rio principal, declividade do rio e a 

declividade da bacia (TUCCI et al., 2006; CARVALHO, 2008).Como mencionado 

anteriormente a nascente do rio é uma área de maior altitude do relevo no qual as águas das 

chuvas infiltram no solo, encontrando uma saída originando a nascente.  

Rio é uma corrente líquida resultante da concentração do lençol da agua num vale. 

Formado pela agua da chuva, com a junção de vários filetes, sua direção, velocidade, largura e 

volume de agua são definidos pelo talvegue, vertentes e terraços. Possuindo diversas 

cabeceiras responsáveis pelo seu curso até chegar ao mar, um lago ou um longo canal. As 

Drenagens Figura 3 são traçados produzidos pelas aguas fluviais que modelam a topografia, 

assim o conjunto destes traçados é o que dá os padrões de drenagem (GUERRA, 2008).  

O comprimento de um determinado curso d’água dar-se pelo perfil longitudinal 

medindo-se o comprimento do trecho entre a nascente mais distante até a foz ao 

pontoexultório. Já as declividades são diferenças de altitude entre o início e o fim da 

drenagem dividida pelo comprimento da drenagem (TUCCI, 2004). 

É exemplo de bacia hidrográfica a Figura 3 (a, b e c) onde a simulação da chuva é 

identificada por meis de pequenas drenagens vinda do início da caixa com as cores mais 

quentes identificando as montanhas ou serras e suas drenagens ao meio, seguindo um curso 

até o final da caixa. Ainda na Figura 3 (b e c) mostra-se um rio principal e seus afluentes. 

As figuras 3 (d, eef) exemplifica a catarata do Iguaçu que são formadas por 275 

saltos de até 80m de altura, alimentados pelo rio Iguaçu. Em formato que lembra o de uma 

ferradura, a extensão totalé de 2700m (1900m na Argentina e 800m no Brasil), da qual a 

altura é de 80m. Na Figura 3 (g, h e i) foi modelado um rio meandrante cuja a sinuosidade é 
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dada a relação entre o comprimento do rio principal tomado em linha reta e o comprimento do 

seu talvegue. 

Para a modelagem física da Figura 3 (b e c) realiza-se primeiro a forma de uma 

planície com alguns pontos mais altos simbolizando planalto e montanhas realizando um corte 

no meio alternando o gradiente de cores entre o vermelho (cume da montanha) e o azul (base 

da caixa).  Já nas cataratas Figura 3 (eef) foi utilizado o mesmo procedimento acima, com um 

corte em formato de “ferradura” utilizando a ferramenta de simulação de chuva, por meio da 

mão estendida por alguns segundos, direcionando o fluxo e a direção da agua. A Figura 3 (g, 

h e i) representa a forma de um rio meandrante modelado por meio do mesmo procedimento 

acima, com um corte em formato de “S”. 
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Figura 3 - a) Bacia Hidrográfica. (b) Bacia Hidrográfica Simulada (c) Bacia Hidrográfica Perfil (d) Cataratas do Iguaçu. (e) Cataratas do Iguaçu simulado (f) Cataratas do Iguaçu - 
Perfil. (g) Rio meandrante. (h) Rio meandrante Simulado. (i) Rio meandrante perfil. 
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2.3.4 Concepção norteadora e os elementos de aprofundamento com o uso do sandbox 
 

A realidade aumentada, com a utilização da AR-Sandbox, tem sido considerada 

por diversos autores como uma ferramenta extremamente útil no ensino aplicado das Ciências 

da Terra, por permitir a visualização da construção e modificação do espaço geográfico, tanto 

por fenômenos naturais quanto antrópicos (SANCHEZ et al., 2016; SANTOS et al., 2018; 

LOPES et al., 2017). Se for considerada apenas a tecnologia da realidade aumentada, a lista 

de autores que enfocam o ensino como um todo, com certeza aumentaria muito mais, pois 

agregariam outras áreas do Ensino, como as da saúde e biociências por exemplo. (MARTINS, 

2012; SILVA, 2011; SOUSA, 2013; CARDOSO, 2014). 

No que se refere à PCN+2018, apresentado inicialmente no capítulo da 

fundamentação científica, o Quadro 2 denota os conceitos estruturadores dessa disciplina com 

a utilização da AR-Sandbox. 

 

CONCEITO 
CONCEPÇÃONORTEAD

ORA 
ELEMENTOS 

DEAPROFUNDAMENTO USO DO SANDBOX 

Espaço 
geográfico 

Conjunto indissociável 
de sistemas de objetos 
(redes técnicas, prédios, 
ruas) e de sistemas de 
ações (organização do 
trabalho, produção, 
circulação, consumo de 
mercadorias, relações 
familiares e cotidianas) 
que procura revelar as 
práticas sociais dos 
diferentes grupos que 
nele produzem, lutam, 
sonham, vivem e fazem 
a vida caminhar. (Milton 
Santos) 

O espaço é perceptível, 
sensível, porém extrema- 
mente difícil de ser limitado, 
quer por dinâmica, quer pela 
vivência de elementos novos e 
elementos de permanência. 
Apesar de sua complexidade, 
ele apresenta elementos de 
unicidade. Interferem nos 
mesmos valores, que são 
atribuídos pelo próprio ser 
humano e que resultam numa 
distinção entre o espaço 
absoluto – cartesiano – uma 
coisa em si mesmo, 
independente; e um espaço 
relacional que apresenta 
sentido (e valor) quando 
confrontado a outros espaços e 
outros objetos. 

Sugere-se que com o 
uso da caixa de areia 
seja “trazido” para uma 
dimensão “palpável” 
todo aquele espaço 
geográfico que apesar 
de perceptível e 
sensível é de grande 
complexidade. E a 
partir daquela 
dimensão seja 
realizado o 
discernimento do 
espaço com uma visão 
macro da situação. 

Paisagem 

Unidade visível do 
arranjo espacial, 
alcançado por nossa 
visão. 
 

Contém elementos impostos 
pelo homem por meio de seu 
trabalho, de sua cultura e de 
sua emoção. Nela se 
desenvolve a vida social e, 
dessa forma, ela pode ser 
identificada informalmente 
apenas, mediante a percepção, 
mas também pode ser 
identificada e analisada de 
maneira formal, de modo 

O Sandbox pode trazer 
para um campo 
próximo as paisagens 
que apesar de serem 
elementos visíveis do 
arranjo espacial por 
vezes podem ser não 
tão bem analisadas e 
compreendidas vistas 
naturalmente. Com a 
RA provocada pela 
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seletivo e organizado; e é neste 
último sentido que a paisagem 
se compõe como um elemento 
conceitual de interesse da 
Geografia. 
 

caixa de areia tem-se 
uma visão do todo da 
paisagem. 

Lugar 

Porção do espaço 
apropriável para a vida, 
que é vivido, 
reconhecido e cria 
identidade. 
 

Guarda em si mesmo as 
noções de densidade técnica, 
comunicacional, informacional 
e normativa. Guarda em si a 
dimensão da vida, como tempo 
passado e presente. É nele que 
ocorrem as relações de 
consenso, conflito, dominação 
e resistência. É nele que se dá 
a recuperação da vida. É o 
espaço com o qual o indivíduo 
se identifica mais diretamente. 

O Sandbox é 
apropriado para 
representação dos mais 
diversos lugares, com 
esta realidade é 
possível “trazer” 
lugares longínquos 
para bem perto e assim 
o estudo 
impossibilitado até 
então pelas grandes 
distâncias pode ser ali 
explorado com mais 
clareza e realidade. 

Território 

Porção do espaço 
definida pelas relações 
de poder, passando 
assim da delimitação 
natural e econômica 
para a de divisa social. 
O grupo que se apropria 
de um território ou se 
organiza sobre ele cria 
relação de 
territorialidade, que se 
constitui em outro 
importante conceito da 
Geografia. Ela se define 
como a relação entre os 
agentes sociais políticos 
e econômicos, 
interferindo na gestão do 
espaço. 

A delimitação do território é a 
delimitação das relações de 
poder, domínio e apropriação 
nele instaladas. É, portanto, 
uma porção concreta. O 
território pode, assim, 
transcender uma unidade 
política, e o mesmo 
acontecendo com o processo 
de territorialidade, sendo que 
este não se traduz por uma 
simples expressão cartográfica, 
mas se manifesta sob as 
relações variadas, desde as 
mais simples até as mais 
complexas. 

A RA por meio do 
Sandbox é interessante 
para a representação de 
territórios e mostrar 
todas as questões que 
vão além do quesito 
cartográfico, 
considerando que uma 
visão ampla de grandes 
territórios ali 
representados na caixa 
de areia traz à tona a 
clareza das dimensões. 

Escala 

Distinguem-se dois tipos 
ou duas visões básicas: a 
escala cartográfica e a 
escala geográfica. A 
primeira delas é, a 
priori, uma relação 
matemática que implica 
uma relação numérica 
entre a realidade 
concreta e a realidade 
representada 
cartograficamente. No 
caso da escala 
geográfica, trata-se de 
uma visão relativa a 
elementos componentes 

Para a escala cartográfica, é 
essencial estabelecer os 
valores numéricos entre o fato 
representado e a dimensão real 
do fato ocorrente. No entanto, 
essa relação pode pressupor a 
escolha de um grau de 
detalhamento que implique a 
inclusão de fatos mais ou 
menos visíveis, dentro de um 
processo seletivo que 
considere graus de importância 
para o processo de 
representação. No caso da 
escala geográfica, o que 
comanda a seleção dos fatos é 

O Sandbox com 
relação a escalas tanto 
geográficas como 
cartográficas auxilia de 
maneira proporcional o 
entendimento de 
dimensões mais 
variadas da Geografia. 
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do espaço geográfico, 
tomada a partir de um 
direcionamento do olhar 
científico: uma escala de 
análise que procura 
responder os problemas 
referentes à distribuição 
dos fenômenos. 

a ordem de importância dos 
mesmos no contexto do tema 
que está sendo trabalhado. Há, 
nesse caso, uma seleção 
efetiva dos fatos a partir dos 
diversos níveis de análise, que 
já se tentou agrupar em 
unidades de grandeza, o que 
pode ser discutível. 

Globalização, 
técnicas e 
redes 

O fato gerador é o 
processo de 
globalização, que 
corresponde a uma etapa 
do processo de 
implementação de novas 
tecnologias, que 
acabaram por criar a 
intercomunicação entre 
os lugares em tempo 
simultâneo. Para sua 
ocorrência, torna-se 
fundamental a apreensão 
das técnicas pelo ser 
humano e a expressão 
das redes, que não se 
restringem à 
comunicação, mas 
englobem todos os 
sistemas de conexão 
entre os lugares. 

A globalização é basicamente 
assegurada pela 
implementação de novas 
tecnologias de comunicação e 
informação, isto é, de novas 
redes técnicas que permitem a 
circulação de idéias, 
mensagens, pessoas e 
mercadorias, num ritmo 
acelerado, criando a 
interconexão dos lugares em 
tempo simultâneo. 

Sugere-se que 
representações de 
fenômenos ocorridos 
do “outro lado do 
mundo” sejam 
representados no 
Sandbox sem que 
necessariamente se 
faça presente ao local 
do fenômeno. A 
ligação entre a rapidez 
das informações e a 
representação dada 
pela RA do Sandbox é 
de grande utilidade 
para debater questões 
da globalização. 

Fonte: Adaptado de PCN + (2018) 

 

Um exemplo bastante didático, no qual essa ferramenta pode ajudar no 

entendimento da transformação da paisagem, é aquele em que se encontram envolvidas as 

paisagens natural e antrópica.  Ao longo do tempo, no processo de urbanização, a paisagem 

natural sofreu profundas alterações por meio de atividades antrópicas, que resultaram numa 

paisagem urbana altamente modificada e impactada. Nessa dissertação foram utilizados dois 

elementos da natureza, as formas de relevo e as bacias hidrográficas, que poderão servir de 

exemplos para visualização de acidentes geológicos urbanos em Áreas de Preservação 

Permanente – APP, materializadas nas margens do canal fluvial e encostas de morros, com 

alta declividade (BRASIL, 2012). 

No primeiro caso, configuram-se os eventos de inundação e enchentes FIGURA 

4(a). Estes são fenômenos naturais que ocorre com periodicidade nos cursos d’agua, 

ocasionados por chuvas fortes ou de longa duração (AMARAL; RIBEIRO, 2011). 



 

Entre os condicionantes antrópicos

planícies e margens de cursos d’agua; disposição irregular de lixo nas proximidades dos 

cursos d’agua; retirada da mata ciliar, com consequente processo de erosão do solo e 

assoreamento dos cursos d’agua; impermeabilização do solo são alguns dos fatores que 

podem acelerar ou ocasionar inundações e enchentes em grandes centros urbanos

Foi o caso, por exemplo, do ocorrido no verão deste ano (fevereiro, março de 2019) na Região 

Metropolitana de São Paulo 

Outro exemplo diz respeito aos escor

movimento de massas (solos, rochas e vegetação) ao longo de encostas ou taludes, 

preferencialmente naquelas com alta declividade (OLIVEIRA, 2010; TOMINAGA, 2011)

Figura 4 (b). 

No caso das encostas urbanas, a retirad

cm áreas com alta sussetilidade a escorregamentos, ausência de critérios técnicos para a 

execução dos cortes em taludes e lançamento/acumulo de lixo em encostas, são alguns 

principais processos que induzem e acele

Esses acidentes visto comumente em noticiários poderiam ser completamente 

evitados com o cumprimento rigoroso da Lei 12.651/2012, tendo como primícia a preservação 

das áreas permanentes. Com base nesses dois exemplos, os aluno

prática a ocorrência de desastres naturais de origem antropogênicas, associados a uma falta de 

planejamento urbano, que leve em consideração as características geotécnicas das áreas 

geográficas envolvidas, bem como da legislação ambi

 

Figura 4 - (a) Inundação Centro Urbano; (b) Escorregamento de Blocos 
prevenir (2011) 

 

 

Entre os condicionantes antrópicos, fatores como: uso e ocupação irregular nas 

anícies e margens de cursos d’agua; disposição irregular de lixo nas proximidades dos 

cursos d’agua; retirada da mata ciliar, com consequente processo de erosão do solo e 

assoreamento dos cursos d’agua; impermeabilização do solo são alguns dos fatores que 

podem acelerar ou ocasionar inundações e enchentes em grandes centros urbanos

Foi o caso, por exemplo, do ocorrido no verão deste ano (fevereiro, março de 2019) na Região 

Metropolitana de São Paulo – RMSP. 

Outro exemplo diz respeito aos escorregamentos, definidos como processos de 

movimento de massas (solos, rochas e vegetação) ao longo de encostas ou taludes, 

preferencialmente naquelas com alta declividade (OLIVEIRA, 2010; TOMINAGA, 2011)

No caso das encostas urbanas, a retirada da vegetação, a ocupação desordenada 

cm áreas com alta sussetilidade a escorregamentos, ausência de critérios técnicos para a 

execução dos cortes em taludes e lançamento/acumulo de lixo em encostas, são alguns 

que induzem e aceleram a movimentação de massas.

Esses acidentes visto comumente em noticiários poderiam ser completamente 

evitados com o cumprimento rigoroso da Lei 12.651/2012, tendo como primícia a preservação 

das áreas permanentes. Com base nesses dois exemplos, os alunos poderão vivenciar na 

prática a ocorrência de desastres naturais de origem antropogênicas, associados a uma falta de 

planejamento urbano, que leve em consideração as características geotécnicas das áreas 

geográficas envolvidas, bem como da legislação ambiental pertinente. 

(a) Inundação Centro Urbano; (b) Escorregamento de Blocos – Fonte Desastres Naturais: Conhecer para 
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fatores como: uso e ocupação irregular nas 

anícies e margens de cursos d’agua; disposição irregular de lixo nas proximidades dos 

cursos d’agua; retirada da mata ciliar, com consequente processo de erosão do solo e 

assoreamento dos cursos d’agua; impermeabilização do solo são alguns dos fatores que 

podem acelerar ou ocasionar inundações e enchentes em grandes centros urbanos Figura 4 (a). 

Foi o caso, por exemplo, do ocorrido no verão deste ano (fevereiro, março de 2019) na Região 

regamentos, definidos como processos de 

movimento de massas (solos, rochas e vegetação) ao longo de encostas ou taludes, 

preferencialmente naquelas com alta declividade (OLIVEIRA, 2010; TOMINAGA, 2011). 

a da vegetação, a ocupação desordenada 

cm áreas com alta sussetilidade a escorregamentos, ausência de critérios técnicos para a 

execução dos cortes em taludes e lançamento/acumulo de lixo em encostas, são alguns dos 

ram a movimentação de massas. 

Esses acidentes visto comumente em noticiários poderiam ser completamente 

evitados com o cumprimento rigoroso da Lei 12.651/2012, tendo como primícia a preservação 

s poderão vivenciar na 

prática a ocorrência de desastres naturais de origem antropogênicas, associados a uma falta de 

planejamento urbano, que leve em consideração as características geotécnicas das áreas 

 
Fonte Desastres Naturais: Conhecer para 
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Um dos aspectos mais relevantes da proposta metodológica CARA é a sua 

aplicação prática em salas de aulas. Neste sentido, no dia 02 de maio de 2019 foi efetuado a 

sua aplicação para os alunos do Colégio Zampieri, contemplando os seguintes anos letivos: 6º, 

7º, 8º, 9º e 2ª série do ensino médio. Participaram deste evento 119 alunos, divididos por série. 

Para cada uma delas foi demonstrado o poder da CARA (Figura 5), através de modelagens 

dos elementos físicos, com substanciados em cordilheiras, morros, depressões, planícies e 

planaltos, bem como bacias hidrográficas e suas respectivas malhas hídricas, com ênfase a 

rios meandrantes; adicionalmente no caso das bacias hidrográficas efetuou-se a simulação do 

fluxo de água desde a nascente até a formação do curso fluvial. 

 

2.3.5 Aplicação e avaliação da CARA na Escola 
 

 
Figura 5 – (a) Aplicação e prática da Cara com Diversas Séries. (b) Aplicação e prática da Cara com 
Diversas Séries. (c) Professora de Geografia do Colégio. (d) Aplicação e prática da Cara com Diversas 
Séries. (e) Aplicação e prática da Cara com Diversas Séries. (f) Aplicação e prática da Cara com Diversas 
Séries. 

 

Em prosseguimento da aula didática, a próxima atividade consistiu na aplicação 

de um questionário (Apêndice1), na qual os alunos avaliaram o conteúdo oferecido, cuja 

características deste conteúdo pode ser assim resumido:  

• As questões 1 e 3 resumiram a expectativa dos alunos sobre a aula prática e 

suas avaliações qualitativa e quantitativa, respectivamente. Na primeira, ficou evidente que a 
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maioria dos alunos (87% dos 119 alunos entrevistados), tanto do Ens. Fund. II quanto do Ens. 

Médio, responderam que a aula prática atendeu às suas expectativas. Sendo que apenas 2% 

afirmaram que não e 12% responderam que talvez. Na Questão 3, cerca de 99% dos 119 

alunosentrevistadosderam uma nota acima de “6” para a aula prática. Sendo que, 60% dos 

entrevistados avaliaram a aula prática com nota “10”. 

• As questões 2 e 5 referem-se à avaliação dos alunos a respeito do equipamento 

e sua recomendação para terceiros. Para aQuestão 2, aproximadamente 70% dos alunos 

avaliaram o equipamento com nota “10”,enquanto 30% deram notas entre “5” e “9” (Figura 

6). Na Questão 5, cerca de 93% dos alunos recomendariam o uso dessa prática, enquanto 6% 

responderam talvez e apenas 1% avaliou que não recomendaria a prática. 

• Finalmente, a questão 4 representa a avaliação discente sobre o aprendizado 

efetivo por meio da aplicação do método CARA. 

O Apêndice2 contempla do ponto de vista estatístico e numérico as respostas de 

cada uma das questões efetuadas pelas séries avaliadoras. Dentre elas, destacam-se as 

questões números 2, 4 e 5 para os comentários pertinentes. 

 

 
Figura 6 - Resultado das respostas referentes à Questão 2 (valores em porcentagem). 

 

Em função dos resultados obtidos dos questionários, pode-se afirmar que houve 

uma grande aceitação por parte de todas as séries avaliadoras, sendo essa 91,6% contemplado 

em notas 9 e 10 e o restante diluídos entre notas 5 a 8. 
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Figura 7 - Resultado das respostas referentes à Questão 4 (valores em porcentagem). 

 

Esta questão representa uma das avaliações mais importante, pois fornece a 

porcentagem de alunos que aumentaram seu nível de conhecimento a respeito de alguns 

atributos relativos ao meio físico. Dentro desta ótica,67% contemplado em notas 9 e 10 e o 

restante diluídos entre notas 5 a 8. 

Por fim, esta questão denotou o quanto os alunos apreciaram a atividade e a 

praticidade da metodologia proposta. Como pode ser observado em todas as séries a 

recomendação para terceiros excede 93% dos participantes, o que coloca em alto nível o 

método CARA. 

 

 
Figura 8 - Resultado das respostas referentes à Questão 5 (valores em porcentagem). 
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3.1 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

A tecnologia permite inúmeras possibilidades para facilitar o ensino-

aprendizagem. A caixa de areia contribui de forma interativa ao processo de aprendizagem na 

área dasgeociências, possibilitando a visualização e entendimento as diversas formas de 

relevos e hidrologia, por exemplo. Contando com a projeção em 3D e aliado a uma ferramenta 

não convencional, pode-se estimular o entendimento do aluno nas ciências naturais, nova 

divisão estabelecida da PCN+ (2018). 

As TICS (Tecnologias da Informação e Comunicação) começaram a fazer parte do dia 

a dia na educação, através de laboratórios virtuais, simulações, lousa interativa digital e etc, 

tornando possível ao aluno ser o construtor do seu próprio conhecimento e agregando ao 

docente a posição de mediador do estudo. 

A utilização da Realidade Aumentada na caixa de areia é um dispositivo não 

convencional que está sendo adotado no ensino não como uma ferramenta inovadora, mas sim 

como uma nova tecnologia que nasceu para agregar valores no desenvolvimento da educação 

do indivíduo e da sociedade. 
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