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disseminação na pesquisa em geral, e na geográfica em especial, também
contribuem para tornar esses produtos acessíveis a todos os níveis da educação.
No entanto, não basta apenas se disponibilizar produtos, é necessário que se
faça uma preparação do profissional sobre as formas de utilização possíveis,
evitando que ocorram resistências ao seu uso ou mesmo a sua subutilização.
Neste sentido é que foi desenvolvido este trabalho, como uma contribuição
para viabilizar a incorporação da tecnologia do Sensoriamento Remoto ao
processo de ensino-aprendizagem da Geografia, no ensino básico, com ênfase
na exploração de seu potencial para o desenvolvimento cognitivo dos alunos.
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Resumo:
Este trabalho tem como tema a área central do Rio de Janeiro, avaliando
suas transformações ao longo do século XX. Neste sentido são verificados os
processos de crescimento urbano da cidade na direção sul, partindo de
premissas que relacionam a descentralização espacial e a perda de hierarquia
da centralidade urbana original. Por pesquisa comparativa entre situações da
área central em 1967 e 2006, buscamos estabelecer parâmetros explicativos
sobre a permanência de importância do centro, para o caso do Rio de Janeiro,
apesar da reestruturação urbana da cidade. Os contextos locais, nacionais e
internacionais são considerados em suas determinações econômicas, sociais e
políticas como elementos esclarecedores do processo de reorganização espacial.
Entretanto a vida, a tradição e a memória urbana são utilizadas como referências
explicativas da preservação da centralidade original, ainda que inúmeras forças
atuem em sentido contrário. Trata-se de um trabalho investigativo das condições
de uso e apropriação do mais importante lugar da cidade e das relações
estabelecidas entre a população e seu espaço.
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