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RESUMO 

 

A utilização das tecnologias na educação básica tem sido um desafio de modo geral e, na geografia 

escolar, a inserção das geotecnologias no processo de ensino ainda é incipiente. Contudo, a 

Geografia como componente curricular pode e deve lançar mão desses instrumentos e linguagens, 

apontados pela literatura como ferramenta potencial para a prática de ensino. Nesta perspectiva, 

na pesquisa problematiza-se a contribuição das geotecnologias no processo de ensino-

aprendizagem da geografia escolar e questiona-se como podem ser incorporadas pelos professores 

da educação básica em seu fazer pedagógico? Nesse contexto, a pesquisa teve como objetivo 

geral verificar e compreender se e como o professor de geografia na educação básica tem se 

apropriado dessas tecnologias, bem como a sua compreensão quanto as potencialidades e os 

limites das mesmas no processo pedagógico. Para tanto, adotou-se a pesquisa qualitativa, 

integrando três modalidades, observação participante, entrevista e análise documental. Envolveu-

se seis (06) professores da educação básica, 80 estudantes, por meio do desenvolvimento de ações 

colaborativas de pesquisa e ensino, em 3 escolas no município de Palmital, no Paraná.  As ações, 

objetos de análise da pesquisa, consistiram na aplicação de oficinas com o uso dos programas 

Google Earth Pro e Google My Maps. Primeiramente com atividades de exploração das 

ferramentas dos programas, voltados a temas gerais da Geografia e, posteriormente, o 

desenvolvimento de uma ação direcionada a mobilidade urbana, usando celulares e aplicativos do 

google.  As atividades foram realizadas com professores e, destes, com seus alunos. Por meio 

delas, os resultados apontaram que: o uso de tecnologias espaciais favorece o aprendizado dos 

conteúdos geográficos, por meio da visualização e interação, dos aspectos afetivos (motivação, 

participação, dedicação, interesse, envolvimento, concentração, colaboração), cognitivos 

(memorização, argumentação, criticidade, observação) habilidades (coleta, organização, 

sistematização, síntese, apresentação e gestão da informação, autonomia). Entre os limites estão:  

a carência de formação continuada específica para a apropriação pedagógica das geotecnologias; 

investimentos para ampliação do acesso e atualização dos equipamentos e softwares nas escolas, 

bem como da rede de internet. Em síntese, ausência de políticas públicas específicas para a 

melhoria das condições objetivas de inserção das tecnologias de modo geral e, das geotecnologias, 

em particular nas escolas da educação básica.  

 

 

Palavras chave: Formação de professores; Ensino de Geografia, Ferramentas do Google: Earth 

e My Maps. 
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ABSTRACT 

 
The use of technologies in basic education has been a challenge, among them geotechnologies in 

the teaching of Geography. Although in High School (EM) students are expected to consolidate 

basic knowledge, scientific preparation and the ability to use the different technologies. However, 

geography as a curricular component can and should use geotechnologies, as pointed out in the 

literature as a potential tool for teaching practice. In this perspective, this research problematizes 

the contribution of geotechnologies in the teaching-learning process of the school geography and 

questions how they can be incorporated by the teachers of the basic education in their pedagogical 

doing? In this context, the research had as a general objective to verify and understand if and how 

the geography teacher in basic education has appropriated these technologies, as well as their 

understanding of the potentialities and limits of the same in the pedagogical process. For that, the 

qualitative research was use, integrating three modalities, participant observation, interview and 

documentary analysis. Six (06) primary education teachers and students were involved through 

the development of collaborative research and teaching activities in three schools in the city of 

Palmital, Paraná. The actions, objects of analysis of the research, consisted in the application of 

workshops with the use of the programs Google Earth and Google Pro. Firstly with activities of 

exploration of the tools of the programs, directed to general subjects of the Geography and, later, 

the development of an action Aimed at urban mobility, using mobile phones and google 

applications. The activities were carried out with teachers and, of these, with their students. The 

results showed that: the use of spatial technologies favors the learning of the geographical 

contents, through visualization and interaction, of affective aspects (motivation, participation, 

dedication, interest, involvement, concentration, collaboration), cognitive (memorization, 

argumentation, criticality, observation), abilities (Collection, organization, systematization, 

synthesis, presentation and management of information, autonomy). Among the limits are: the 

lack of specific continuing education for the pedagogical appropriation of geotechnologies; 

Investments to increase access and update of equipment and software in schools, as well as the 

internet network. In short, there are no specific public policies to improve the objective conditions 

for the insertion of technologies in general and geotechnologies, particularly in primary schools. 

 

 

Keywords: Teacher training; Geography Teaching, Google Tools: Earth and My Maps. 
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INTRODUÇÃO 

 

O rápido desenvolvimento das tecnologias da informação tem impulsionado uma 

gama de diferentes equipamentos e aplicativos utilizados nos diferentes segmentos 

sociais, com destaque entre os jovens. Esse avanço tem provocado importantes 

transformações na sociedade do século XXI, seja na economia, na política, na saúde, na 

produção de alimentos, na defesa do ambiente natural, na educação etc.  

No caso da educação, o aceleramento no campo da tecnologia e da informação 

tem provocado questionamentos por parte da sociedade, no que diz respeito à inserção 

destas no cenário escolar, fato que coloca desafios a serem enfrentados pela escola, 

provocada pela velocidade na transmissão da informação propiciados pela internet, via 

computadores e dispositivos móveis (tablets, celulares, smartphones, iphone, ipod dentre 

outros), com temporalidades e espacialidades diferenciadas.   

A tecnologia acelera o processo de comunicação de forma que a informação pode 

ser veiculada no momento em que é produzida e, em escala planetária, provocando 

alterações em nosso padrão e comportamento em relação ao conhecimento e informações. 

A questão é que a escola nem sempre está equipada tecnologicamente para acompanhar 

essas mudanças e tampouco os professores dominam a tecnologia na mesma proporção 

que seus estudantes.  

Para além da questão tecnológica, está o papel formativo e de mediação do 

professor que precisa pensar meios pelos quais potencialize o ensino e a aprendizagem 

dos componentes curriculares e, como explorá-las a favor do seu objetivo pedagógico, ou 

seja, não se trata apenas de dominá-las, mas por meio delas, enriquecer o processo 

pedagógico nas diversas áreas do conhecimento.  

Nesse contexto, o desafio da escola e, principalmente, do professor é a inserção e 

o uso das tecnologias que ultrapasse o limite da informação pela informação, uma vez 

que no ensino espera-se o acesso a elas, mas sobretudo, a produção do conhecimento por 

meio delas. 

No âmbito das ciências geográficas dentre essas tecnologias estão os Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG), Global Positioning System, (GPS), e o sensoriamento 

remoto, as quais têm contribuído sobremaneira para as análises geográficas em pesquisas 

e ações de planejamento e gestão territorial, porém, na escola básica percebe-se que ainda 

não tem um uso difundido no ensino de Geografia, apesar de inúmeras ferramentas 

estarem disponíveis gratuitamente na rede mundial de computadores. 
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De acordo com Brito e Hetkowski (2010, p. 65), o rápido desenvolvimento das 

tecnologias espaciais, dentre elas do sensoriamento remoto, associada à informática e a 

internet tem permitido que estas estejam presentes no cotidiano das pessoas, através dos 

receptores de GPS, disponíveis em automóveis, máquinas agrícolas, relógios e aparelhos 

de telefonia celular; e ainda por meio de imagens de satélite, visualizadas através do 

Google Earth, apresentadas nos telejornais na seção de previsão do tempo, ou o software 

Google Maps (BRITO e HETKOWSKI, 2010, p.72-74).  

Já Florenzano (2011) afirma que as geotecnologias se configuram em importante 

recurso didático não só com relação aos conteúdos curriculares das diferentes disciplinas 

(uso multidisciplinar), mas também nos estudos interdisciplinares, uma vez que dados 

contidos em uma única imagem podem ser utilizados para multifuncionalidades, na 

medida em que o Sistema de Informação Geográfica, SIG, possibilita integrar, analisar e 

espacializar (gerar mapas) informações locais, regionais e globais. 

É importante ressaltar que a legislação brasileira que versa sobre a educação e a 

formação de professores que aponta a preocupação em relação à formação e a qualificação 

do cidadão para viver e se desenvolver na sociedade contemporânea. Assim, na seção IV 

da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que trata da etapa final 

da educação básica o Ensino Médio, no artigo 35, refere-se ao papel que cada disciplina 

deve desenvolver com os estudantes para levá-los a “compreensão dos fundamentos 

científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática” 

(BRASIL, 2016, ART.35, INCISO IV).   

O Artigo 36 traça as diretrizes gerais para a organização curricular e define o perfil 

do estudante e, em seu Inciso I, destaca a educação tecnológica básica e que ao concluir 

o ensino médio o estudante deve demonstrar “domínio dos princípios científicos e 

tecnológicos que presidem a produção moderna e o conhecimento das formas 

contemporâneas de linguagem” (BRASIL, 2016, ART. 36, INCISO I), ou seja, a 

consolidação dos conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de 

utilizar as diferentes tecnologias. Para tanto a organização dos conteúdos, das 

metodologias e as formas de avaliação no Ensino Médio deverão ser direcionadas a esses 

objetivos. 

Assim sendo, compreende-se que a legislação deixa claro a relação entre o 

conhecimento, o domínio e o uso das tecnologias para ação do estudante na análise e 

possibilidade de intervenção no seu meio socioespacial. 
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Diante desse contexto as questões que se apresentam são: as geotecnologias 

podem ser incorporadas pelos professores da educação básica em seu fazer pedagógico? 

Como? De que maneira elas contribuem no processo de ensino-aprendizagem da 

geografia escolar? 

Buscando resposta ao questionamento e inquietações, essa pesquisa teve como 

objetivo geral entender se, e como, as geotecnologias podem ser apropriadas na educação 

básica, bem como às potencialidades e os limites das mesmas no processo de ensino-

aprendizagem para o ensino da Geografia. 

Especificamente, a pesquisa objetivou analisar a contribuição das geotecnologias 

no processo de ensino em geografia por meio da aplicação e mediação do google Earth e 

google My Maps no ensino médio com professores da educação básica; analisar a 

contribuição dos softwares citados no ensino e estudo do conteúdo relacionado a 

urbanização direcionado para a temática da vida na cidade, no município de Palmital-

Paraná e, a partir dessas experiências identificar as dificuldades encontradas pelos 

professores em suas práticas de ensino com o uso das tecnologias espaciais. 

Para tanto, adotou-se a pesquisa qualitativa, integrando três modalidades, 

observação participante, entrevista e análise documental. Os resultados da pesquisa estão 

organizados nesta dissertação em três capítulos.  

No primeiro capítulo, contextualizam-se as geotecnologias no ensino de 

geografia, por meio da reflexão sobre a formação de professores da educação básica e a 

integração das geotecnologias no fazer pedagógico e dos relatos de experiências já 

realizadas com o uso de geotecnologias na educação básica.  

No segundo capítulo, apresentam-se os encaminhamentos metodológicos para 

realização da pesquisa com professores de Geografia da educação básica no município de 

Palmital no Paraná.  

No terceiro capítulo, apresentam-se os resultados das experiências com os 

professores, colaboradores na pesquisa, no uso das funções dos softwares do Google 

Earth e Google My Maps, no qual se expõe o uso específico para o ensino de Geografia. 

No quarto capítulo, apresenta-se a experiência realizada com os professores e 

estudantes da educação básica com o uso de geotecnologias para análise de um tema 

geográfico - mobilidade urbana, especificamente sobre as calçadas e as condições de 

caminhabilidade, na área central do quadro urbano da cidade de Palmital-PR, 

contextualizando as contribuições das geotecnologias neste processo. 
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CAPÍTULO 1 

 

GEOTECNOLOGIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

1.1 Ensino de Geografia: novos desafios 

O desenvolvimento da humanidade, a relação e transformação do meio natural, 

bem como das inter-relações entre os diferentes grupos sociais tem sido caracterizado por 

diferentes tecnologias e conhecimentos que, via de regra, passam de uma geração a outra.  

Da transmissão oral, as inscrições em rochas, ao texto escrito, ao telégrafo, ao rádio, a 

televisão e à internet, os homens e mulheres sempre buscaram se comunicar, sendo as 

tecnologias os meios pelos quais viabilizam mais intensamente esse processo. A cada 

época o acesso foi mais restrito e/ou mais ampliado aos grupos humanos.  

Cada período da evolução a humanidade conta com técnicas e tecnologias 

possíveis para aquele momento. De acordo com Kalinke (1999, p.101) as técnicas são o 

“conjunto de conhecimentos necessários e disponíveis para a boa utilização dos recursos 

disponíveis” sejam físicos ou humanos. Para o mesmo autor, a tecnologia comporta o 

“conjunto de recursos, máquinas e equipamentos disponíveis para uso em qualquer 

atividade produtiva” (KALINKE, 1999, p.101).  

Em se tratando da educação escolar, é importante ressaltar que as invenções 

tecnológicas em geral não são pensadas especificamente para a escola, mas podem e 

devem ser apropriadas e incorporadas no processo de ensino aprendizagem. Desde a 

invenção do quadro negro, a chegada do projetor de transparências, do fotocopiador e do 

videocassete, o foco da tecnologia foi a apresentação da informação de maneira sintética 

e/ou lúdica. Atualmente, em razão da disseminação de computadores e dos programas a 

eles integrados, intensificaram-se as possibilidades de integração do texto, da imagem e 

dos números de maneira interativa, potencializando a produção de conhecimento por 

meio da interação do estudante. 

 Se, por um lado, as tecnologias disponíveis permitem essa interação, por outro a 

escola nem sempre está equipada para que ela possa ser incorporada na prática da sala de 

aula. Esse é um desafio ainda a ser superado na maior parte das escolas brasileiras. Esse 

fator demanda a necessidade de políticas públicas para inclusão tecnológica das escolas, 

nesse sentido, também é importante a reflexão sobre como utilizar-se delas para a 
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formação cada vez mais autônoma do estudante. Isso porque, a tecnologia sozinha, não 

poderá mudar a relação pedagógica, é importante que o professor tenha clareza da 

dimensão de ser, saber e fazer na sala de aula. 

Tal circunstância faz com que as tarefas para a educação, por meio do ensino, 

sejam ainda mais desafiadoras. Espera-se que a escola contribua para a construção de 

conhecimentos abrangentes, críticos e instrumentalizadores, para formar indivíduos mais 

abertos, mais sensíveis e, ao mesmo tempo, mais informados. É o que se espera do 

cidadão para o mundo contemporâneo (CAVALCANTI, 2008). 

 É nesse contexto que a Geografia, enquanto ciência e disciplina escolar deve 

atuar, direcionando seu papel no sentido de oportunizar as pessoas a pensar por conta 

própria, a ter liberdade de criar, de ousar, de inovar diante da complexidade da sociedade 

atual. 

 Para tanto, é necessário propor atividades que levem a apreensão dos conceitos 

geográficos [ferramentas fundamentais para a compreensão dos diversos espaços], para a 

análise dos significados dos distintos lugares e, de sua relação, com a vida cotidiana. Com 

isso, permite uma mudança na relação do sujeito com o mundo, levando-o a generalizar 

suas experiências construídas no espaço geográfico, produto social e histórico. 

 Para Castrogiovanni (2000, p.10) “a geografia escolar deve lidar com as 

representações da vida dos alunos, sendo necessário sobrepor o conhecimento do 

cotidiano aos conteúdos escolares, sem distanciar-se do formalismo teórico da ciência”. 

Callai (2000), por sua vez, afirma que o conteúdo da geografia a ser ensinado, é o material 

para que o aluno construa seu conhecimento, aprenda a pensar, a elaborar, a partir do 

senso comum, e do confronto com os outros saberes, o seu conhecimento. 

Segundo Callai (2000), este conhecimento significa uma “consciência espacial” 

das coisas, dos fenômenos, das relações sociais que travam no mundo e compreenda que 

o espaço é construído ao longo do processo de construção da própria sociedade, através 

das complexas relações sociais que ocorrem e se materializam em edificações. Como 

existe uma materialização física da vida, concretizada no espaço, cabe-nos na geografia 

fazer o estudo e a interpretação desta realidade, a partir da análise espacial. 

Assim, entende-se como tarefa escolar do ensino da Geografia, trabalhar com o 

olhar espacial, o que requer que se elabore o conhecimento na interface entre a dimensão 

humana e natural deste mundo, com o desenvolvimento de habilidades e com a construção 

de conceitos, na busca do desenvolvimento do “raciocínio geográfico” Cavalcanti (2003) 
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e da “consciência espacial” (Callai, 2000). Na visão desta pesquisadora esses podem ser 

mediados pelas ferramentas tecnológicas, dentre elas as geotecnologias.  

Entende-se como geotecnologias, as tecnologias que produzem informação 

espacial, ou seja, “o conjunto de técnicas relacionadas com a representação, interpretação 

e análise dos fenômenos de caráter geográfico” (BRITO e HETKOWSKI 2010, p.61). 

Dentre elas destacam-se o sensoriamento remoto, o Global Positioning System – GPS 

(sigla originária do termo em inglês, em português significa, sistema de posicionamento 

global), e o Sistema de Informação Geográfica -SIG. Segundo Florenzano (2011, p.9), 

sensoriamento remoto é a “tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados 

da superfície terrestre, por meio da captação e do registro da energia refletida ou emitida 

pela superfície”.  

 O GPS, “ é um sistema de navegação por satélite com um aparelho móvel que 

envia informações sobre a posição de algo na superfície terrestre (FITZ, 2008, p 41 e 77). 

Segundo Fitz (2008, p.41) “esse sistema faz uso de dezenas de satélites posicionados a 

uma altura de cerca de 20.200 KM em relação à superfície terrestre que enviam sinais que 

são capturados pelos receptores GPS no terreno”. Na atualidade, o sistema GPS, de 

origem norte americana é o mais utilizado no Brasil. Porém não é o único, temos ainda, 

o GLONASS (Global Navigation Satellite System) – russo e o Galileo (FITZ, 2008). 

Enquanto o SIG, de acordo com FITZ (2008, p.40), são os “sistemas 

computacionais que possuem programas especiais para a coleta, o armazenamento, o 

processamento e análise digital de dados georreferenciados”, para Florenzano (2001, 

p.38) afirma que o SIG é a “ferramenta computacional da Geoinformação, que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica”. Os 

dois autores apontam o SIG como uma ferramenta interdisciplinar e convergem para o 

fato de que o SIG pode ser definido como um sistema computacional capaz de: “coletar, 

armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados espacialmente 

georreferenciados” (FITZ, 2008, p.23 e FLORENZANO, 2011, p.38). 

Segundo Brito e Hetkowski (2010), as geotecnologias ao se utilizarem das 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica 

influenciam de maneira crescente nas áreas de Cartografia, Planejamento e análise 

territorial urbano e regional, Análise de Recursos Naturais, entre outras. 

Assim, para utilizar um SIG, trabalhando com dados geográficos sejam eles textos 

contínuos ou não contínuos estes precisam estar georreferenciados, ou seja, devem ser 
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portadores de um endereço espacial, uma localização geográfica definida por 

coordenadas geográficas (FLORENZANO, 2011; FITZ, 2008). 

O rápido desenvolvimento das tecnologias espaciais, dentre elas do sensoriamento 

remoto, associada à informática e a internet tem permitido que estas estejam presentes no 

cotidiano das pessoas, podendo ser acessada gratuitamente (FONSECA e OLIVA, 2010, 

p.65), através dos GPS, disponíveis em automóveis, máquinas agrícolas, relógios e 

aparelhos de telefonia celular; e ainda por meio de imagens de satélite, visualizadas 

através do Google Earth, apresentadas nos telejornais na seção de previsão do tempo, ou 

o software Google Maps (BRITO e HETKOWSKI, 2010, p.72-74).  

Diante do contexto descrito, compreende-se que as geotecnologias podem se 

configurar em importante recurso didático não só em relação aos conteúdos curriculares 

das diferentes disciplinas (uso multidisciplinar), mas também nos estudos 

interdisciplinares, uma vez que dados contidos em uma única imagem podem ser 

utilizados para multifuncionalidades, na medida em que o SIG, possibilita integrar, 

analisar e espacializar (gerar mapas) informações locais, regionais e globais 

(FLORENZANO, 2011). 

Contudo, o desenvolvimento de raciocínios geográficos e a formação de uma 

consciência espacial se dará pela construção dos conceitos geográficos que se relacionam 

diretamente ao olhar geográfico, à maneira particular da Geografia de ler o mundo, de 

estudar a sociedade, buscando compreender sua dimensão espacial. Essa construção 

ocorre pela mediação do professor na prática diária, pela observação, pelas experiências, 

ao promover a possibilidade para o estudante entender a dinâmica da formação da 

territorialidade vivida no cotidiano, podendo fazer as abstrações necessárias para 

compreender a realidade como um todo.  

Neste contexto, as geotecnologias podem ser parceiras no processo de ensino. 

Segundo Florenzano (2011) ao utilizá-las o professor pode levar o estudante a se inserir 

no uso da geotecnologia, gerar seu próprio material didático para estudo do espaço local, 

de vivência do estudante, elaborar material que complemente os livros didáticos, de ligar 

o local com o global. Assim entende-se que, explorar uma geotecnologia 

pedagogicamente é aproveitar os saberes do professor e do estudante para construir 

conhecimento. 

O/a professor/a ainda poderá aproveitar que o ambiente virtual se constitui num 

espaço e numa ferramenta importante, pois congrega textos, hipertextos, imagens, sons, 

as diferentes formas de representação do espaço geográfico, o que possibilita desenvolver 
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atividades com os estudantes a partir da sua realidade atual, comparando com épocas 

passadas e lugares mais distantes (MEC, 2009). 

Á Geografia escolar cabe discussões sobre uma sociedade mais justa e igualitária, 

na valorização e no respeito às diferenças culturais, trata-se de um compromisso ético, a 

ser desenvolvido sem perder de vista o conteúdo geográfico e seu encaminhamento 

metodológico. E, assim, preparando os estudantes para um agir rotineiro, de forma 

consciente, capazes de compreender as informações, demonstrar interesse e preocupação 

pelo ambiente e pelo outro. 

Porém, a tecnologia sozinha não pode levar a estas reflexões. Para Lopes (2016) 

a era tecnológica “exige criação de novas formas de aprender e ensinar”, as novas 

arquiteturas pedagógicas, que para Carvalho, Nevado e Menezes (2007, p. 39) são 

definidas como: 

[..]. estruturas de aprendizagem realizadas a partir da confluência de diferentes 

componentes: abordagem pedagógica, software educacional, internet, 

inteligência artificial, Educação a Distância, concepção de tempo e espaço. O 

caráter dessas arquiteturas pedagógicas é pensar a aprendizagem como um 

trabalho artesanal, construído na vivência de experiências e na demanda de 

ação, interação e meta-reflexão do sujeito sobre os fatos, os objetos e o meio 

ambiente socioecológico. Seus pressupostos curriculares compreendem 

pedagogias abertas capazes de acolher didáticas flexíveis, maleáveis, 

adaptáveis a diferentes enfoques temáticos.  

 

Um desafio para o professor é trabalhar com o estudante “nativo digital”1, e as 

ferramentas da Web 2.0 que podem ser aliadas nesse processo, podendo e devendo pensar 

em uma metodologia incorporando as geotecnologias no processo de ensino de Geografia 

já na educação básica que contemplem a ação e a autoria dos estudantes, buscando 

despertar o desejo de aprender e a desvendar novos desafios. 

Porém, da mesma forma que a maioria das ferramentas tecnológicas não foram 

pensadas especificamente para a escola, para a sala de aula, as geotecnologias também 

não. No entanto, é possível e necessário que o professor, especialmente de Geografia se 

aproprie destas tecnologias e informações no cotidiano da sala de aula.  

Entende-se que, para ocorrer a apropriação para fins didáticos e pedagógicos das 

geotecnologias, é necessário que o professor tenha interiorizado essas novas tecnologias 

através de um processo pessoal, maduro e crítico, o que requer um processo de formação, 

                                                           
1 Para Prensky (2016) são as gerações que estão em contato com a tecnologia digital desde que nasceram, 

buscam informações de forma rápida, interagem com diferentes mídias ao mesmo tempo, convivem diariamente com 

computadores, videogames, áudio e vídeo digital. Recorrem a informações primeiro na web e posteriormente em livros 

e impressos. 
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seja inicial ou continuada, de forma que o mesmo precise deixar a “tribuna de professor 

e voltar à galeria dos alunos” (KALINKE, 1999, p.101), para o domínio da máquina. 

Novas formas de ensinar e aprender requer: paciência, muitas horas de prática e tempo de 

estudo. Contudo, para isso, é importante que o professor/a tenha condições objetivas para 

a formação continuada. Um aspecto nada menor diante da realidade do desafio que o 

mesmo encontra ao aprender novas tecnologias. 

 

1.2 A geotecnologias e os desafios na formação do professor de Geografia 

Defender a apropriação das geotecnologias por parte do professor, requer também, 

reconhecer que isso só é possível se houver um investimento na sua formação continuada, 

o que implica em políticas públicas específicas com esse fim. 

 Atualmente, a maioria dos profissionais educadores em exercício foram formados 

num período em que as tecnologias digitais e, mais ainda, as geotecnologias ainda não 

faziam parte do contexto escolar e, na sua própria formação universitária a inserção ainda 

era incipiente2. Embora o uso de tecnologias seja uma realidade nos cursos de licenciatura 

em Geografia, aqueles professores que possuem mais de dez anos de formação, não 

compartilharam com profundidade de experiências pedagógicas no uso de 

geotecnologias. 

 A formação de professores em novas tecnologias, segundo Mercado (1999), é 

fundamental pela significação que estes meios têm na atualidade, pela atualização dos 

conteúdos e das metodologias, proporcionando mudanças curriculares.  

Nesse sentido, é imperativo lembrar que a atuação profissional para preparar o 

cidadão do século XXI, exige uma formação que dê conta da construção e reconstrução 

dos conhecimentos fundamentais e de seu significado social, assim, não basta ao 

professor de Geografia apenas ter domínio da matéria, do conteúdo específico 

(CAVALCANTI, 2003) de maneira que se faz necessário a formação continuada e 

permanente. 

 A formação, segundo Nóvoa (1997, p.24), “implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção 

                                                           
2 A Internet no Brasil: a rede brasileira foi implantada pelo governo federal através do Projeto da Rede 

Nacional de Pesquisa - RNP, criado em 1989 pelo MCT, a partir de 1995 a rede brasileira deixou de ser somente 

acadêmica, mas somente em 2005 a rede brasileira foi ampliada e popularizada com o uso de tecnologia óptica. (RNP, 

2016, p.5) 
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de uma identidade, que é também uma identidade profissional”, pois a formação deve 

“estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um 

pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de auto formação participada” tanto em 

suas bases teóricas quanto práticas. 

 Afinal, tanto os conhecimentos científicos quanto as metodologias, são passíveis 

de serem aperfeiçoados, revisáveis e criticáveis, portanto os profissionais devem assim, 

autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios (TARDIFF, 2008, p.249), o que 

contribuirá para as mudanças necessárias à formação para a mudança e a incerteza 

(IMBERNÓN, 2011). 

Da mesma forma que a responsabilidade de auto formação é própria ao professor, 

não é possível minimizar o papel das políticas públicas para isso. Não há como esperar 

que o professor se qualifique continuamente, se não houver tempo e espaço à sua 

disposição, condições objetivas como boa remuneração, ambiente propício ao estudo e 

que a escola possua os equipamentos necessários para sua aplicação na sala de aula. 

Embora a legislação para a formação básica dos estudantes brasileiros aponte a 

necessidade da formação para o domínio da tecnologia pelo cidadão, a formação do 

professor em exercício para o domínio das ferramentas em seu trabalho pedagógico ainda 

é incipiente. 

Pode-se destacar entre os cursos de formação continuada para professores no uso 

das geotecnologias, as ações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que 

oferecem todos os anos, no mês de julho, um curso para professores da Educação Básica, 

com duração de 40 horas, no formato presencial, e duas turmas no formato a distância3, 

também com 40 horas. Ao participar, o professor tem como compromisso compartilhar 

os conhecimentos a seus pares e desenvolver projetos de aplicação em suas escolas de 

origem.  

Considerando que um número significativo de professores em exercício na 

disciplina de Geografia na educação básica obteve sua formação inicial antes, ou ainda, 

no início do surgimento e aplicação das tecnologias da informação e comunicação digital, 

bem como das geotecnologias no ensino4, tal fato se constitui como barreira no campo da 

                                                           
 3 Informações em: http://www.selperbrasil.org.br/cursos/ead/sr_ac/index.php.  
4 Além da constatação empírica da autora por meio do contato com a educação básica no Paraná 

há mais de 20 anos, outro fato contribui para essa afirmação é o dado de que a democratização da internet 

e a popularização da infraestrutura para laboratórios de informáticas e softwares se disseminou após o ano 

2000 e, parte dos professores no Paraná, tem formação acadêmica antes deste período. 
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técnica e conhecimento para a aplicação por parte do professor “imigrante digital”5 

(PENSKY 2016), por isso, um dos desafios na atualidade é a instrumentalização  dos 

professores em exercício para que  se apropriem das geotecnologias para uso didático 

pedagógico no seu fazer profissional, uma das contribuições desta pesquisa.  

 

1.3 Geotecnologias em sala de aula: algumas experiências na educação básica 

 

Com o desenvolvimento das geotecnologias, os produtos cartográficos passaram 

a ser apresentados nas telas dos computadores, bem como processos altamente 

tecnológicos foram incorporados à produção do saber geográfico que, ao serem 

apresentadas em plataformas informatizadas, permitem a visualização, interpretação e 

análise das questões de caráter territorial e geográfico com maior clareza. As 

contribuições das geotecnologias estão em permitir análises complexas, integrar dados 

espaciais de diferentes fontes e escalas, assim como georreferenciá-los (FITZ, 2008).  

Segundo Brito e Hetkowski (2010), compreende-se que a geoinformação é um 

conjunto de tecnologias que pode ser utilizado nos processos de inclusão, sejam eles, o 

digital, o social ou espacial. Ao mesmo tempo em que inserem os sujeitos no mundo 

digital, promovem a discussão acerca das transformações sociais e suas repercussões 

territoriais.  

Dessa forma, a utilização das geotecnologias nos processos formativos de ensino-

aprendizagem representa uma nova perspectiva no estudo e a possibilidade de inclusão, 

pois além de inserir o estudante ao mundo digital, permite a compreensão do espaço 

geográfico, fortalecendo os enlaces de pertencimento, de conhecimento e de cidadania 

(BRITO e HETKOWSKI, 2010). 

De modo que, no caso da geografia escolar, a partir da análise e interpretação de 

imagens de sensores remotos, a construção e ou retomada dos conceitos geográficos de 

lugar, localização, interação homem/meio, região, movimento (dinâmica) podem ser 

articulados com o auxílio de novos instrumentos tecnológicos digitais, conforme apontam 

algumas experiências, em contextos e níveis diferentes de ensino, as quais serão 

destacadas a seguir.   

Dentre elas, as experiências na Europa, sendo na França (desde 1983) e na Grã-

Bretanha e Espanha (desde 1992), e na América do Norte, especificamente Estados 

                                                           
5 São as pessoas que chegaram à tecnologia digital mais tarde na vida, e agora precisam se adaptar 

e aprender a usar, ainda são adeptos do material impresso. 
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Unidos e Canadá (desde 1990) apontadas por Carvalho (2012).  Segundo a autora, na 

Franca, o sensoriamento remoto vem sendo utilizado com caráter prático com estudantes 

da educação básica, e quanto aos professores, aqueles que são treinados no uso da 

tecnologia trabalham na formação dos demais.  

Carvalho (2012) aponta que, nos Estados Unidos e no Canadá, há também 

investimentos na formação dos estudantes quanto ao acesso as informações provenientes 

das geotecnologias. Os Estados Unidos mantêm vários projetos educacionais voltados 

para todos os níveis da educação. Como parte de seu planejamento estratégico, desde 

1990, há parceiras entre universidades e fornecedores de softwares, que promovem cursos 

para os níveis elementares e secundários divulgando as possibilidades de utilização de 

SIGs na educação, além dos pacotes de exercícios fornecidos por algumas empresas do 

setor. A autora aponta também que a agência espacial canadense mantém um portal na 

internet onde disponibiliza materiais prontos aos professores para impressão e utilização 

em sala de aula com imagens e exercícios (CARVALHO, 2012). 

 Em Portugal, uma das experiências foi realizada por Freitas (2016) com alunos 

do 2º ano de escolaridade, a qual propôs atividades explorando as imagens do Google 

Earth para ensino do relevo, por meio da caça ao tesouro. A proposta constituiu-se em 

encontrar determinados locais previamente estabelecidos, e colocar o marcador conforme 

as formas do relevo (planície, planalto, vale, montanha, serra). Os participantes, além de 

localizar, deveriam descrever como percebiam cada forma e, posteriormente, representar 

através de desenho. As atividades foram propostas para serem realizadas em grupo. 

Segundo Freitas (2016, p. 77-78), esse estudo mostrou que: as crianças 

aprendem/constroem mais facilmente os conceitos relacionados às formas do relevo e o 

Google Earth, como suporte para a visualização, por si só, despertou a atração e o 

entusiasmo pela atividade, constituindo-se em oportunidade para a criança explorar, 

interagir e construir conceitos sobre o espaço em que vive. Para a autora, a ferramenta 

digital ao possibilitar a comparação, e relacionar o que visualizavam com o seu 

conhecimento prévio, possibilitou a estruturação do pensamento e a compreensão dos 

conceitos geográficos.  Segundo Freitas (2016), o conhecimento adquirido desta forma 

tem mais significado sendo lembrado por mais tempo, porque foi experienciado. 

Antunes (2013), também realizou em Portugal ações educativas com o uso do 

programa Google Earth, versão gratuita. Nesta, o autor apresentou a tecnologia digital de 

forma didática, numa linguagem acessível e com exemplos práticos que podem ser usados 

em sala de aula. Segundo o autor “as potencialidades do Google Earth são hoje em dia 
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reconhecidas e não deixam de surpreender a qualquer explorador que pretenda navegar 

através do seu globo virtual” (ANTUNES, 2013, p.1). Dentre as potencialidades, o autor 

destaca a interatividade, a possibilidade de criar mapas personalizados e compartilhar, a 

visualização em 3D, o que possibilita ao interessado uma visita virtual no local desejado, 

no caso da Geografia, visualizar os elementos e acidentes geográficos bem como as 

alterações espaciais. 

No Brasil, as geotecnologias vêm despertando o interesse pela sua aplicação no 

Ensino de Geografia, nos diferentes níveis de ensino. Em um levantamento de dados 

acerca das contribuições das geotecnologias no ensino de Geografia, encontrou-se várias 

propostas e discussões, tanto aplicadas quanto teóricas, dentre elas: Jatobá (1997); Gomes 

(2002); Carvalho (2012); Gonçalves et al (2016); Marques (2016); Bonini (2016); Souza 

e Souza (2016); Aguiar (2016) e Arruda (2016). 

Uma das atividades encontradas sobre o uso de imagens de satélite no Brasil foi 

realizada por Jatobá (1997). O autor utilizou imagens de satélite para trabalhar a 

climatologia, e aponta que essas imagens enquanto material de apoio didático se tornou 

motivador e facilitou a identificação de vários sistemas atmosféricos, tornando o 

aprendizado mais fácil e agradável (JATOBÁ, 1997). 

Gomes (2002) também realizou uma pesquisa na qual aplicou um projeto de 

análise ambiental de bacias hidrográficas com jovens e professores da educação básica, 

por meio da interação com banco de dados em ambiente SIG, particularmente utilizando 

o programa Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING), 

desenvolvido pelo INPE. Nessa pesquisa, a autora construiu o banco de dados com os 

estudantes e professores, integrando dados vetoriais e matriciais sobre as áreas em estudo, 

alguns deles produzidos pelos próprios participantes das ações por meio da interação 

como o programa. Nesta pesquisa, verificou que os professores possuíam mais 

dificuldades que os estudantes para interagir com o SIG, mas a formação continuada 

permitiu superar os obstáculos iniciais, causados, sobretudo, pela ausência de domínio 

das tecnologias e a insegurança. Com relação aos estudantes, a contribuição do SIG foi 

muito importante, pois permitiu análise de dados em diferentes escalas temporais e 

espaciais, e a sobreposição da informação por meio das camadas dos bancos de dados 

favoreceu a analise espacial e a produção de conhecimento sobre as condições ambientais 

das bacias hidrográficas. A potencialidade do SIG em relação ao material analógico, 

segundo a autora, está na capacidade de interação do estudante com o banco de dados, 

podendo fazer análises, atualizar informações, integrar dados de escalas e formatos 
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diferentes, autonomia na produção do conhecimento e a produção de dados sobre as 

localidades, geralmente não disponíveis nos manuais didáticos.  

Carvalho (2012), por sua vez, apresenta uma proposta metodológica de trabalho 

com imagens de satélite para o 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, mas que podem ser 

adequadas aos diferentes conteúdos programáticos. A autora defende que as imagens de 

satélite, podem ser inseridas no processo de ensino aprendizagem no decorrer de todo o 

ano letivo, e a “Geografia pode dispor de novos meios para reafirmar seu grande valor 

para a formação do ser humano, cidadão reflexivo e consciente” (CARVALHO, 2012, p. 

131). Na sua pesquisa, destacou que é possível modificar as práticas pedagógicas mais 

tradicionais no ensino de Geografia ao utilizar-se de metodologias de ensino com a 

inserção do sensoriamento remoto, com ganho qualitativo na aprendizagem. 

Nesta mesma linha, Gonçalves et al (2016) fizeram um estudo sobre o uso do 

território e desenvolveram uma pesquisa com uma visão comparativa analisando a 

eficácia do uso de imagens de satélite de alta resolução disponibilizadas pelo “Google 

Earth” na Internet e de mapas cartográficos cadastrais (impressos) disponibilizados pelo 

programa “MapLink” da cidade de São Paulo, ambos coletados na Internet, com recortes 

das mesmas áreas e em diferentes escalas. A atividade foi desenvolvida com alunos da 

educação básica na cidade de São Paulo. Como resultado qualitativo apontam que: os 

alunos identificaram com mais facilidade as feições espaciais do seu cotidiano nas 

imagens do google e, com a análise delas, surgiram inúmeros questionamentos 

(adensamento das construções, quantidade e destino do lixo, existência de estação de 

tratamento de esgotos, impermeabilização do solo, as enchentes, aumento da 

temperatura). 

Para Gonçalves et al (2016), as vantagens das imagens de satélite em relação aos 

mapas devem-se ao fato de que além de sua linguagem se aproximar da linguagem do 

cotidiano do cidadão comum, a mídia de massa vem aumentando sua exploração, 

principalmente, as de alta resolução e as gratuitas do programa Google Earth. Para ele 

também oferece uma quantidade de variáveis que podem ser exploradas, estudadas e de 

interrelações, as quais, apenas com o mapa analógico6 ficaria restrito, pois este exige uma 

gama de informações e conhecimentos prévios para ler e compreender o mapa. 

Também utilizando imagens do Google Bonini (2016), apresenta o resultado de 

sua pesquisa realizada entre os anos de 2006 a 2008, em duas escolas particulares de Mogi 

                                                           
6 Mapa impresso. 
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Guaçu, no estado de São Paulo. A pesquisa comparou o desempenho de 4 turmas, sendo 

duas de 2º ano e duas de 3º ano do Ensino Médio. O trabalho consistiu em utilizar o 

Google Earth sobre os seguintes temas: “Europa, Berço da Civilização Ocidental; A 

Destruição da Amazônia; Cartografia, A linguagem dos Mapas e Os Domínios 

Geomorfológicos do Brasil”.  Para efeito de comparação, parte das turmas teve o acesso 

às imagens, e parte não.  

Sobre o resultado Bonini (2016) afirmou que: com a inserção do globo virtual 

(Google Earth) houve melhoria na aprendizagem tanto em termos quantitativos quanto 

qualitativos. Do ponto de vista quantitativo observou 20% de acréscimo nas notas das 

avaliações em relação aos alunos que não tiveram o apoio da tecnologia. Qualitativamente 

observou que, nas turmas com apoio de tecnologia digital houve maior empenho, 

comprometimento e interesse demonstrado, melhorou a interatividade aluno-professor e 

aluno-aluno, aumentou os questionamentos e houve constantes trocas de informações, 

bem como verificou mudanças na utilização dos recursos computacionais para atividades 

escolares e o aumento das horas de estudo. 

Dentre as publicações encontradas sobre a geotecnologias no ensino também são 

relevantes aqueles que abordam o uso destas com professores em formação inicial ou 

continuada (geralmente em exercício). Dentre elas, a pesquisa realizada por Marques 

(2016) foi desenvolvida com um grupo de graduandos do 7º período do curso de 

Pedagogia, futuros professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa se 

deu na cidade de Maceió, e buscou compreender como os pedagogos representavam o 

espaço do campus universitário por meio de mapa mental, antes e depois de uma oficina 

pedagógica com a apresentação do programa Google Earth, e suas possibilidades para o 

ensino de Geografia.  

Marques (2016) conclui que: o Google Earth levou os estudantes de Pedagogia a 

ampliar a visão e a leitura espacial em relação ao campus universitário, espaço do seu 

cotidiano, para além do percebido e representado no mapa mental. Segundo a autora, a 

visão vertical dá outras possibilidades de observação, percepção e compreensão do espaço 

no entorno da universidade, embora alguns estudantes apresentaram dificuldade para a 

leitura da imagem neste formato. 

Aguiar (2016) ao realizar uma pesquisa em Fortaleza, no período entre 2012/2013, 

com professores, concluiu que há necessidade da qualificação profissional dos 

professores em formação (ainda na graduação) para que estes façam uso pedagógico das 

geotecnologias na compreensão e representação do espaço.  
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Arruda (2016), desenvolveu uma pesquisa de campo, com professores e alunos da 

7ª série do Ensino Fundamental, na perspectiva de analisar as concepções de professores 

de Geografia e alunos a respeito do sensoriamento remoto e seus produtos, bem como as 

potencialidades e limitações do sensoriamento remoto no ensino-aprendizagem de 

Geografia, em uma escola pública de João Pessoa na Paraíba, Arruda (2016). Nesta 

detectou que o conhecimento prévio dos alunos é superficial e no grupo de professores 

pesquisados nem todos conseguiram definir o sensoriamento remoto. 

Embora o grupo pesquisado por Arruda (2016) tenha apresentado um 

conhecimento superficial acerca do sensoriamento remoto, a maioria considerou que o 

sensoriamento remoto é uma importante ferramenta para o processo de ensino 

aprendizagem, tanto da Cartografia quanto os demais temas de Geografia. Para o autor, 

são ferramentas que contribuem para ampliar as possibilidades, pois motiva o estudante 

a aprender, a questionar sua realidade, a analisar as transformações das paisagens na busca 

da compreensão do ambiente em que vive, porém, aponta a necessidade de formação ao 

professor para a inserção e adaptação desse recurso para uso didático em sala de aula. 

Sousa e Sousa (2016) através de um levantamento teórico propõe uma reflexão 

acerca da importância da utilização de imagens de satélite e softwares livres para 

geoprocessamento no processo de ensino-aprendizagem de Geografia. Seus estudos 

apontaram que “a inserção das geotecnologias na representação gráfica contribui para 

melhorar a percepção espacial” e como material de apoio no processo de estudos da 

Geografia possibilitam ao professor propor atividades que despertam não apenas 

“motivação, entusiasmo, prazer e, sobretudo permitem ao educando construir mapas em 

meio digital para além da sala de aula, ou seja, para o exercício da sua cidadania” (SOUSA 

E SOUSA, 2016, p. 8).  

Outras experiências a socializar, diz respeito à aplicação por esta pesquisadora de 

atividades utilizando-se das geotecnologias no ensino de Geografia com estudantes do 

curso de formação de professores da educação básica. O objetivo foi verificar como uma 

metodologia de utilização de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento 

poderia ser implementadas no ensino de temas ligados à disciplina de Geografia e 

perceber como essas ferramentas podem auxiliar no processo de aprendizagem e na 

perspectiva de desenvolver habilidade de leitura, e comparação de informações em 

diferentes períodos, espaços e meios de comunicação. As propostas foram desenvolvidas 

com 36 alunos do 1º ano do Curso de Formação de Docentes Integrado, faixa etária entre 

15 e 18 anos, na cidade de Palmital/PR, em 2014. 
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Uma das propostas foi direcionada para a educação ambiental com a contribuição 

do programa Google Earth, realizada em diferentes espaços e formas: sensibilização para 

o assunto verificando os conhecimentos prévios em relação aos conceitos: ambiente, 

preservação, problemas ambientais do lugar, pesquisa e seminário em grupo para 

fundamentação teórica sobre o tema e conferências ambientais e atividade prática com 

imagens de satélite do Programa Google Earth da área urbana e arredores (impressas).  

As atividades foram realizadas em grupo. Os estudantes tiveram que identificar nas 

imagens (Figura 1) a ocorrência de problemas ambientais e, posteriormente, foram 

definidos três pontos para verificação in loco. 

Figura 1: Recorte da imagem de satélite, parte da área urbana da cidade de Palmital. 

 

Fonte: Autora, adaptado do Programa Google Earth, imagem de 14/08/2013. 

 

Quadro 1 - Legenda pontos figura 1. 
Ponto Local Ponto Local Ponto Local Ponto Local 

A Pedreira/Antigo 

Lixão/nascente 

Rio 

Palmitalzinho 

C Nascente rio 

Manjerona 

E Nascente Rio 

Pessegueiro 

G Escola 

B Praça D Cemitério F Nascente Rio 

do Veado 

J Novo 

loteamento 

Organização: Autora, 2017. 

Os estudantes identificaram o ponto A, como Pedreira, mas com a visita in loco 

descobriram que lá é também o antigo lixão a céu aberto, que ao mesmo tempo em que é 

uma área em recuperação ambiental, sofre a degradação.  
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Após o campo, os alunos confrontaram as informações, fizeram registros, sínteses 

e avaliações. 

O desenvolvimento da atividade ficou limitada pela falta de internet no período 

de realização em consequência de um temporal, no entanto, não foi totalmente 

inviabilizada. A solução se deu através da impressão da imagem, o que de certa forma 

colaborou para concentrar os alunos nos pontos de interesse para a observação e análise, 

aguçando a curiosidade acerca do lugar.  

Essa prática pedagógica possibilitou tanto a retomada de conteúdos já estudados 

e conceitos geográficos apreendidos, quanto o progresso no desenvolvimento intelectual 

e pessoal dos estudantes. Quanto ao aspecto intelectual percebeu-se o desenvolvimento 

da capacidade de percepção, observação, análise, síntese e reflexão sobre os problemas 

ambientais do lugar onde estão inseridos. Em relação ao aspecto do desenvolvimento 

pessoal superaram alguns atritos na relação aluno-aluno e trabalharam de forma que um 

grupo auxiliou o outro, em suas dificuldades, potencializando o trabalho colaborativo. 

Em outra proposta pedagógica, propôs-se a leitura de livre escolha e individual de 

um livro de literatura, nacional ou não, ficção ou não e, nela, identificar os aspectos 

geográficos naturais ou culturais presentes no livro, com ênfase no espaço geográfico 

apresentado na obra. Posteriormente, o estudante deveria: a) proceder a escolha, a 

organização e o registro das informações identificadas conforme as orientações do 

comando: localização no espaço onde se passa maior parte do enredo – cidade (rua, 

bairro), estado, país, continente e no tempo (período histórico, estação do ano); b) 

descrever a paisagem e aspectos físicos e o modo de produção da existência; personagens; 

relações e expressões culturais; principais acontecimentos; c) posteriormente, e em grupo 

de quatro estudantes, escolher um dos livros e a partir das informações retiradas do livro 

criar um mapa ou maquete do enredo; d) no Software do programa Google Earth localizar 

e identificar com etiquetas o local do enredo; e) comparar as informações descritas no 

livro, no material produzido pelo grupo (mapa ou maquete) com a imagem de satélite; f) 

gravar essas imagens; g) com auxílio da  internet buscar informações atualizadas daquele 

lugar; h) registrar as reflexões e socializar com a turma o resultado final e i) promover a 

avaliação do grupo sobre a atividade. Os livros escolhidos pelos grupos foram: O quinze, 

O Gaúcho, Diário de Anne Frank, Espetinho de gafanhoto nem pensar! Diário de uma 

viagem à Tailândia e ao Vietnã, Garibaldi e Manoela e Um sonho no caroço de abacate. 

Os resultados foram positivos, verificou-se que: a atividade com as imagens de 

satélite do programa Google Earth contribuiu no incremento de habilidades: para 
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atividades em grupo, despertou o interesse  para a pesquisa, contribuiu para o 

desenvolvimento da habilidade para a coleta, organização e análise de informações e 

dados de diferentes épocas, espaços e meios de comunicação, aproximando os futuros 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental dos princípios básicos do 

sensoriamento remoto e algumas das possíveis contribuições das geotecnologias na 

aprendizagem dos conteúdos de Geografia e outras disciplinas. Vivenciaram 

metodologias diferenciadas que poderão aprimorar na sua própria prática docente para as 

novas gerações. 

A atividade, trouxe à tona temáticas estudadas pela Geografia, com a retomada de 

discussões tais como: formas de produção da existência humana; as questões ambientais 

e suas contingências como no caso da seca do Nordeste brasileiro em 1915; mobilidade 

populacional pelos diferentes motivos, os aspectos culturais dos diferentes povos; a 

questão da guerra e seus desdobramentos, e a geopolítica, permitiu discutir e entender 

conceitos inerentes a ciência geográfica como a localização, o lugar, a regionalização, a 

questão territorial, o espaço geográfico (uma vez que todo enredo acontece em algum 

lugar) envolvendo pessoas e seu modo de produção da sua existência; 

 Embora no decorrer das atividades o surgimento de alguns limites tenha se 

apresentado, como: a precariedade dos equipamentos do laboratório de informática e a 

velocidade da internet. Situações superadas por cooperação e solidariedade entre os 

estudantes com realização da atividade em grupo, e pelas pesquisas realizadas em suas 

próprias casas. 

  O desenvolvimento dessa experiência metodológica demonstrou que ao mesclar 

no processo de ensino aprendizagem diferentes formas de discurso, de linguagem e de 

meios de informação, a aprendizagem se efetiva de maneira qualitativa. Ao ser desafiado 

o estudante tende a dar uma resposta positiva. A inserção das geotecnologias nesse 

processo despertou a curiosidade, característica inerente e necessária ao processo de 

aprendizagem, bem como promove a inclusão digital, inicia a preparação do estudante 

cidadão e futuro professor, que enquanto profissional da educação poderá ter mais 

autonomia na elaboração de seu próprio material didático, suas propostas metodológicas. 

Essa experiência demonstrou, consonância ao relato dos autores supracitados 

quanto aos limites para a inserção da tecnologia espacial na rede pública de ensino básico 

no Brasil, dentre elas a carência de infraestrutura, a baixa velocidade da internet e o 

desconhecimento dos professores em relação às possibilidades, formas e potencialidades 

do uso das geotecnologias para o ensino de Geografia.  
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Também é consenso entre os autores que um dos problemas é a falta de políticas 

públicas voltadas para a formação do professor para o uso e disseminação das 

geotecnologias em atividades escolares, apesar de se verificar um crescimento no 

interesse tanto pela pesquisa na área, quanto pela inserção das geotecnologias no ensino 

de Geografia. Essas experiências, via de regra, são investimentos e interesses pessoais 

e/ou de Instituições de Ensino Superior. 

Nesta pesquisa, as experiências supracitadas foram fundamentais para estabelecer 

um arcabouço teórico-metodológico sobre o tema e para testar outras possibilidades do 

uso das geotecnologias, em contextos próprios da realidade escolar e sobre conteúdos e 

temas pautados na escola. Para tanto, optou-se por desenvolver uma aplicação de 

geotecnologias sobre a cidade. Essa escolha se deu por dois motivos: 1. A importância de 

problematizar a vida nas cidades e; 2. As poucas experiências educativas com uso das 

geotecnologias abordando temas do cotidiano, dentre eles, os relacionados a esse tema.   

 

1.4 Cidade: repensar nosso olhar sobre o lugar de vivência e vivências 

Ao abordar-se no ensino a respeito da cidade, muito frequentemente esse conceito 

evoca as ideias de: construções, indústria, comércio, banco, serviços de saúde, escolas, 

automóveis, ruas, asfalto, trânsito, trabalho, barulho (som), pessoas, estudo, lugar, que de 

certa maneira revela a percepção que se tem sobre a concentração de atividades no espaço 

geográfico denominado de espaço urbano.  Outro aspecto diz respeito a memória, a 

identidade, a relação das pessoas com o lugar, podendo revelar afetividade ou não com a 

cidade. 

Os conceitos de lugar e cidade estão sempre presentes na literatura geográfica e 

estudá-los é fundamental especialmente com estudantes do ensino médio, de maneira a 

auxiliar o estudante adolescente a resgatar/aprimorar a identidade e construir a dimensão 

do pertencimento e referência desvelando junto com ele a percepção do seu espaço do 

cotidiano, uma vez que a “percepção espacial de cada sujeito ou sociedade é resultado 

também de relações de afetividade e referência sociocultural” (CASTROGIOVANI, 

2009, pag.80). 

 Embora no mundo as relações sejam globais, as relações sociais e o cotidiano da 

vida se concretizam e materializam em lugares específicos (CALLAI, 2009, p. 84), Carlos 

(1997, p. 20) “afirma ainda que o lugar é o espaço passível de ser sentido, pensado, 

apropriado e vivido através do corpo e pode ser analisado pela tríade habitante-

identidade-lugar”, ou seja, a base de reprodução da vida de todo sujeito que nele vive. 
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O conceito de cidade e o trabalho com a temática é encontrada em inúmeros 

autores e pesquisadores, dos quais apontamos: Callai (2009), Morais (2015), Schaffer 

(2003), Carlos (2010), Cavalcanti (2012 e 2008), Santos (2012), dentre outros. Via de 

regra os autores citados apontam a cidade enquanto espaço complexo, resultado da 

história das pessoas, dos grupos que nele viveram e vivem. As suas ações e formas de 

realizar a sua vida, são construídos e vividas coletivamente, se constituindo em 

importante material a ser abordado com os estudantes. 

O estudo do lugar permite ao sujeito conhecer a sua história a trajetória do seu 

espaço, sua cidade para conhecer e compreender seu lugar e também ter a possibilidade 

de entender as coisas que ali acontecem, assim como busca desvendar porque elas 

acontecem dessa maneira, ou seja, entender os mecanismos de construção do espaço no 

decorrer do tempo. Considerando que a construção dos conceitos ocorre pela observação, 

pelo fazer das práticas diárias, ou seja, pelas experiências vivenciadas, o estudo do lugar 

e sua espacialidade certamente contribuem na formação do sujeito que se quer, o cidadão 

(CALLAI, 2009, p. 84).  

De maneira que, pode-se entender que o espaço construído é o espelho não só da 

história das pessoas que ali viveram, mas também, dos grupos que nele ainda vivem, das 

formas como trabalham, como produzem, como se alimentam e como fazem/usufruem 

do lazer bem como dos seus valores. De certa forma, pode-se inferir que a cidade reflete 

seus habitantes, seu cuidado com o urbano, com o espaço e o direito do outro, seus valores 

e preocupações.  

Na atualidade as imagens de satélite permitem que se faça essa leitura tanto no e 

do espaço mais próximo quanto em lugares ou cidades distantes, no entanto os dados 

relativos ao movimento da vida urbana (sons, odores, sabores) somente são passíveis de 

serem observados e coletados andando pelas ruas da cidade com o olhar orientado no 

intuito de identificar as particularidades, principalmente se tanto a cidade quanto o imóvel 

urbano cumprem sua função social7. 

A função social da cidade está prevista no artigo 182 da Constituição Federal e 

sua compreensão direciona para alguns aspectos importantes, tais como: 

 Bem comum que pertence ao conjunto de sua população; produto do 

esforço de todas e todos e não de só de alguns grupos; deve oferecer 

qualidade de vida de forma equilibrada a todas e todos; oferecer 

                                                           
7 “Medida de equilíbrio ao direito de propriedade, uma espécie de balança usada para impedir que 

o exercício do direito de propriedade em caráter privado prejudique um interesse maior da coletividade, de 

ter acesso ao bem comum da cidade” (BRASIL, 2016a, p. 29), também constante da Carta de Atenas de 

1933. 
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oportunidades aos mais pobres, em variadas dimensões: cultura, lazer, 

saúde, educação, transporte, moradia, infraestrutura, entre outros 

(BRASIL, 2016, p. 28).  

 

Para verificar se a cidade cumpre sua função social cabe observar se: 

O acesso a bens, serviços, equipamentos, espaços públicos, sistemas de 

transporte e mobilidade, saneamento básico e habitação se dá de forma 

relativamente equânime pelo conjunto da população, de forma justa, 

democrática e envolve o direito a ter uma vida individual e coletiva 

digna e prazerosa e a participar das decisões relativas à cidade, inclusive 

por meio da criação de novos direitos (BRASIL, 2016, p. 29).  

 

Em relação à propriedade urbana, a Constituição Federal, ao mesmo tempo em 

que garante o direito de propriedade, em seu artigo 5º, diz que ela deve atender à sua 

função social. De acordo com a Constituição (art. 182, parágrafo 2º), “a propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no Plano Diretor”. De forma que, o direito à propriedade urbana deve 

estar submetido à função social da propriedade.  

Nesse sentido, para que a cidade cumpra sua função social é fundamental que seus 

elementos constituintes, principalmente a propriedade urbana, seja ela pública ou privada, 

também cumpram com a sua função social, garantindo a todas e todos o usufruto pleno 

de seus recursos. Assim sendo, concorda-se com a visão de cidade proposta por Brasil 

(2016a, p.29) quando afirma que as cidades não podem mais serem vistas “como meras 

porções territoriais, mas como locais de realização de direitos. Moradia, trabalho, 

mobilidade, saneamento e lazer devem beneficiar todos os seus habitantes, e não estarem 

a serviço da acumulação do capital”. 

Em termos  da legislação nacional verifica-se que mais de uma década se passou 

entre a promulgação da Constituição Federal e a regulamentação dos artigos 182 e 183 

que contemplam a cidade e o espaço urbano, efetivada pela Lei 10.098/2000 denominada 

de Estatuto da Cidade, que estabelece diretrizes gerais da política urbana ao estabelecer 

normas de ordem pública e interesse social para regular o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental (BRASIL, 2016). 

A referida lei ao instituir a política urbana estabelece em seu Artigo 2º o objetivo 

central, qual seja, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana e estabelecendo as diretrizes gerais para o ordenamento urbano num 

total de dezesseis (16), dentre elas destaca-se o primeiro item que define a garantia do 

“direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
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saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2016). 

Ainda em termos de legislação e normatização do espaço urbano no território 

brasileiro tem-se a Norma Brasileira de Regulamentação 9050/2004 (NBR) da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que estabelece “critérios e parâmetros 

técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano 

e rural, e de edificações às condições de acessibilidade” (ABNT, 2016). 

As determinações contidas na referida Norma devem ser observadas e aplicadas 

não apenas no momento da construção como também nas reformas tanto em construções 

quanto em logradouros e visa “proporcionar a utilização de maneira autônoma, 

independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e 

elementos à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura 

ou limitação de mobilidade ou percepção” (ABNT, 2016). 

 No Estatuto da cidade constata-se a preocupação com a cidade mais 

especificamente as questões da organização do espaço urbano, propondo a elaboração de 

instrumentos da política urbana para estados e munícipios materializados em leis 

municipais como: Plano Diretor; Macrozoneamento; Parcelamento do Solo Urbano; 

Código de Obras Privadas; Código de Posturas; Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano, dentre outras que se fizerem necessárias com a finalidade de atender ao interesse 

social visando evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente, a utilização inadequada dos imóveis urbanos bem como 

a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, a subutilização ou não utilização 

de imóvel urbano o que caracteriza a especulação imobiliária; justa distribuição dos 

benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização em atendimento ao interesse 

social na perspectiva de promover o bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 

segmentos sociais. 

É nesse contexto, que se apresenta a presente pesquisa, com vistas a contribuir 

ainda mais para esse debate, buscará verificar como os professores verificam essas 

potencialidades e limites das geotecnologias, especificamente as ferramentas google 

Earth Pro e google My Maps, num momento em que os equipamentos e softwares são 

mais acessíveis do que à época das pesquisas supracitadas e, verificar, se há novos 

elementos a identificar daqueles já elencados nas experiências aqui compartilhadas.  Para 

isso, desenvolveu-se uma pesquisa com professores da educação básica do município de 

Palmital, no Paraná, cujos encaminhamentos metodológicos serão detalhados a seguir. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

2.1 coleta e tratamento de dados  

Nesta pesquisa, considerando os seus objetivos, optou-se pela pesquisa qualitativa 

– exploratória e descritiva. 

De acordo com Gil, (2010, p. 41) a pesquisa numa perspectiva exploratória 

descritiva “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” apresentando uma forte 

característica em busca de desvelar, e analisar “as práticas, estratégias, valores de grupos 

de indivíduos” (ALAMI, 2010, p.50) apontando os significados culturais de diferentes 

grupos envolvidos em uma pesquisa (GIL, 2010, p. 41). Richardson (2008), aponta que a 

pesquisa exploratória procura conhecer as características de um fenômeno em busca de 

explicações das causas e consequências deste.  

Em relação a abordagem de uma pesquisa científica, Oliveira (2014, p.37) 

argumenta que é:  

[...] um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de 

métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu 

contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo implica em 

estudos segundo a literatura pertinente ao tema, observações, aplicação de 

questionários, entrevistas e análise de dados que deve ser apresentada de forma 

descritiva. 

 

Considerando essa orientação, nesta pesquisa optou-se por dividir a coleta dos 

dados em três etapas. Na primeira o levantamento bibliográfico sobre o tema, bem como 

as pesquisas já realizadas na educação escolar. A segunda, a definição dos sujeitos de 

pesquisa e as entrevistas com seis professores da disciplina de Geografia do município de 

Palmital/PR, e a, terceira etapa, o estudo de caso, com a realização das oficinas com esses 

professores. As etapas estão detalhadas a seguir.   

2.1 - Primeira etapa - Levantamento bibliográfico sobre o tema 

A primeira etapa da pesquisa se constituiu na coleta de dados secundários através 

de análise documental dos textos apresentados em livros; periódicos; teses e dissertações 

já publicados na área, especificamente, as experiências no âmbito do ensino de Geografia 

com a mediação/uso das geotecnologias na educação básica.  

O levantamento para esta pesquisa se deu nas bases de dados dos periódicos da 

CAPES, da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD/IBICT), dos repositórios de 
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Universidades Públicas nos Programas de Pós-Graduação: Mestrado em Geografia, entre 

os anos 2005/2014, e nos Anais do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto na 

temática educação de 2001/2013. Para isso, utilizou-se como meio de pesquisa, as 

palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Geotecnologias; Ensino de Geografia; 

Formação de professores.  

Nas bases de dados de dissertações da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(BDTD/IBICT) e nos repositórios dos Programas de Especialização das Universidades 

públicas brasileiras em nível de mestrado, os quais pesquisaram a aplicação do 

sensoriamento remoto na formação de professores ou no ensino de Geografia. 

No total foram identificados 14 trabalhos apresentados nos (gráficos 01 e 02).   

Gráfico 01 - Público participante das pesquisas com os temas: sensoriamento remoto; 

geotecnologias; ensino de Geografia e formação de professores em dissertações e teses 

 

 
 

 
       Fonte: Banco de teses e dissertações CAPES e repositórios de Universidades públicas, período 2005 a 

2014. Organização: Pesquisadora, 2017.   
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      Gráfico 02: Programas de Pós-Graduação em nível de Mestrado que contemplam o tema da 

pesquisa 

  Fonte: Teses e dissertações CAPES e repositórios de Universidades públicas, período de 2005 a 2014. 

Organização: Pesquisadora 2017. (Transforme os números absolutos em porcentagem, retire essa marca 

preta do índice no gráfico). 

O gráfico (2), aponta a diversidade de áreas que pesquisam sobre o assunto, 

evidencia que o interesse se concentra em diferentes áreas, embora concentram-se mais 

na Geografia e, além disso, um maior número de pesquisa no sul e sudeste, embora haja 

trabalhos na Bahia e Goiás. Ainda assim, o número de pesquisa sobre este tema é 

reduzido. No gráfico 1, observa-se a predominância de pesquisa com alunos do ensino 

médio em detrimento do ensino fundamental, nos quais os trabalhos enfocam o 

desenvolvimento de atividades com práticas metodológicas que inserem o uso das 

geotecnologias no processo de ensino de Geografia escolar, e com professores. 

Nos Anais do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto na temática 

educação de 2001/2013 foram apresentados cento e trinta e um (131) trabalhos abordando 

a temática, conforme gráfico (3). 

Gráfico 3 - Público participante identificado nas publicações no tema educação nos Anais do 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto de 2001 a 2013 
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 Fonte:  Anais do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto de 2001 a 2013. Organização: Autora, 

2017. 

Na análise observou-se o aumento dos trabalhos apresentados a cada edição do 

Simpósio, conforme verifica-se através do quadro 02 e gráfico 04, embora seja destaque 

os anos de 2007 e 2011. 

Quadro 02 – Evolução trabalhos sensoriamento remoto na educação no SBSR entre 2001 

a 2013. 

Simpósio Local Ano Número de trabalhos 

X Foz do Iguaçu/PR 2001 08 

XI Belo Horizonte/MG 2003 10 

XII Goiânia/GO 2005 20 

XIII Florianópolis /SC 2007 30 

XIV Natal /RN 2009 19 

XV Curitiba/PR 2011 29 

XVI Foz do Iguaçu/PR 2013 23 

         Fonte:  Anais do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto de 2001 a 2013. Organização: autora 

2017. 

Gráfico 4 - Evolução trabalhos sensoriamento remoto na educação no SBSR entre 2001 a 2013. 
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Fonte:  Anais do Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto de 2001 a 2013. Organização: autora 2017 

Este evento é bianual. Dentre os trabalhos voltados para a formação de professores 

constatou-se, principalmente, a atuação dos profissionais do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – INPE, na formação continuada dos professores, tanto da Educação 

Básica quanto do Ensino Superior (em menor escala), e na elaboração de material a partir 

das geotecnologias.  

Nas pesquisas desenvolvidas com estudantes, verificou-se que há certa 

preferência por desenvolver atividades com alunos do Ensino Fundamental, seguido pelos 

alunos do Ensino Médio com enfoque em atividades desenvolvidas com a aplicação de 

propostas metodológicas com o uso de software livre como por exemplo o Google Earth, 

ou com imagens de satélite impressas, elaboração de mapas, investigando a contribuição 

da ferramenta para o ensino de Geografia escolar. O maior percentual dos trabalhos 

analisados e classificados como outros, embora tratem de educação, as pesquisas foram 

desenvolvidas em outras áreas ou aplicação do conhecimento que não o ensino de 

Geografia ou a formação de professor. 

Dentre os trabalhos analisados, aqueles em que a pesquisa se dedicou à formação 

de professores seja na Educação Básica ou no Ensino Superior, se destacaram os 

propostos pelos pesquisadores do INPE, que visavam o embasamento teórico prático em 

busca aproximação/qualificação do público participante em relação às geotecnologias e 

sensoriamento remoto e programas de computador como o Spring, com metodologias 

passíveis de se realizar com estudantes em todos os níveis de ensino. 

A busca de dados em periódicos limitou-se ao estado do Paraná, onde encontrou-

se três (3) artigos, conforme segue: Um resulta de projeto de extensão de graduação em 
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licenciatura em Geografia, da Universidade Federal da Paraíba, visando repensar a prática 

de ensino do professor de Geografia, os autores aplicaram uma oficina com alunos do 

curso de Formação de Docentes integrado ao Ensino Médio para verificar a importância 

das geotecnologias no ensino de Geografia. Outro relata a produção, a validação e a 

análise de atlas municipal com imagens de satélite e mapas, para e com alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. E um relato de estudante do ensino superior, sobre o 

desenvolvimento de atividades práticas desenvolvidas no seu processo de formação 

acadêmica, sendo um estudo bibliográfico onde aponta uma possibilidade de 

interdisciplinaridade entre o ensino de Geografia e a Arte.  

Portanto, pelas características apontadas em relação à disciplina de geografia 

escolar, pode-se afirmar que ela se constitui em importante instrumento na tarefa da 

formação do estudante contemporâneo a partir da efetiva ação do professor que pode e 

deve ser mediada por tecnologias, mais especificamente as geotecnologias nesta pesquisa 

representadas pelos softwares Google Earth e My Maps. Na figura (02) apresenta-se os 

aspectos positivos identificados no levantamento teórico no decorrer da pesquisa em 

relação às geotecnologias no ensino de geografia, que somados aos resultados desta 

pesquisa, considera-se que a geotecnologia pode se configurar como uma peça 

fundamental na engrenagem do processo ensino aprendizagem na educação básica. 
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Figura 02 - Síntese pontos positivos identificados nas publicações analisadas 

 

 

Organização: Autora, 2017.
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Entre os limites para a utilização das geotecnologias principalmente em instituições 

públicas, estão as situações estruturais como:  precariedade e adequação de equipamentos para 

o uso do Google Earth, inexistência de aparelhos de GPS, a precariedade para o acesso à 

internet, bem como os limites da ordem dos conhecimentos técnicos como a 

pouca intimidade de muitos professores com as Tecnologias de Informação e Comunicação e 

principalmente com as geotecnologias, SIGs, imagens de satélite. Por fim, apontou para a 

pequena oferta de formação para os professores em exercício na educação básica.   

Observa-se que os pontos positivos superam os limites, porém para superar esses limites 

existe a demanda por investimentos, tanto através de políticas públicas quanto pela iniciativa 

privada, uma vez que com frequência se ouve comentários a respeito da importância estratégica 

do uso da tecnologia, de forma que há que se cobrar a participação os investimentos dos 

fabricantes e distribuidores de tecnologias para melhor utilizar os recursos tecnológicos. 

De forma que, observando o que preconiza a legislação nacional,  que ao final do Ensino 

Médio o estudante deve dominar os princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna e conhecer as formas contemporâneas de linguagem, e ao analisar as 

produções e ações com a inserção das geotecnologias no processo de ensino aprendizagem, nas 

citadas publicações, percebe-se que elas de fato podem contribuir no ensino para o 

desenvolvimento de competências e habilidades apontadas pela legislação educacional 

brasileira como necessárias ao cidadão contemporâneo.  

  Para a disciplina de Geografia, o destaque vai no sentido de que o estudante ao concluir 

o Ensino Médio deve compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de 

ocupação de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus 

desdobramentos político-sociais, econômicos e humanos. Entende-se que aqui encontra-se os 

apontamentos gerais das relações de produção e de apropriação de bens, que configuram a 

existência do ser humano e os desdobramentos da vida em sociedade pelas dimensões materiais. 

 

2.2 - Estudo de caso: Área de estudo e sujeitos da pesquisa 

          O estudo de caso com os professores, foi realizado na cidade de Palmital, no Paraná. O 

município de Palmital, foi criado pela lei estadual nº 4338, de 25-01-1961, e desmembrado do 

município de Pitanga (IBGE, 2016). Está localizado entre as latitudes 24º52’41” e 25º01’30”   

sul (S) e longitudes 52º02’49” e 52º23’46” oeste (W), na região Centro Sul do estado do Paraná. 

Sua economia é baseada em atividades agropecuárias. Na atualidade se destacam a pecuária 

leiteira e corte.  
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Em relação à sua população, conforme informações do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), no censo de 2010, Palmital tem uma população de 14.865 habitantes, 

sendo 7.399 urbana e 7.466 no campo.  

O município possui vinte e dois (22) estabelecimentos de ensino da Educação Infantil 

ao Ensino Superior, destes, dezesseis estão no quadro urbano do município. Do total de 

estabelecimentos, 4 deles ofertam a etapa final da educação básica, o Ensino Médio, sendo três 

na área urbana e uma escola do campo. 

A pesquisa foi realizada na cidade de Palmital, com seis (06) professores de Geografia 

(de um total de onze em exercício no município). O convite foi feito a todos, porém somente 

esses 06 aceitaram participar. Participou também um professor, de outro município (município 

de Santa Maria do Oeste), que demonstrou interesse e participou ativamente de todo o processo. 

Os professores participantes da pesquisa atuam em três das escolas estaduais que ofertam o 

ensino médio na cidade.  

            A escolha do grupo foi por meio de edital aberto em parceria com o Núcleo Regional 

de Educação de Pitanga, com o seguinte critério: ser professor de Geografia, ser efetivo na 

carreira da educação básica, ter pelo menos uma turma de ensino médio e comprometer-se a 

participar de todas as ações previstas no cronograma do projeto.  

Com vistas a identificar o perfil dos professores participantes da pesquisa (quadro 3), 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas (anexo 4), conforme orienta Gil (1999). A 

entrevista permitiu identificar o perfil dos professores participantes, formação, experiência e a 

concepção que possuem sobre tecnologias espaciais, bem como as experiências que já 

realizaram com essas ferramentas. A entrevista foi realizada antes das oficinas, 

individualmente, na residência8 de 04 professores, e na escola9 com 02 professores. Ocorreu 

num clima de cordialidade transcorrendo em uma conversa amigável, trazendo à tona 

lembranças, informações e aprendizados adormecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Nota. Entrevistas nos dias: 20,21,23 e 24/09/2016. 
9 Nota. Entrevistas nos dias 25 e 26/09/2016. 
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Quadro 3 -  Identificação dos professores colaboradores da pesquisa 

Professor  Idade / 

Sexo 

Graduação 1  

 

Graduação 2 Especializaç

ão 

Número 

 

Tempo de magistério 

(Em anos) 

Escolas 

em 

2016 

A10 42 F Geografia   02 + PDE 19 01 

B  40 M Geografia   03 12 02 

C  38 M Pedagogia  Geografia  01 09 01 

D 37 F Geografia   02 07 03 

E 39 F História  Geografia  02 07 03 

F 42 F Geografia  Pedagogia - 

acadêmica 

01 12- EF anos iniciais 

03- EF anos finais e EM 

03 

Pesquisado

ra/Professo

ra 

50 PP Pedagogia  Geografia  06 + PDE** 19 01 

Organização: Autora, 2017. Fonte: Entrevistas, 2016. * Inclui-se a pesquisadora no quadro porque a mesma 

também realizou as atividades e, neste aspecto, avaliou as experiências com as geotecnologias em conjunto com 

os demais professores. **Programa de Desenvolvimento Educacional11 

As informações constantes no quadro 03 apontam para a predominância do sexo 

feminino. Quanto a familiaridade com as tecnologias se está diante de um grupo de profissionais 

da educação que se configuram em “imigrantes digitais” conforme definição apontada por 

Prensky (2016), uma vez que cronologicamente se situam na faixa etária entre 37 e 50 anos e, 

conforme os dados oferecidos nas entrevistas tiveram acesso aos meios pedagógicos digitais há 

no máximo 12 anos. Observa-se que os professores buscam se atualizar, uma vez que, todos 

possuem pós-graduação, lato sensu, alguns deles com mais de uma, e dois com PDE. Em 

relação ao tempo de experiência todos estão acima dos cinco anos, o que se configura um grupo 

experiente. Se considerarmos as observações de Tardif (2008), os professores nessa fase do 

magistério já possuem certa autonomia e segurança na sua atuação profissional. 

A Professora “A”, por exemplo, é uma profissional experiente, dedica seus 19 anos de 

exercício no magistério, todos em sala de aula, e, segundo ela, sempre foi preocupada e disposta 

a se qualificar, conhecer e dominar novas propostas metodológicas. Afirma também que ao 

concluir o magistério, não tinha ideia do que fazer academicamente e queria ficar um tempo 

sem estudar para poder identificar qual seria a área para graduação. Porém, sua mãe não 

permitiu, então, ao verificar os cursos que a universidade12 mais próxima ao município de 

Pitanga ofertava à época, identificou-se com a Geografia, matéria que já gostava de estudar na 

época do colégio. Durante a graduação se deslocava de Pitanga à Guarapuava todas as noites 

para estudar. Nas suas próprias palavras: “foi um esforço e tanto! ”. Afirma que não se 

                                                           
10  Nota: para não expor o nome dos professores, optou-se por usar letras para sua identificação. 
11 O PDE é política pública de Estado regulamentado pela Lei Complementar nº 130, de 14 de julho de 

2010 que estabelece o diálogo entre os professores do ensino superior e os da educação básica, através de atividades 

teórico-práticas orientadas, tendo como resultado a produção de conhecimento e mudanças qualitativas na prática 

escolar da escola pública paranaense. 
12 Naquele período a Universidade pública mais próxima era a Universidade Estadual do Centro Oeste – 

UNICENTRO, no município de Guarapuava- Paraná. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=56184&indice=1&totalRegistros=2
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arrepende pela escolha que fez. Começou a atuar somente após concluir a graduação, primeiro 

em Santa Maria do Oeste, no ano de 1997, e depois em Palmital onde fixou residência, em 

2015, concluiu o PDE. Em 2016 atuou em uma única escola. Segundo a Professora, as 

geotecnologias “são importantes para melhorar o conhecimento do espaço geográfico e 

melhorar a atuação”, quanto a contribuição para o ensino de Geografia diz que, “ acredito que 

podem contribuir e muito, já que nossos alunos têm acesso as tecnologias e por ser um 

instrumento que atrai os alunos”. A Professora “A” lembrou que teve um início de formação 

com a aplicação das geotecnologias ao participar das atividades ofertadas nas oficinas do PDE13 

pela mesma pesquisadora em 2013. Na ocasião da entrevista afirmou que ainda não utilizou 

com seus alunos e, segundo ela “como o conteúdo é difícil e os alunos são agitados, não me 

sinto preparada para usar em sala de aula”. 

   O Professor B, de família de pequenos agricultores, disse que foi “escolhido” pela 

Geografia. Como gostava mais de História, no vestibular colocou-a em primeira opção, e 

Geografia, em segunda. Aconteceu, contudo que entrou pela segunda opção e se apaixonou pelo 

curso. Nos primeiros anos da graduação morava na mesma cidade onde estudava, Presidente 

Prudente/SP. Como ainda não tinha estágio a realizar, conseguia conciliar a necessidade de 

trabalhar com o estudo. Porém, quando chegaram às práticas, teve que sair do emprego de 

motorista de caminhão, e voltar para sua cidade natal (Laranjal/PR), onde começou a trabalhar 

em sala de aula antes mesmo de se formar, por isso, tem mais tempo de experiência do que de 

graduação, “hoje não me vejo trabalhando com outra disciplina”. Sua experiência na docência 

inclui escolas do campo e da cidade. Em 2016, atuou em duas escolas, sendo que em uma delas 

assumiu a direção do estabelecimento. Na visão do Professor as geotecnologias são 

“importantes, uma ferramenta para compreensão dos espaços, paisagens e lugares”, portanto 

podem contribuir, pois, “tornam a aula mais atrativa, desperta nos alunos mais interesse, pois 

os mesmos dominam a tecnologia. E buscam sempre mais conhecimento usando meios 

modernos do que os meios tradicionais - livros”. Informou que seu conhecimento em relação a 

temática em discussão ainda é superficial, e concluiu sua observação dizendo: “Lá em casa, 

quem usa são meus filhos”. 

                                                           
13 Produção didático pedagógica.  Acesso pelo link:  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/2012_unicentro_geo_

pdp_elizabete_pazio.pdf. 

Artigo. NOVAS TECNOLOGIAS ESPACIAIS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA: o estado da arte 

na formação continuada de professores.  Acesso pelo link: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/2012_unicentro_geo_

artigo_elizabete_pazio.pdf. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/2012_unicentro_geo_pdp_elizabete_pazio.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/2012_unicentro_geo_pdp_elizabete_pazio.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/2012_unicentro_geo_artigo_elizabete_pazio.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/2012_unicentro_geo_artigo_elizabete_pazio.pdf
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O Professor “C”, um dos poucos do grupo a se formar, para depois começar a atuar em 

escola, formou-se em Pedagogia, e começou a trabalhar na educação do campo, mais 

especificamente na Casa Familiar Rural. Oriundo da agricultura, assim como o professor “B”, 

e esta pesquisadora, segundo ele, sempre sentiu falta de algo. De informação que o ajudasse a 

entender algumas questões que a formação que tinha não permitia, por isso buscou a segunda 

graduação. Segundo ele, é um profissional preocupado com a educação, especialmente a 

educação do jovem do campo, pela dificuldade que teve de acessar a formação em nível 

universitário, como também em se inserir como profissional nas escolas. De acordo com o 

Professor a geotecnologia tem potencial no processo de ensino, porém menciona um dos fatores 

mais apontados nas pesquisas, segundo ele “é pouco explorada por falta de suporte tecnológico 

nas escolas”.  

A Professora “D” ao abordar sobre a sua graduação, foi enfática: “Nossa! Como foi 

difícil fazer a faculdade, ir todos os dias de Palmital para Guarapuava, depois de um dia de 

trabalho...que cansativo! ” E, depois de refletir um pouco, disse não saber como conseguiu. Na 

entrevista, demonstrou-se preocupada com a formação, indagando: “Como será em alguns 

anos? Temos que buscar formação e alternativa para motivar e despertar o interesse dos nossos 

alunos na sala de aula”. Ela também começou sua experiência docente ainda quando era 

acadêmica, fator que ela considera como positivo para sua formação e atuação profissional. Em 

2016, para completar seu padrão teve que atuar em três (3) escolas diferentes, para ela isso 

dificultou sua atuação profissional, pois o tempo gasto para deslocamento, entre uma e outra, 

poderia ser utilizado para planejar, pesquisar e organizar propostas de atividades mais 

complexas. Segundo a Professora a geotecnologia, vai possibilitar a “diversificação de 

materiais e de métodos utilizados no ensino. Sempre será positivo! ”, uma vez que “com elas é 

possível problematizar, estudar, realizar trabalhos práticos de vários conteúdos. O aluno sente 

o espaço mais próximo dele e pode entender conceitos”. 

Para a Professora “E”, sua primeira graduação também exigiu esforço tanto quanto a 

Professora “D”, pois também teve que se deslocar de Palmital até Guarapuava para estudar. O 

acesso ao ensino superior era difícil. No seu caso, era necessário conciliar estudo e trabalho. 

Segundo ela: “fazer o trajeto diariamente de 140 km, ida e volta, não foi nada fácil”. Sua 

primeira graduação foi em História e, só recentemente cursou Geografia. Sua segunda 

graduação não exigiu deslocamento, pois cursou pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) na 

modalidade de Educação à Distância, ofertado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG). Esta Professora também começou a lecionar quando ainda acadêmica. A Professora 
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“E” também participou das oficinas do PDE ofertadas pela Pesquisadora, em 2013. Para ela são 

“mais uma possibilidade e facilitam o ensino e a aprendizagem de maneira mais dinâmicas” 

Do grupo, a Professora “F” foi à última a graduar-se, porém tem considerável período 

de experiência em docência nos anos iniciais, devido a sua formação no Magistério em nível 

médio. A distância e o fato de ter que se deslocar para outra cidade, foram barreiras para 

continuar seus estudos. Além disso, casada e com filhos, a opção foi por criar os filhos e, na 

sequência voltar para a graduação, e isso só foi possível, por meio do ensino superior a distância, 

que chegou ao município de Palmital a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A 

Geografia sempre foi a matéria preferida e “me considero premiada porque tanta gente para 

estudar, teve e tem, que se arriscar na rodovia, viajar, depois de trabalhar um dia inteiro e, eu, 

não precisei”. A experiência no ensino médio e anos finais começou, em 2014, antes da 

conclusão da graduação, em 2015. O primeiro contato com as geotecnologias foi durante a 

graduação. Segundo ela, “assim será possível usar com os alunos. Na graduação foi superficial, 

não foi possível conhecer bem”. Segundo a Professora as geotecnologias “podem contribuir 

muito no processo ensino aprendizagem, principalmente em relação aos estudos relacionados 

às análises espaciais com diversos enfoques”. No entanto, “precisamos de muito estudo para 

dar conta”. 

A Professora e pesquisadora “PP”, de família de agricultores, se encontraram 

profissionalmente na educação depois de um período de mais de 10 anos trabalhando como 

comerciária, bancária, auxiliar de cartório, secretária. Para estudar sempre precisou se deslocar 

entre residência e escola e, depois, para a faculdade. Seu ingresso no ensino superior se deu 11 

anos após concluir o segundo grau (ensino médio). A primeira graduação foi Pedagogia 

inspirada em uma professora que conheceu enquanto estudante no segundo grau. Nessa época 

já trabalhava como auxiliar administrativo na secretaria de uma escola, onde exerceu a função 

de secretária. No seu último ano do curso de Pedagogia assumiu sala de aula como Professora 

contratada no curso do Magistério, em seguida teve que assumir aulas de Geografia, o que 

despertou para essa área e, ao concluir sua primeira graduação sentiu-se motivada para mais 

um período de estudo, ou seja, mais uma graduação. A distância a percorrer, de Palmital-PR à 

Jandaia do Sul-PR (para cursar Geografia na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras - 

FAFIJAN), não foi motivo para desistir, a motivação foi o gosto pelo estudo que se mantém 

desde a infância. Para não ficar desatualizada, complementar conhecimentos para entender e 

resolver situações no trabalho e vida pessoal vieram os cursos de extensão e as especializações 

Latu Sensu em Jandaia do Sul, Pitanga, Campo Mourão, Curitiba, Guarapuava e os cursos de 

extensão. Foi num desses cursos, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Mídias 
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Integradas na Educação (extensão - ciclo intermediário), em 2010, o primeiro contato com 

atividade envolvendo geotecnologia, desde então vem buscando aprofundar seus 

conhecimentos acerca da inserção em sua prática profissional. Acredita no potencial da 

geotecnologia na mediação do ensino de geografia, pois esta facilita o acesso às 

marcas/transformações do e no espaço pela interação homem natureza trazendo na imagem 

informações, ao público em geral, e ao estudante, mais especificamente, além de possibilitar a 

interatividade, tanto com o software levando-o a criar novas possibilidades, quanto com outras 

pessoas, em locais diferentes. Por isso, é necessário sempre buscar atualização.  

 

2.3 - Terceira Etapa – Oficinas com os professores. 

A terceira etapa se deu por meio de um ciclo de oficinas com os professores, em formato 

de grupo de estudos, por meio de uma parceria, com o Núcleo Regional de Educação, do 

município de Pitanga-PR. 

O grupo de estudos se deu por encontros presenciais e a distância, no qual os professores 

ao participar de um projeto de formação continuada debateram o tema, bem como 

desenvolveram experiências de ensino com geotecnologias as quais compartilharam com a 

pesquisadora e com seus colegas. 

Nessa etapa da pesquisa, a metodologia utilizada para a coleta e registro de dados foi a 

observação participante, uma vez que a pesquisadora era parte integrante do grupo, seguindo 

as orientações de Gil (2010), Moreira e Caleffe (2006). 

Para o desenvolvimento das atividades da pesquisa foi organizado um tutorial, ou seja, 

um passo a passo para explorar as funções das ferramentas do Google: O Google Earth Pro 

(Globo virtual Terra versão profissional) e o Google My Maps (mapa base), voltado 

especificamente para atividades escolares. No bojo da implementação das ações foram 

realizadas atividades de exploração de algumas funções, passíveis de uso em sala de aula ou 

em atividades extraclasse, a serem aplicadas pelos participantes com os estudantes, visando 

descobrir as potencialidades da proposta, bem como os limites encontrados pelos professores. 

O tutorial, o processo e as atividades estão apresentados detalhadamente nos capítulos 2 e 3. 

De modo geral o tutorial abordou 05 temas, conforme quadro 04: 

As atividades com os professores aconteceram no segundo semestre de 2016, em 05 

encontros, conforme quadro 04. Os registros das observações nos encontros do grupo, das 

discussões e reflexões bem como as entrevistas, foram efetuados por meio de caderneta de 

campo, gravação e/ou com filmagens, cuja análise se deu qualitativamente.  
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Quadro 04 -  Síntese das oficinas 

Oficina Tema Data Objetivo Sinopse 

1 Globo digital 

Google Earth 

versão Pro; 

 

27/09/2016 - Conhecer o globo digital 

Google Earth versão Pro; 

- Motivar os participantes a 

interagirem com a ferramenta. 

- Realizar exercícios práticos 

com as informações recebidas; 

 

Explorar a ferramenta com o 

tutorial aplicando através da 

resolução das   atividades: 1, 

2, 3, 4 e 5   

 

2 Google My 

Maps 

11/102016 - Adquirir familiaridade com o 

software; 

- Desenvolver habilidade no 

uso da tecnologia; 

- Propor atividade a 

desenvolver com seus alunos 

 

Explorar a ferramenta com o 

tutorial aplicando através da 

resolução das   atividades: 1 

3 Legislação 

urbana  

25/10/2016 - Refletir sobre a questão da 

vida na cidade.  

- Pensar a cidade de Palmital – 

suas qualidades e seus 

problemas. 

- Propor atividades com os 

estudantes a partir de situações 

apontadas nas discussões. 

 

Discussão de textos 

aprofundando a questão da 

cidadania e da Legislação 

municipal para o ordenamento 

urbano. 

Organização dos indicadores, 

categorias, pesos e 

trajetos/percursos 

4 Percurso 15/11/2016 - Aprimorar a prática da 

observação em campo para 

trabalhar /aplicar com seus 

respectivos alunos. 

 

Observar as ruas do percurso 

identificando pontos positivos 

e ou negativos para compor 

um índice de caminhabilidade 

na área central da cidade onde 

se concentra a maior parte dos 

equipamentos urbanos e oferta 

de serviços. 

 

5 Seminário 07/12/2016 - Socializar as experiências e 

resultados; 

- Sintetizar as observações e 

pesos para o índice de 

caminhabilidade; 

- Avaliar o processo. 

 

Encerramento das atividades 

com os colaboradores 

Organização: Autora, 2017. 

As três etapas foram simultâneas, algumas individuais e outras em grupo. Para o 

desenvolvimento da pesquisa foi consultado o Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP) da 

UNICENTRO e aprovado de acordo com o parecer número 1.550.220 em 17 de maio de 2016. 
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CAPÍTULO 3 

             3 - Conhecendo a ferramenta no uso pedagógico do Google Earth no ensino de 

Geografia. 

 Para se obter melhores resultados no uso e aplicação de uma ferramenta, programa ou 

software é importante primeiro conhecer, ou seja, fazer uma imersão em suas funções, verificar 

suas possibilidades. Afinal, o novo, não raro é visto como complexo, difícil de operar, pode ser 

percebido como equipamento destinado somente a especialistas. Uma alternativa para conhecer 

um aplicativo ou um software novo é utilizar de um tutorial, um passo a passo como guia para 

desvendar as funções e buscar aplicações inclusive para áreas para o qual, a princípio, a 

tecnologia não foi destinada a escola, mas pode ser explorada dado o seu potencial. Assim, aos 

poucos, também desmistifica-se sua utilização.  

Nesse sentido, buscando identificar e analisar as potencialidades das ferramentas 

Google: Earth versão Pro e My Maps no ensino de geografia, e buscando as repostas para as 

questões apresentadas nessa pesquisa, se propôs um tutorial com atividades práticas voltadas a 

esse componente curricular, que foram testadas com professores participantes na pesquisa. 

Neste capítulo, serão apresentadas as atividades realizadas nas oficinas 01 e 02, num total de 

seis (6) atividades. 

            

3.1 - Google Earth. Prazer em conhecê-lo. 

As ferramentas de localização Google Earth e My Maps são disponibilizadas pela 

empresa Google. Uma empresa de busca que tem uma história longa, num tempo relativamente 

curto. Fundada em 1998, por Larry Page e Sergey Brin, após as atividades acadêmicas 

desenvolvidas pela dupla, em uma proposta com um mecanismo de busca o qual denominaram 

BACKRUB na Universidade de Stanford, em 1996. Em 2004, adquiriram a empresa de 

mapeamento digital Keyhole e, em 2005, lançaram o Google Earth e o Google Maps 

(ANTUNES, 2013, p. 6 e GOOGLE, 2016).  

No momento existem três versões do Google: Google Earth e Google Earth Pro – 

voltadas para educadores e pesquisadores (duas versões são de acesso livre), e o Google EC -

voltado para empresas (versão tem custo para usuários) (ANTUNES, 2013, p. 7 e GOOGLE, 

2016). Há também a versão para dispositivos móveis para celulares e tablets como: Google 

Earth para dispositivos Android, disponível na Google Play Store e Google Earth para 

dispositivos iOS, disponível na App Store no iTunes (GOOGLE, 2016), que funcionam com 

conexão wifi. 
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2.1.1 - Requisitos do sistema 

Para executar o globo virtual - o Google Earth Pro no computador, o software exige 

alguns requisitos de acordo com o sistema operacional de cada máquina, conforme segue nos 

quadros 14 e 15 elaborados a partir das informações obtidas na página de suporte da empresa 

Google, os quais podem ser verificados no apêndice 2 (páginas 139 e 140) ou na página da 

empresa no link: suporte google. 

Sobre os pré-requisitos foi pesquisado junto aos professores qual a característica dos 

computadores das escolas, como cada professor tem operacionalizado os laboratórios didáticos, 

se o professor dispõe de computador individual e, se seus alunos dispõem de computadores 

pessoais. Cada integrante do grupo de estudo fez esse levantamento na sua escola sob as 

orientações e acompanhamento desta pesquisadora, e foi constatado que todos os professores 

participantes da pesquisa possuem computadores pessoais e todas as escolas possuem 

laboratórios de informática, quanto aos estudantes das escolas, 70% possuem computadores 

pessoais.  

No entanto, para que o Google Earth possa ser executado no sistema Linux é necessário 

instalar o Linux Standard Base (LSB), ou seja, Linux Básico. Durante a instalação do Google 

Earth, o sistema operacional instala essa dependência automaticamente. “O Google Earth é 

oficialmente compatível com as versões mais atuais do Ubuntu e RHEL Linux. Embora o 

Google Earth não seja oficialmente compatível com outras distribuições Linux, muitos usuários 

conseguiram executá-lo nessas plataformas” (GOOGLE, 2016). Para utilizar a ferramenta 

depende da conexão com a internet. Quanto a isso, das quatro escolas envolvidas nos projetos, 

por meio dos professores participantes, todas tem internet.  

 Na pesquisa optou-se por explorar com os professores a versão Google Earth Pro, por 

ser gratuita e oferecer uma gama de recursos passíveis de serem utilizados na disciplina de 

Geografia, tanto em atividades presenciais (em sala de aula), quanto em atividades extraclasse. 

 

3.1.2 - Por que a versão Google Earth Pro? 

Por ser uma proposta de atividade voltada especificamente aos professores de 

Geografia, a versão Google Earth Pro oferece recursos com ferramentas avançadas e 

interessantes e que podem ser apropriadas na prática pedagógica. A grande maioria dos 

estudantes do ensino médio podem ser chamados “nativos digitais” (PRENSKY, 2016) e, além 

disso, via de regra já estão familiarizados ao uso de tecnologias como computador, tablet e 

celular em atividades interativas virtuais onde a imagem está presente.  
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Não há homogeneidade nas escolas públicas no Paraná, no que diz respeito ao Núcleo 

Regional (N.R.E) de Pitanga ao qual a pesquisadora está vinculada e realizou-se a presente 

pesquisa, há crianças e jovens com e sem acesso próprio as tecnologias digitais, assim como há 

escolas bem equipadas e outras com carência quanto aos laboratórios de informática. Porém, 

no grupo participante da pesquisa, como já mencionado, todos tem acesso. No entanto, em 

reuniões semestrais com professores da rede neste N.R.E identificou-se, ao longo dos últimos 

anos, que a necessidade de acesso às tecnologias é assunto recorrente entre os professores.   

No que diz respeito ao Google Earth concorda-se com Antunes (2013, p.14) quando 

afirma que “o Google Earth é uma impressionante janela para o mundo que nos permite navegar 

pelo globo terrestre[...] ampliando para o escolar a maneira como vê o mundo”. E, neste aspecto, 

se os professores de Geografia, o incorporarem em sua prática pedagógica os mapas digitais 

associados a imagens de satélite, tendem a possibilitar aos estudantes o acesso remoto a 

diferentes partes do mundo (altas montanhas, cidades, campo, oceanos). Outro dado 

interessante é que esses produtos são georreferenciados14. 

Dentre os recursos do Google Earth Pro, destacam-se: 

 Medidas avançadas: possibilita a medida de área poligonal ou determina o raio afetado com 

medida de circunferência. 

 Impressão de alta resolução: imprima imagens de até 4800x3200 px de resolução. 

 Camadas de dados exclusivas do Pro: informações demográficas, dados do clima, contagem 

de volume de tráfego, dados do relevo com visualização do perfil de elevação. 

 Importação de planilhas: permite que insira até 2.500 endereços por vez, atribuindo marcas 

de local e modelos de estilo em massa. 

 Importação de SIG: permite a visualização arquivos de forma ESRI (.shp) e MapInfo (.tab). 

 Movie-Maker: possibilita exportar filmes em alta definição, em formato Windows Media. 

 Essa diversidade de recursos e as possibilidades de aplicação em situações de ensino e 

aprendizagem de conteúdo da disciplina de Geografia foi o estímulo para o desenvolvimento 

da pesquisa e, consequentemente, das oficinas pedagógicas com os professores, cujos 

resultados compartilha-se na sequência. 

3.2 – Oficina 1: aplicando o software Google Earth Pro 

A primeira oficina teve duração de oito (8) horas presenciais com os seguintes objetivos: 

                                                           
14 Segundo Fitz (2008, p.107) um produto georreferenciado é aquele “portador de um endereço espacial 

vinculado a um sistema de referência, definido por coordenadas geográficas ou planas”.  
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a) conhecer as principais funções das barras de menu e ferramentas;  

b) motivar os participantes a interagirem com a ferramenta ao realizarem exercícios 

práticos, por meio das informações disponibilizadas;  

c) identificar junto aos participantes, conteúdos/conceitos que poderiam trabalhar a 

partir da tela inicial do globo digital Earth bem como as dificuldades apresentadas.   

 

Atividade 1.  Instalação e/ou atualização do Google Earth Pro. 

A primeira atividade solicitada aos professores foi para instalar o Google Earth Pro, 

para a qual seguiram as seguintes orientações e etapas: criar uma conta de e-mail do google 

(Gmail) necessário para para cadastrar-se, feito o cadastro, acessaram o link 

https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/ e na página inicial, canto direito inferior (seta 

vermelha) clicaram em (faça o download do Google Earth Pro), ao abrir a próxima tela do 

Termo de Serviço, para iniciar o processo é necessário, leram e  clicaram em concordar e fazer 

download ao concluir para o seu computador, no canto esquerdo e inferior abriram o arquivo e 

permitiram a instalação. Ao concluir o processo o software abre o programa na tela inicial.  

 

Atividade 2. Explore a tela inicial. Essa atividade tem como objetivo despertar a 

curiosidade e criatividade do navegador. Ao manipular a tela é possível ao dar zoom; aproximar 

o globo, ou seja, ampliar ou reduzir tanto o recorte espacial e ou o nível de detalhes a ser 

observado, conforme observa-se na (Figura 03). 

Figura 3 - Tela inicial do Globo digital 

 

 
 

 

  

Fonte: Interface do Google Earth Pro. Organização: Autora: 2017. 

 

https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/
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Com a imagem da tela inicial (figura 03), após explorar e analisar por instantes, e com 

o objetivo de identificar junto aos participantes quais conteúdos/conceitos poderiam trabalhar 

a partir da tela inicial do globo digital Earth, abriu-se espaço para os professores manifestarem 

sua própria percepção sobre as possibilidades oferecidas nesta primeira tela do programa. 

Na medida em que foram manipulando o programa foram elencando suas impressões 

(figura 4). 

Figura 4 – Professores manipulando o software nos computadores do laboratório  

 

 
 

 

 
 

Organização: Autora, 2017. 
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Dentre os temas e ou conteúdo a serem trabalhos por meio da exploração do aplicativo 

os professores destacaram: a distribuição das massas continentais e oceânicas, as fronteiras 

políticas administrativas dos diferentes países, localização, orientação, movimentos de rotação, 

bem como informações acerca da imagem.  

Ressaltaram ainda que, a imagem inicial do Globo digital, permite diferentes abordagens 

em relação ao conteúdo da disciplina de geografia escolar. Porém, a Professora “A” lembrou 

ainda que, não podem esquecer-se, que a partir da mediação com os mapas e imagens digitais 

o professor deve explorar o “conteúdo com o devido aprofundamento teórico” ao qual 

acrescenta-se as discussões pertinentes ao tema estudado.   

Nas interações do grupo a Professora “A” lembrou-se da sua participação em uma 

formação, em 2013, na qual experienciou a leitura de imagens, porém comentou que não voltou 

mais a explorar a geotecnologia, devido ao afastamento da escola em função da sua formação 

no PDE. Esse distanciamento a fez esquecer o que havia aprendido. Esse fato mencionado pela 

professora é comum. O não uso de ferramentas e/ou aplicativos podem ter consequências 

quanto ao esquecimento e/ou dificuldades na sua operacionalização posterior. Seja porque há 

sempre atualizações dos sistemas, seja porque é fundamental a manipulação autônoma das 

ferramentas para conhecê-las melhor, assim como para ganhar segurança no seu uso.  

Todos conheciam o globo digital Earth, mas não a versão Pro.  A Professora “D” 

afirmou já ter utilizado para fins pessoais, para localizar um endereço. Alguns professores, 

compartilharam experiências, a exemplo do Professor “B”: “Tenho filhos adolescentes e 

sempre que vamos para um lugar que não conhecemos, primeiro visualizamos, para ter alguma 

informação sobre o lugar, escolhemos a rota e calculamos distância da viagem”.  

Essas intervenções dos professores ao longo da oficina foram importantes para a 

interação do grupo e para aproximá-los ainda mais da discussão do tema. 

Nesse início de imersão os professores não apresentaram dificuldades em relação a 

operacionalidade do programa. 

 

Atividade 3. Explorando as barras de menu e de ferramentas. 

Essa atividade teve como objetivo conhecer e explorar as principais funções das barras 

de menu e ferramentas, explorando suas aplicações, por meio de exercícios demonstrativos, 

para o ensino de Geografia.  

A barra de menu do aplicativo Google Earth Pro permite um conjunto de possibilidades, 

por meio das ferramentas oferecidas. Elas podem ser acessadas pelo usuário por meio da seleção 

da ação de interesse (figura 05). 
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                            Figura 5 -  Barra de menu 

 

Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2016.  

Na atividade foi explorada com os participantes cada uma das ferramentas constantes 

da barra de menu sempre questionando os professores quanto as possibilidades no ensino de 

geografia. Como exemplo a figura 6, ao selecionar a barra grade tem-se a visualização das 

coordenadas geográficas, latitude e Longitude, assim como dos paralelos como: a Linha do 

Equador, os Trópicos de Capricórnio e de Câncer e os Círculos Polares Ártico e Antártico, e os 

Meridianos, tais como, o Meridiano de Greenwich. 

Figura 6 - Coordenadas Geográficas e os Paralelos e Meridianos 
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Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2017 

Enquanto realizava a atividade proposta a Professora “E” comentou que vai usar em sua 

metodologia, “acredito que com essa ferramenta os estudantes podem compreender melhor as 

coordenadas geográficas, o movimento de rotação. Como pode ser manipulada pelos estudantes 

também pode ser motivador”. O Professor “C” completou: “se nós estamos aprendendo a fazer 

também acredito que pode mobilizar a curiosidade dos estudantes”. 

Após explorar as ferramentas com a visualização do globo, sugeriu-se a visualização do 

território Brasileiro. Para isso, indicou-se o seguinte procedimento: aumentar o zoom (escala) 

até que fosse possível visualizar a divisão política do país. 

Observando e trabalhando com a barra de ferramentas (ver apêndice 2 figuras 47 e 48), 

verifica-se que a mesma concentra inúmeras funções, as quais permitem o usuário dar zoom 

(aumentar a escala) ou reduzi-la, ou seja, ir do local (a residência, ou a cidade) ao nacional (o 

território brasileiro), e até mesmo ao global. Na medida em que reduz ou amplia a escala (o 

zoom), aumenta a área do território a ser observado, mas com isso, diminui os detalhes (Figura 

7). 
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     Figura 7 – Conjunto de imagens obtidas do Google Earth com diferentes recursos. 

1 

 

2 

 

3 

 
 

4 

 

5 

 
 

 
1 - Imagem do Street Wiew – C.E.Dr. João F. 

Neves 

2 - Cidade de Palmital 

3 - Estado do Paraná 

4 - Brasil e parcial da América do Sul 

5 – Continente Americano 

     Fonte: Interface Google Earth Pro. Organização: Autora, 2017.
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Feito esse esclarecimento, passou-se as instruções aos professores, em relação a 

exploração da barra de ferramentas localizada no lado esquerdo da tela e na vertical contendo 

as funções de: pesquisar, lugares e camadas, conforme observa-se na figura (8), mais 

orientações encontra-se no apêndice 2. 

Figura 8 -  Barra de ferramentas 

 

    Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2016 

No primeiro momento a ação da atividade na função pesquisar, visou despertar a 

curiosidade para o conhecimento do programa, para tanto foi solicitado aos participantes que 

escolhessem uma cidade para visualizar e observassem a abertura da tela e em seguida verificar 

que informações poderiam ser abstraídas e se poderiam ser inseridas em sua prática em sala de 

aula. Com relação à função lugares que embora permita armazenar os pontos, polígonos, 

caminhos, sobreposição de imagens, vídeos feitos a partir do sobrevoo no Google Earth, neste 

momento os participantes ainda não possuíam arquivos e atividades armazenadas. 

A exploração inicial da função camada evidenciou aos professores ainda mais as 

inúmeras informações e possibilidades de interatividade do e com o aplicativo. Conforme 

acessavam os participantes destacavam o assunto explorado e destacavam algumas 

possibilidades de inserção no processo de ensino de geografia, o destaque foi para os aspectos 

físicos do planeta Terra: relevo, vegetação, hidrografia, clima, oceanos. Aproximando o zoom, 

ou seja, a escala destaca-se a ocupação do solo como áreas construídas (urbanização, a camada 

– luzes- imagem noturna evidencia áreas urbanizadas), industrialização, áreas agrícolas. 
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Transportes: rodovias, ferrovias, aeroportos, cursos d’agua para navegação, metrô. Áreas de 

preservação espalhados pelo globo terrestre. 

Com relação ao uso das funções mencionadas, Antunes (2013, p.27) orienta que para 

que o sistema ao ser acessado e usado não se torne lento, e nem confuso, deve-se acionar/ativar 

apenas os temas que queira visualizar. Quanto maior a quantidade de temas selecionados mais 

pesado fica o sistema, dificultando seu trabalho. 

A parte superior, da esquerda para a direita apresenta uma série de ícones e cada um 

apresenta uma função sendo explorados um a um pelos participantes da oficina, na sequência 

em que aparecem: ocultar barra lateral, marcador , polígono , caminho , sobreposição 

de imagem , gravação , imagens históricas , luz do sol , explorar , régua , e-mail

, impressão , salvar , visualizar link externo . Uma descrição mais detalhada de cada 

função consta do apêndice 2 deste trabalho. 

No momento de imersão e exploração inicial o destaque dado pelos professores foi em 

relação as funções de imagens históricas em que se recuperou um conjunto de imagens de uma 

área da cidade de Palmital/PR que necessita de atenção tanto das autoridades quanto da 

população local, representadas na figura 9. 

Figura 9 - Conjunto de imagens históricas: evolução cratera da Pedreira na cidade de Palmital – Paraná 

(antigo lixão). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2017. 
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Como o recurso possibilita o resgate de imagens históricas de um mesmo local, 

representado pela figura 9, esse fato permite o estudo e a análise das formas da ocupação e 

construção do espaço geográfico, as alterações e mudanças sejam elas naturais ou pela ação 

humana, sendo possível pensar e buscar alternativas para as dificuldades decorrentes dessa 

ocupação, ou ainda melhorar a distribuição espacial de equipamentos urbanos e de melhorias 

no espaço, uma vez que integra aspectos físicos e humanos em uma mesma imagem. 

Outro ponto de destaque pelos participantes foi a possibilidade de resgatar a luz do sol 

na paisagem, esse recurso permite selecionar o período do dia para visualizar de acordo com a 

iluminação de cada horário (figura 10), esse recurso possibilita a percepção na imagem do 

movimento de rotação e a iluminação da superfície terrestre em diferentes posições da Terra 

em relação ao Sol, facilitando a compreensão dos diferentes fusos horários. 

Figura 10 - Imagem com luz do sol 

 

Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2016 

 

            Os recursos: marcador, caminho, polígono e régua pelas suas especificidades e 

aplicabilidade no ensino de geografia foram exploradas em atividades práticas que se encontram 

descritas na atividade 4. 

Finalizado o momento de imersão, às funções das barras de menu e de ferramentas, 

novamente abriu-se espaço para que os professores tecessem comentários e observações sobre 

a aplicabilidade em sala de aula e/ou atividades com os estudantes do Ensino Médio da 

tecnologia em estudo. A Professora “E” comentou que o programa “é fácil de manusear, o que 

facilita seu uso”, já a Professora “F” se mostrou de certa forma inconformada “faz pouco tempo 
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que me formei em Geografia e não foi abordado esse programa durante o curso” e a professora 

“D” fala “aí está a importância da formação continuada para suprir as novas demandas”. 

 Atividade 4 – Aplicando a ferramenta  

Após a apresentação do programa, foi solicitado aos professores o exercício individual, 

explorando as informações e as funções ilustradas na atividade anterior. As atividades foram as 

seguintes: 

a) localizar a cidade de Palmital; 

b) escolher dois locais e inserir marcador colocando seu devido título de identificação; 

c) no quadro urbano da cidade de Palmital, localizar e criar o polígono do Loteamento 

Machula e Mirante, (últimas áreas incorporadas ao quadro urbano); 

d) salvar em meus lugares, observando as informações que a ferramenta possibilita. 

Um dos motivos que embasam a escolha desse recorte é o fato de ser o local de vivência 

do grupo. O município é carente em material didático sobre seu entorno, portanto, evidenciar a 

potencialidade para uso do software para abordar ambiente já conhecido, pode proporcionar 

novas possibilidades de ver e perceber o espaço e, ainda, permite trazer imagens para a sala de 

aula não disponíveis nos manuais didáticos. Acredita-se, por experiência da pesquisadora, que 

no caso da mediação do ensino com imagens de satélite que, ao iniciar com recortes local e, 

posteriormente, ampliar para outras escalas, é mais eficaz pois os estudantes ao ver suas 

residências ou cidade, se entusiasmam com o programa. Esse fato foi observado em outra 

pesquisa, realizada por essa pesquisadora, no âmbito do PDE, em 2013, também com um grupo 

de professores.  

Convém lembrar que, caso não seja possível trabalhar o programa on line, pode-se salvar 

as imagens dos recortes, por meio da a opção salvar, na barra de ferramenta, ou ainda fazer a 

captura de tela, com a tecla PrintScren, no canto superior direito do teclado do computador. 

Com as imagens, pode-se trabalhar no aplicativo Paint ou equivalente.  

Os detalhamentos dos exercícios são descritos a seguir: 

a) Exercitando com marcadores 

Para marcar um ponto, deve-se abrir o software Earth, escolher/definir o local (e 

visualizar aumentado o zoom) onde deseja o marcador , e na barra de ferramenta na parte 

superior selecionar o ícone conforme figura 11. 

Figura 11 - Ícone marcador 
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Fonte: Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2017. 

Ao clicar sobre o ícone , o marcador se posiciona aleatório na tela aberta. Para 

posicionar no local desejado basta arrastar com o mouse (rato), sendo necessário nomear seu 

ponto. Abre uma tela onde é possível: adicionar link externo e imagem; alterar estilo e cor do 

ícone, visualizar o ponto e verificar altitude de visualização, conforme a sequência de imagens 

A, B, C, D da figura 12. 
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Figura 12 - Marcador 

A 

 

B 

 

C 

 
 

D 

 

 Fonte: Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2017.
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Nesta atividade optou-se pelo recorte de uma área da região de Palmital, conforme figura (13). 

Figura 13 - Palmital e região - marcadores 

 

Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2016 

Após essas atividades, os professores foram convidados a fazer suas observações sobre 

o que exploraram, então a Professora “F” comentou “ assim fica mais fácil trabalhar, 

principalmente com estudantes dos anos iniciais, onde o município é o foco principal de 

estudo”, a Professora “D”, acrescentou que não havia percebido as potencialidades desta 

ferramenta antes do curso e comentou: “acredito que será possível trabalhar com estudantes do 

ensino fundamental também”. Na mesma direção, a Professora “A” argumentou que um de seus 

familiares já havia comentado com ela sobre as possibilidades pedagógicas do aplicativo, mas 

até então ela não tinha se interessado em explorá-lo.  Para o Professore “B ”, a ferramenta 

facilita o estudo do lugar e, observou que: “nossa região raramente aparece nos livros 

didáticos”, concordando com ele, o Professor “C” complementou: “como nossa região é carente 

de material, será um auxílio importante”. 

Verificou-se que, num primeiro momento, os professores E e F tiveram dificuldades 

motoras em manusear o mouse e o aplicativo, mas logo superados com os exercícios, e que os 

professores, de modo geral, se identificaram com o uso do aplicativo para uso pedagógico. 

b) - Exercitando: delimitar polígonos 

Para delimitar os polígonos é necessário definir o tema a ser abordado, estabelecer o objetivo e 

definir a área de abrangência, lembrando que quanto maior a área, menor é o detalhamento das 

informações, e quanto menor, maior o detalhe (figura 6), o que permite e facilita o trabalho com escalas 
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cartográfica e geográfica. Por isso, essa escolha depende do objetivo da atividade. Na figura 14 

demonstra-se o passo a passo para a atividade. 

Figura 14 - delimitar polígono 

 

 

 

 

 

 

Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2016 
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Na figura 15 está representado a sequência das ações para delimitar um polígono. Para 

tanto deve-se acessar o software Earth, e na barra e ferramentas, na parte superior da tela clicar 

régua. Ao abrir a janela, selecionar polígono. Também é necessário selecionar o tipo de medida 

que se deseja adotar. Feito isso, delimite a área, e se desejar pode salvar no próprio software. 

O recorte escolhido nesta atividade foi a nova área incorporada ao quadro urbano de 

Palmital. 

Figura 15 - vista parcial área urbana Palmital/PR, delimitando de polígono 

 

Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2016 

Nesta atividade, os professores demonstraram mais domínio sobre a ferramenta, o 

Professora “D” tornou a comentar, “como não percebi essa possibilidade de inserir no trabalho 

com os alunos. Se o laboratório não estiver disponível, levo meu computador e ao menos 

manusear em sala, com os alunos, eles podem, posteriormente, acessar em casa”. E o Professor 

“C” frisou novamente: “se para nós é motivador, imagino com os estudantes adolescentes que 

são ligados em tecnologia”. 

  

c) - Exercitando: Perfil de elevação 

Para esse exercício, optou-se por um recorte regional, entre as cidades de Curitiba e 

Paranaguá, no estado do Paraná, que abrange as formações de relevo: Planície Litorânea, Serra 

do Mar e o Primeiro Planalto. Para executá-lo, deve seguir os seguintes procedimentos: abrir o 

software, no menu de ferramentas, clicar sobre a régua, abrir uma janela (onde clica-se sobre a 

palavra caminho) e selecionar o ícone perfil de elevação. Após essa ação, escolher dois pontos 

onde se deseja conhecer e representar o perfil de elevação do relevo. Com a imagem na tela do 
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programa, pode-se salvar no próprio programa (ou cancelar), ou ainda, fazer a captura de tela 

com a tecla PrintScreen do teclado do computador, abrir o recurso do Paint e selecionar o que 

se deseja. Na figura (16), demonstra-se os passos para delimitar o perfil. 

1. usando o recurso da régua, traçar o caminho e o perfil de elevação do relevo entre a 

cidade de Curitiba e o Porto de Paranaguá no Paraná. Esse recorte contém dois importantes 

pólos para onde convergem muitos movimentos dentro do estado, economia, cultura, 

administração política, transportes, população, saúde educação, exportação, enfim, a capital e 

o porto marítimo do estado.  

Figura 16 - Caminho e perfil de elevação Curitiba-Paranaguá 

 

Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2016 

Nas interações durante a realização das atividades, a Professora “D” comentou: “já usei 

a ferramenta e não percebi que poderia inserir no meu trabalho com meus alunos”. A Professora 

“F” na sua reflexão acrescentou “vou usar com meus alunos dos anos iniciais, pois não temos 

outros recursos, são poucos mapas”.  

Os professores lamentaram que a oficina tivesse ocorrido no segundo semestre, ao final 

do ano letivo, pois consideraram que não seria possível aplicar tudo que aprenderam ainda 

naquele ano. Porém, em vários momentos afirmaram que vão incorporar o uso do aplicativo 

nas suas ações pedagógicas futuras.  

Importante salientar que até o final dessa etapa, os participantes não apresentaram 

dificuldades operacionais em relação ao domínio do software, nem em relação à proposta de 

ação, porém demonstraram ansiedade em explorar e descobrir as funções. Por vezes atropelando 

o planejamento e a organização da atividade, ou se distraindo e perdendo a sequência da 

realização da ação proposta. 



73 
 

A realização dos exercícios na atividade quatro, possibilitou não só o desenvolvimento 

da habilidade do professor para usar o recurso proposto, como também, permitiu a reflexão do 

grupo sobre as possibilidades do software para mediar análises geográficas em diferentes 

escalas, partindo do local, o recorte mais próximo aos estudantes. O Professor “C”, apontou 

para o potencial da ferramenta para a formação dos estudantes do campo “eles precisam 

conhecer e aprender a manusear para seu uso pessoal, podem utilizar em sua propriedade”, e 

chamou a atenção para um recorte, apontando as marcas da proteção de solo por curva de nível 

(terraço utilizado na contenção da erosão pluvial em área agrícola) abandonada, e as marcas da 

erosão pela chuva por falta de proteção em uma área de agricultura, destacadas na figura 17. 

Figura 17 – Marcas Erosão 

 

Fonte: Google Earth. Elaboração: Professor “C”, 2016. 

Considerando que todos os participantes são “imigrantes digitais” (PRENSKY, 2016) e 

que estavam utilizando/exercitando pela primeira vez, apenas uma professora apresentou um 

pouco mais de dificuldade para utilizar a função da régua, mas com o auxílio da pesquisadora 

e dos colegas, logo superou. Os demais fluíram com tranquilidade, testando as funções 

indicadas em outros recortes. De forma que, percebeu-se certa familiaridade com o software. 

Quanto a aplicabilidade em sala de aula e/ou atividades com os estudantes do Ensino 

Médio. A Professora “E” comentou que o programa “é fácil de manusear, o que facilita”. Já a 

Professora “F” se mostrou de certa forma inconformada “faz pouco tempo que me formei em 

Geografia e não foi abordado esse programa durante o curso”. Sobre isso, a professora “D”, 

complementou “aí está a importância da formação continuada para suprir as novas demandas”.  

O destaque da figura 17, aponta a contribuição para o estudo e o debate das questões ambientais 
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nas diferentes escalas geográficas, contribuindo sobremaneira para as questões locais, não 

apenas para a problemática da erosão pluvial como também o desmatamento e ocupação de 

áreas de risco. 

O conjunto de atividades com a aplicação das funções elencadas evidenciou também a 

aproximação do ensino de geografia com a lógica matemática no que se refere a escala, 

distância, área, perímetro, sistema métrico indicando possibilidade de trabalho e ensino 

multidisciplinar. 

 

Atividade 5.  

Por meio das imagens dos recortes espaciais das figuras 18, 19, e 20, realize as seguintes 

atividades: 

a) Acessar as camadas e explorar: área de ocorrência de vulcões/terremotos/falha de 

San Andreas, de clima a tríplice fronteira Brasil/Paraguai e Argentina, imagem 

noturna, urbanização e vias de transporte; 

b) Discutir possíveis atividades para os estudantes do Ensino Médio dentro dos 

conteúdos da disciplina de Geografia, bem como identificar conceitos que podem 

ser abordados em cada recorte proposto.  

Ao escolher os recortes para esse exercício se pensou em exemplificar aplicações em 

como explorar as funções das diferentes camadas que a versão disponibiliza. 

Figura 18 - Imagens e sugestões de conteúdos para atividades com estudantes 

Imagem Orientação 

 

 

Imagem parcial da América 

do Sul apresentando área de 

ocorrência de vulcões, 

aumentando o zoom, ou seja, 

melhorando a escala é 

possível visualizar os 

aspectos físicos de um 

vulcão. 

Fronteiras internacional e 

nacional. 

 

Imagem parcial das ilhas que 

formam o Japão apresentando 

uma área de intensa atividade 

sísmica com a ocorrência de 

terremotos e vulcões, é 

possível visualizar o encontro 

convergente de placas 

tectônicas. 
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Fonte: Suporte Google, 2016. Organização: Autora, 2016. 

Figura 19 - Imagens e sugestões de conteúdos para atividades com estudantes 

Imagem Orientação 

 

 
 

 

Imagem parcial da San 

Andreas Fault (Falha de 

Santo André), Oeste dos 

Estados Unidos, outra 

área de atividade sísmica e 

encontro de placas 

tectônicas. 

 
 

 

 
 

 

Esse layer é da camada 

clima, apresenta as 

condições atmosféricas 

em tempo real (no 

momento que se acessa), 

uma vez que o aplicativo 

Google Earth está 

diretamente ligado às 

informações do satélite 

NOAA que imageia as 

condições atmosféricas. 

 

 
 

 

A camada apresenta as 

configurações das 

fronteiras, nesse caso a 

tríplice fronteira entre o 

Brasil, o Paraguai e a 

Argentina. Além das 

fronteiras entre países, a 

ocupação do solo pelos 

sítios urbanos, onde com 

aplicativo o Street Wiew 

pode-se fazer um trajeto 

pelas ruas da cidade 

observando os aspectos de 

cada cidade propondo 

comparações. 

Fonte: Suporte Google, 2016. Organização: Autora, 2016.
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Figura 20- Imagens e sugestões de conteúdos para atividades com estudantes 

Imagem Orientação 

 

 
 

 

A camada em questão traz 

além da ocupação do solo 

pelo sítio urbano da 

metrópole de São Paulo, 

as vias de transportes: 

aeroporto, em amarelo as 

rodovias e em preto 

ferrovias e metrô. 

 

 
 

 

Na camada – NASA – 

com o layer luzes da 

cidade, visualiza-se no 

período noturno as áreas 

de maior urbanização pelo 

planeta Terra. Nesse caso 

a área escolhida foi uma 

vista parcial da América 

do Sul. 

 

Fonte: Suporte Google, 2016. Organização: Autora, 2016. 

Devido ao tempo, os professores não conseguiram concluir todas as ações solicitadas 

durante a oficina, então os participantes levaram como atividade para casa (para realizá-la a 

distância) para explorarem as possibilidades de desenvolvimento das propostas. Na reflexão ao 

final das atividades do dia, avaliaram positivamente tanto os exercícios quanto a participação, 

ou seja, a síntese geral do grupo foi que as informações, conhecimentos e o formato das 

atividades com as quais trabalharam despertou-os para pensar em novas possibilidades 

metodológicas, a Professora “D” concluiu dizendo que “assim dá para trabalhar, se não for 

possível um computador para cada aluno ao menos o meu levo para a sala de aula”. 
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3.3 – Oficina 2: conhecendo o software Google My Maps 

O conteúdo abordado nesta etapa foi o software do Google, o My Maps, estabelecendo 

como objetivos conhecer o software para desenvolver habilidades no uso da ferramenta e assim 

propor atividade a desenvolver com seus alunos. 

O Google My Maps é um aplicativo que apresenta um mapa base que possibilita criar 

mapas personalizados com diferentes tipos de informação podendo compartilhar e ou publicar 

on-line (GOOGLE, 2016). Com o My Maps, acredita-se que as atividades pedagógicas e o 

trabalho com mapas podem se tornar mais atrativo, pois além de criar um mapa, a partir de uma 

base já existente, o aplicativo permite ainda:  

“[...] desenhar linhas, formas ou marcadores no mapa. Importar dados 

geograficamente específicos, incluindo endereços, nomes de lugares ou coordenadas 

de latitude e longitude. Organizar seu mapa com camadas para ocultar ou exibir 

diferentes tipos de conteúdo. Estilizar seu conteúdo com diferentes cores, marcadores, 

ícones e larguras de linha” (GOOGLE, 2016). 

 

Contudo, convém lembrar que em muitas escolas públicas, além das limitações dos 

laboratórios de informática, acesso e velocidade da internet, ainda há carência de material 

voltado para o ensino de Geografia, como mapas e atlas analógicos (impressos). 

 

3.2.1 – Aplicação pedagógica do Google My Maps 

Para usar o aplicativo My Maps não é necessário instalar no seu computador, só 

necessita de uma conta de e-mail no Google, ou seja, o Gmail, e acesso à rede mundial de 

computadores, pode ser usado direto na internet, ficando salvo todas as alterações realizadas, 

possibilitando ainda o compartilhamento com outros usuários. 

Dada essa orientação inicial, foi solicitado aos participantes para acessarem o link: 

<https://www.google.com/intl/pt-BR/maps/about/mymaps/>, e propiciado um breve momento 

de descoberta onde deveriam observar, ler e explorar individualmente cada uma das funções 

representadas na figura 21, na qual apontaram que na tela inicial do aplicativo que, após logar, 

é possível: criar, visualizar, adicionar camadas, tantas quantas for necessário para a atividade. 

Essas camadas podem ser habilitadas e ou desabilitadas, escolher o tipo de mapa base para sua 

atividade são nove (09), importar dados externos ao aplicativo para compor sua criação (figura 

21). 

 

 

 

 

https://support.google.com/mymaps/answer/3024933
https://support.google.com/mymaps/answer/3024931
https://www.google.com/intl/pt-BR/maps/about/mymaps/
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Figura 21 - Tela inicial do aplicativo 

 

Fonte: Google My Maps. Organização: Autora, 2016. 

No segundo momento da ação, a pesquisadora explorou com os participantes o menu de 

ferramentas e suas funções, que se pode lançar mão para criar um mapa temático com alunos e 

ou colegas de profissão, bem como compartilhar com demais interessados, tal ação está 

ilustrada nas figuras 22 e 23. 

Figura 22 - Menu de ferramentas e opções de ação 

 

Fonte: Google My Maps. Organização: autora, 2016. 

A figura 23, exemplifica as possibilidades de ação no item camada, como renomear ou 

excluir camada, abrir tabela de dados, bem como habilitar ou desabilitar camada (caso não 

queira, ou não necessite visualizar em dado momento para sobressair outra informação 

adicionada e desejada). 
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Figura 23 - Opções de ação na camada 

 

Fonte: Google My Maps. Organização: Autora, 2016. 

Após o momento de imersão às informações, ou seja, a introdução sobre o manuseio do 

software e as descobertas sobre as possibilidades de utilização nos diferentes temas de ensino 

de Geografia escolar, chegou o momento de exercitar realizando algumas atividades, conforme 

a seguir. 

3.2.2 – Utilizando o software My Maps: atividade 1 

Acessar no link: <https://www.google.com/intl/pt-BR/maps/about/mymaps/>; fazer 

login e escolher a opção criar novo mapa. Explorar o menu e localizar a área urbana da cidade 

de Palmital/PR, pesquisar e inserir os estabelecimentos de ensino municipal da educação 

infantil ao ensino superior (pública e privada) da área urbana da cidade de Palmital/Pr, sendo: 

Secretaria Municipal de Educação, Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves, Escola Municipal 

João de Oliveira Junior, Escola Pequeno Príncipe, Escola Municipal Augusto Vicentin, Colégio 

Estadual João Cavalli da Costa,  Colégio Estadual João Paulo II, Polo UAB, Escola Municipal 

Catarina K. Costa, Escola Municipal Carlos Gonçalves Siqueira, CEMEI Professora Clandira 

Nunes, APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Polo UNINTER, CEMEI Irmã 

Assunta, Escola Municipal Silvio de Brida Mariot e CEMEI Apolônia Back, colocando 

marcadores e respectivos nomes, bem como identificar a camada. 

A seguir traçar uma rota para o percurso, atividade em campo para observação do 

entorno quanto as condições ambientais, área destinada a pedestres, mudanças ocorridas, 

medida de distância no terreno, dentre outros aspectos que se pode realizar atividade em campo 

com seus alunos. A figura 24, é o resultado da ação proposta. 

Figura 24 - circuito da educação área urbana Palmital-PR 

https://www.google.com/intl/pt-BR/maps/about/mymaps/
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Fonte: Google My Maps. Organização: Autora, 2016 

A oficina 2 de aplicação e uso do My Maps, foi realizada com os professores de forma 

individualizada, fato que permitiu verificar, em comparação com a oficina 1, que as ações 

coletivas são mais produtivas pois, podem trocar experiências entre eles. Isso não significa que 

essa ação coletiva precise ser presencial, poderia ser em rede digital uma vez que o software 

permite uso coletivo e ao mesmo tempo.  

O desenvolvimento das ações de imersão e aplicação dos softwares estudados com e 

pelos professores participantes nas oficinas 1 e 2, permitiu identificar potencialidades de uso e 

aplicação em atividades de ensino de geografia no ensino médio uma vez que na mesma 

imagem integra os aspectos físicos e a interferência humana, ampliando o campo de análise e 

discussão das temáticas escolares; permite, possibilita e provoca leituras tanto contemporâneas 

quanto a comparação com imagens geohistóricas acompanhando a formação e ou 

reconfiguração de territórios e do espaço geográfico, promove a emancipação do estudante 

frente as linguagens contemporâneas dentre elas a autonomia quanto a observação das imagens 

para a previsão do tempo, desvela e faz emergir outros assuntos como: as questões ambientais, 

organização/desorganização do espaço seja urbano ou campo, segregação espacial, redes de 

transporte, dentre outras temáticas que acontecimentos do momento e ou o conteúdo em sala 

de aula evidenciar, como nesse caso o aparecimento da temática acessibilidade e 

caminhabilidade no espaço urbano. 

Considerando as reflexões, debates e avaliação qualitativa a cada etapa concluída, 

algumas demandas em sala de aula apontadas pelos alunos e trazidas pelos professores, como 

o fato dos estudantes muitas vezes desqualificarem o lugar de vivência evidenciando, 

principalmente, o aspecto visual/estético/organizacional, bem como o fato da grande maioria 
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dos estudantes fazerem seus deslocamentos cotidianos a pé, é que foi proposto o estudo das 

condições de caminhabilidade na área central onde se concentram a maioria dos equipamentos 

urbanos públicos ou privados mas de uso público, de forma que se encaminhou para o estudo 

do lugar a partir de uma área e de um aspecto da cidade de vivência, apresentado no capítulo  

4.
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CAPÍTULO 4 

 

4 – A CIDADE: LUGAR DE VIVÊNCIA E CAMPO DE ESTUDO 

As últimas oficinas com os professores tiveram como objetivo desenvolver um estudo 

geográfico, analisando a aplicabilidade, o potencial e limites dos softwares conhecidos nas 

atividades já realizadas. Para isso, optou-se pelo tema espaço urbano, porém o tema é amplo, 

complexo e exige recorte temático, espacial e temporal, no entanto com debate entre os 

professores participantes encaminhou-se para a definição do recorte de estudo, a área central da 

cidade de Palmital/PR. Neste capítulo, descreve-se as ações desenvolvidas nas oficinas de três 

a cinco (03 a 05). Dentre os inúmeros problemas de diferente natureza os professores 

participantes apontaram a questão da acessibilidade como uma dificuldade comum e crescente.  

Entretanto, ao resgatar fatores como: cidade de pequeno porte, proximidade de 

localização dos equipamentos urbanos (comércio, banco, escolas, serviços de saúde, etc.), a 

quantidade de habitantes que se deslocam a pé para seus afazeres diários (estudo, trabalho, 

atividade física-caminhada) e refletir as condições de segurança na locomoção não só para os 

com mobilidade reduzida quanto e, principalmente, para os pedestres optou-se por um estudo 

para análise das condições da caminhabilidade (walkability em inglês) no espaço urbano.  

Nesse contexto, para realizar o estudo e análise do aspecto voltado para a 

caminhabilidade, a terceira oficina foi direcionada para o aprofundamento teórico sobre a 

preocupação com o urbano, mais especificamente as questões da organização do espaço urbano, 

abordando, estudando com o grupo a legislação nacional e a municipal no que se refere a esse 

assunto. Porém, em relação a acessibilidade e principalmente a caminhabilidade foi necessário 

discutir e aprofundar a compreensão e o entendimento de alguns conceitos relacionados a 

temática e dentre eles destaca-se os apresentados no quadro 5. 
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Quadro 5 – Conceitos ligados a caminhabilidade 

Acessibilidade É o ato de tornar fácil o acesso de todas as pessoas a todos os lugares, de forma 

segura e autônoma, ou seja, cada cidadão pode desfrutar do seu direito de 

liberdade de locomoção sozinho, sem precisar pedir ajuda a ninguém. A 

acessibilidade, portanto, apresenta-se como um meio de garantia ao acesso à 

saúde, ao trabalho, ao lazer e à educação, com total facilidade de deslocamento. 

(MP-TO, 2016, p. 06). 

Mobilidade 

reduzida 

Pessoa que, “temporária ou permanentemente, tem dificuldade de se locomover e 

se utilizar do ambiente. Ou seja, são as pessoas com deficiência, idosas, obesas, 

gestantes”, com carrinhos de bebê, necessitam de bengalas, andadores, muletas, 

entre outras.  (MP-TO, 2016, p. 10). 

Pedestres Pessoas que se deslocam a pé, incluindo crianças, adultos e idosos, com diferentes 

capacidades de percepção e agilidade”. (ITDP, 2016, p.6). 

Caminhabilidade Definido como a medida em que as características do ambiente urbano favorecem 

a sua utilização para deslocamentos a pé”. (ITDP, 2016, p.6). Foca nas condições 

gerais do espaço urbano vistas sob a ótica do pedestre. 

Walkability O primeiro trabalho reconhecido na comunidade científica que apresenta e mede 

a caminhabilidade foi elaborado por Bradshaw em 1993” (ITDP, 2016, p.6). 
 

 Fonte: MP-TO; ITDP/RJ; Prefeitura de Jundiaí/SP.   Organização: Autora, 2017. 

Durante as discussões acerca dos conceitos citados a professora “A” observou que no 

material de embasando e aprofundamento teórico as situações apresentadas relacionavam-se as 

condições das áreas construídas e de maneira inadequada e não em relação a geografia do 

relevo, ou seja, a topografia do terreno onde se situa o sítio urbano. Enquanto a Professora “A” 

fazia suas considerações a Professora “D” acessou o globo digital e com o recurso da régua 

traçou o perfil de elevação da área urbana de Palmital, de leste a oeste e em diferentes lados 

(mais ao norte horas mais ao sul), identificando e analisando os pontos de maior e menor altitude 

ao que se verificou pontos de menor altitude com 833 metros (nascente de rio) a 890 metros 

(Parque de Exposição), como exemplo uma das simulações representada pela figura 25. 

Figura 25 -  Perfil relevo sítio urbano Palmital – Leste/Oeste 

 



84 
 

Fonte: Google My Maps. Organização: Professora “D” e Autora, 2016 

 

4.1 - Oficina 3: Legislação urbana 

Para esta oficina, os participantes receberam o material anteriormente, (um conjunto de 

textos da legislação para o ordenamento urbano, constantes do quadro 6) para leitura prévia, 

como embasamento para as discussões. A oficina teve a duração de 4 horas e foi presencial, 

visando:   

            - Refletir sobre a questão da vida na cidade.  

- Pensar a cidade de Palmital – suas qualidades e seus problemas. 

- Propor atividades com os estudantes a partir de situações apontadas nas discussões. 

Quadro 6 – Textos e Leis estudados e discutidos 

Tipo  Título Autor/origem 

Texto Território e cidadania.  Milton Santos* 

Texto Para quem é real a rede urbana Milton Santos* 

Lei 10.098/2000. Estatuto das cidades Município de Palmital 

Lei NBR 9050/2004 Município de Palmital 

Lei 037/2011 – Plano Diretor Município de Palmital 

Lei 038/2011 – Macrozoneamento (Município inteiro) Município de Palmital 

Lei 041/2011 – Parcelamento do Solo Urbano Município de Palmital 

Lei 042/2011 – Código de Obras Privadas Município de Palmital 

Lei 043/2011 – Código de Posturas Município de Palmital 

Lei 045/2011 – Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano. 

Município de Palmital 

Lei 023/2014 – Altera Percentual de Ocupação de Solo – 

urbano. 

Município de Palmital 

Organização: Autora, 2016. * O espaço do cidadão. Ed.7, SP: USP, 2014. 

Nesse sentido, e na perspectiva de aprofundar a questão apresentada pelos professores 

em relação a acessibilidade no espaço urbano da cidade de Palmital definiu-se como foco do 

estudo as condições de caminhabilidade na área central da cidade. 

Para levar adiante o estudo do aspecto da caminhabilidade se buscou o embasamento 

teórico. Tendo em vista os aspectos a ser observado para um primeiro diagnóstico sobre a 

temática, a etapa foi encaminhada com os textos e documentos relacionados e da seguinte 

forma: todos os participantes receberam todos os textos e documentos que foram estudados, 

todos voltados para a questão do cidadão e da cidade, os quais foram divididos e cada integrante 

fez a leitura prévia e apresentou o assunto tratado no texto e ou documento a ele destinado.  

Inicialmente, visando inserir a reflexão apresentou-se uma breve retrospectiva da 

preocupação com o urbano, a Carta de Atenas e acarta das cidades educadoras. Os demais 

materiais utilizados foram os textos sobre a questão da cidadania e a Legislação municipal para 

o ordenamento urbano, apresentados no quadro 06. 
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Após as reflexões e debates, com o material estudado, a pesquisadora apresentou uma 

série de indicadores (fatores a ser observado e pontuado), conforme quadro 7, selecionados 

partir das experiências realizadas em cidades de médio, Jundiaí-SP15, e grande porte, e Rio de 

Janeiro-RJ16.  

                                                           
15 Acesso no link <http://www.jundiai.sp.gov.br/noticias/2015/05/08/conheca-mais-sobre-o-projeto-

urbanismo-caminhavel> (desenvolvido por Lincoln Paiva do Instituto de Mobilidade Verde); 

 
16 Realizada e proposta pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento – ITDP - Rio de 

Janeiro com acesso no link < http://itdpbrasil.org.br/indice-de-caminhabilidade-aplicacao/>. 

http://itdpbrasil.org.br/indice-de-caminhabilidade-aplicacao/
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Quadro 7 - Síntese categorias, indicadores e justificativa  

Categoria Justificativa Indicador 

Calçada / 

passeio 

Incorpora a dimensão de caminhabilidade relativa à infraestrutura e às condições 

físicas do passeio e da superfície onde a pedestre caminha. 

Tipologia da rua; (compartilhada/segregada-apenas pedestres) 

Material (pedra ou concreto –placa ou total) e condição do piso - 

(superfície regular, firme, estável e antiderrapante ou esburacada) 

Largura. - Faixa livre - área da calçada destinada exclusivamente à 

circulação de pedestres. A largura mínima considerada para a faixa 

livre de circulação é de 1,50m. A faixa livre deve ser desprovida de 

obstáculos, equipamentos urbanos ou de infraestrutura, mobiliário, 

barracas, vegetação, floreiras, lixeiras, rebaixamento de guias para 

acesso de veículos ou qualquer outro tipo de interferência permanente 

ou temporária (muretas, escadas, mesas, cadeiras, mercadorias). 

Estacionamento (respeita ou avança sobre a área de pedestre/não 

definição da área de pedestre) 

Mobilidade Relacionada à disponibilidade e acessibilidade a formas de transporte sustentável, 

nominalmente transporte de média e alta capacidade e infraestrutura ciclo viária. 

Mede também a permeabilidade da malha urbana através do indicador Dimensão das 

Quadras. 

Dimensão das quadras – Ideal 110 metros de extensão;  

Distância do transporte de média e alta capacidade (Sinalização e 

cobertura de ponto de ônibus);  

Rede ciclo viária. 

Atração Inclui indicadores relacionados a características de uso do solo que influenciam a 

atratividade do deslocamento para o pedestre. Eles avaliam atributos das edificações 

e outras condições que podem ter um impacto decisivo na intensidade do uso das 

rotas de pedestres e na sua distribuição ao longo do dia ou semana. 

Fachadas fisicamente permeáveis;  

Fachadas visualmente permeáveis;  

Usos mistos;  

Uso público diurno e noturno 

Segurança 

pública17: 

A categoria Segurança Pública é composta por três indicadores relativos ao tema. 

Outros indicadores comumente associados à segurança no espaço público, como 

transparência das fachadas, encontram-se contemplados na categoria atração. 

Iluminação;  

Fluxo de pedestres diurno e noturno.  

 

Segurança 

viária 

Agrupa indicadores referentes à segurança de pedestres em relação ao tráfego de 

veículos motorizados, assim como itens relacionados à acessibilidade universal. 

Esses indicadores têm grande importância na avaliação de condições de 

caminhabilidade, pois estão relacionados a riscos de colisões e fatalidades:  

Travessias (completas/incompletas);  

Velocidade máxima permitida de veículos motorizados (existência de 

sinalização velocidade);  

Sinalização (automóvel/pedestre). 

 

Ambiente Agrupa indicadores relacionados a aspectos ambientais que possam afetar as 

condições de caminhabilidade de um espaço urbano. Esses indicadores estão 

relacionados a aspectos de conforto e a condições ambientais. 

Sombra e abrigo (árvores – existência e altura /toldos/coberturas);  

Limpeza e Coleta de lixo. 

 

Fonte: adaptado de: ITDP/RJ; Prefeitura de Jundiaí/SP. Organização: Autora, 2017. 

                                                           
17 Ou seguridade, é um tema recorrente nas discussões sobre utilização da rua e outros espaços públicos, especialmente em países com profundas desigualdades sociais 

como o Brasil. Pesquisadores têm explorado a influência do desenho urbano e das edificações no número de ocorrências e na sensação de segurança transmitida aos pedestres 

desde a década de 1960. 
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Ao final da apresentação das categorias, indicadores e justificativas, para cada item 

abordado, abriu-se espaço aos professores para suas considerações.  Nestas, os professores 

destacaram que é uma forma interessante e diferenciada de ver a cidade, a partir da própria 

experiência cotidiana, fato que para eles é novidade. Além disso, destacaram a quantidade de 

opções possíveis em estudos desta natureza.  

Em seguida a Pesquisadora fez a seguinte solicitação aos participantes: que abra o 

software com o globo virtual Earth; localize a cidade de Palmital; amplie até ter uma boa 

visualização das ruas da área central e à direita, na tela, clique com o mouse sobre o ícone , 

arraste para a esquerda, e faça o percurso sugerido pelo e com o recurso de visualização do 

street view, conforme a figura (26),  identifique o nome das ruas do trajeto e com base nas 

categorias e seus indicadores analise e avalie as condições de circulação do pedestre no trajeto 

sugerido pelo recurso tecnológico. 

Figura 26 – Trajeto Street view Palmital/Pr 

 

Fonte: Interface Google Earth. Organização: Autora, 2016   

Durante o manuseio da ferramenta, os participantes apontaram diversas situações que 

apontaram estar em desacordo com a legislação urbana, dentre elas destaca-se uma das 

situações do obstrução do espaço destinado ao pedestre, constante da figura (27, A e B), em 

que e se tem uma vista parcial da Rua XV de Novembro, no trecho entre as ruas Santos Dumont 

e Marechal Floriano Peixoto, onde se percebe que a calçada/passeio obstruído por material e 

equipamento de construção civil, que também avança para a pista de rolamentos dos 

automóveis, sem nenhuma sinalização. Essa situação foi apontada pela Professora “F”, cabe 
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lembrar que não foi a única, identificaram outros pontos em condições semelhantes, essas 

imagens são de agosto de 2015. 

Figura 27 – Imagens Street View: Palmital 

A 

 
 

                                                                          B 

 
 

Fonte: Interface Google Earth. Organização: Professora “F” e Autora, 2016   

Ao finalizar a sequência proposta, o Professor “C” apontou alguns limites do programa 

Earth, dentre eles: poucas ruas da área central podem ser observadas; as categorias: atração e 

segurança pública não é possível avaliar somente pela observação virtual, a Professora “A” 

comenta que o indicador, “limpeza e coleta de lixo, da categoria ambiente, em apenas uma 
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tomada de imagem como a que pode ser visualizada pela imagem em questão pode não 

corresponder com a realidade do cotidiano”, além destes limites dos softwares analisados e 

utilizados na ação ainda se tem o fato da ausência do movimento da vida urbana, qual seja, os 

sons, os odores e os sabores de cada momento.  

Na sua reflexão a Professora “F” sugere que dever-se-ia fazer uma atividade prática, “se 

fizermos uma experiência juntos teremos mais segurança em realizar com os estudantes”, 

complementada pela Professora “D”, “verdade, assim podemos testar na prática como vai 

funcionar, quais resultados, afinal nem nós estamos acostumados a observar e enxergar a cidade 

dessa forma”, a sugestão foi aceita pelos demais participantes.  

Assim a pesquisadora na sua intervenção lembra que é necessário e importante a 

definição da área a ser observada, afinal não se teria tempo para observar a totalidade da área 

urbana. O Professor “C”, sugere que poderia ser a área central, delimitada pela Lei 045/2011 

como a Zona Residencial e Comercial (ZRC). A Professora “A” recupera a imagem constante 

da referida Lei que representa a área central e comenta: “mesmo que seja somente essa área 

ainda é extensa para o tempo que ainda temos nesse ano letivo” para o que o Professor “B” 

sugere que, “podemos dividir entre nós e faremos com nossas turmas”, a Professora “E” 

comentou, “podemos definir qual professor desse grupo pode desenvolver com sua turma ainda 

nesse ano letivo”.  

 Em seguida a Pesquisadora propõe que o grupo deveria definir e organizar algum 

parâmetro, ou seja, valores a ser atribuído às categorias e seus indicadores para embasar as 

discussões e se obter um resultado que sintetize a situação observada. 

Para tanto, após as discussões os participantes definiram os pesos a ser atribuídos para 

a pontuação, os valores foram determinados em virtude da facilidade de operacionalização por 

parte dos observadores, considerando que cada rua, ao final, soma no máximo 24 pontos, caso 

o grupo avaliasse como ótimo. O quadro 8 está organizado com os pesos atribuídos para orientar 

o grupo quanto a avaliação a ser realizada, bem como orientações quanto a situação e possível 

recomendação de ação futura no segmento do trajeto observado. 

Quadro 8 - Pesos, situação e recomendação 

Pesos Situação Recomendação 

0 Inexistente Intervenção - ação imediata - construção 

1 Insuficiente Intervenção, ação imediata - reforma 

      2 Aceitável Intervenção - melhoria 

      3 Bom Intervenção, - melhoria 

      4 Ótimo Manutenção e aperfeiçoamento 
Organização: Professores participantes da pesquisa e autora 2016.   
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Feito isso, partiu-se para a definição dos percursos e do professor que conduziria a 

atividade com sua turma, para tanto, foi considerado a proximidade com o estabelecimento do 

professor que realizaria a atividade com seus alunos, ficando a critério do professor definir a 

série, turma, turno com o qual trabalharia e se faria com mais de uma turma. Cabe lembrar que, 

os percursos seriam realizados em dias e horários distintos, de forma que seria possível 

averiguar a maior parte do que está delimitado como zoneamento residencial e comercial. A 

figura (28) apresenta os percursos definidos, cabe lembrar que para a definição e traçado dos 

trajetos trabalhou-se com o Earth e o My Maps. Os professores optaram em trabalhar com a 

imagem do My Maps. 

Figura 28 – Imagem com todos os percursos 

 

Organização: Professores e Autora, 2016. Elaborado na tela inicial My Maps 

O quadro 9, apresenta os nomes das ruas que compõem cada percurso, bem como o 

Professor que realizou a atividade e colaboradores. 
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Quadro 9 - Percursos, ruas, coordenador e participantes 

Percurso  

 

Distância Ruas Coordenador Participantes 

1 

 

 

3 Km Rua Princesa Isabel 

Rua Santana 

Rua Santos Dumont 

Rua Vicente Machado 

Rua Marechal Floriano Peixoto 

Rua XV de Novembro 

Rua Egleci T. Campanini 

Rua Pitanga 

Rua João F. de Souza (antiga João F. 

Neves) 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 

Pesquisadora Professores da 

pesquisa 

 

2 

 

 

2,3 km Rua XV de Novembro 

Rua Santos Dumont 

Rua Moisés Lupion 

Rua Vicente Machado 

Rua Interventor Manoel Ribas 

Rua 7 de Setembro 

Rua Marechal Floriano Peixoto 

Av. Maximiliano Vicentin 

Rua Pitanga 

Pesquisadora Estudantes 2º 

A 

3 

 

 

 

1,8 km Rua Maximiliano Vicentin 

Rua 7 de Setembro 

Rua Basílio de Oliveira 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 

Rua Barão do Rio Branco 

Rua XV de Novembro 

Rua Egleci T. Campanini 

Pesquisadora 

e Professora 

A 

Estudantes 4º 

II 

4 

 

 

1,6 km Rua Presidente Costa e Silva 

Rua Avelino Machado 

Rua Parigot de Souza 

Rua Dr. João Ferreira Neves 

Rua 21 de Janeiro 

Rua Tiradentes 

Rua XV de Novembro – Prolongamento 

Rodovia PR 464 – trecho urbano 

Professora E 3º B CEJP II 

5 

 

 

900 m Rua Getúlio Vargas 

Rua Miguel Antunes Pereira 

Rua Presidente Costa e Silva 

Rua Juscelino Kubistchek 

Rua Parigot de Souza 

Professora F 2º A EMCKC 

Organização: Professores participantes e autora, 2017 

 

A seguir, demonstra-se no quadro 10 o formato do formulário utilizado pelos 

observadores para o registro dos pesos estabelecidos pelo grupo, para cada segmento observado. 

Para cada trajeto, a quantidade de linhas atendia ao número de ruas a ser percorrido. O nome 

das ruas não foi fornecido, para que o grupo averiguasse a informação oferecida ao cidadão 

quanto a sua localização (nome do logradouro). 
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Quadro 10 - Registro de ruas, indicadores e pesos 

Quadro de pesos  

                                                                                     

Ruas 

Indicadores 

Calçada-

passeio 

Mobilidade Segurança 

viária 

Segurança 

pública 

Atração Ambiente Total 

24 

        

        

        

        

        

Organização. Autora e Professores colaboradores, 2016.  

As discussões do grupo embasadas pela leitura dos documentos evidenciaram a 

superficialidade do conhecimento dos integrantes, acerca da legislação que rege a organização 

do espaço urbano. 

No que tange a legislação nacional, os professores conheciam o Estatuto da Cidade (Lei 

nº 10.257/2001), esta lei desobriga as cidades, com menos de vinte mil habitantes, do Plano 

Diretor18, no entanto o Professor “C” comentou que, na prática, se o “município/cidade por 

menor que seja não elaborar e aprovar seu Plano Diretor na forma da lei não consegue acessar 

os recursos dos governos estadual e federal”, destinados para as melhorias que se pretende para 

o quadro urbano. 

Pelo Estatuto da Cidade (2001), todo município deveria organizar e efetivar sua 

conferência municipal para discutir com a sociedade as questões relativas ao espaço urbano. 

Por informações obtidas no Departamento de Engenharia do município, confirmou-se que a 

conferência de fato ocorreu, porém constatou-se que nenhum dos professores da pesquisa tenha 

participado. A pessoa que nos atendeu não soube informar ao certo quando foi realizada a 

conferência, mas que deveria acontecer uma nova discussão a cada dois anos, para atualizar as 

necessidades. 

Para esta pesquisadora, os resultados dessa oficina evidenciaram a necessidade e, de 

certa forma, a urgência em se estudar e discutir a legislação que rege o ordenamento do espaço 

no município tanto com os professores, quanto inserir no plano de trabalho docente a ser 

trabalhado com os estudantes, principalmente a específica do município, pois possibilitaria e 

facilitaria, o estudo do lugar e da cidade, e outros aspectos, tais como: o relevo, a hidrografia, 

as questões ambientais, moradia, economia local, população, dentre outras temáticas. 

                                                           
18 “Principal instrumento de política urbana, que tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 2016, p. 28). 
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Pelo exposto, ficou evidente a importância e a necessidade do professor, mais 

especificamente, de geografia participar das conferências e audiências públicas no município, 

neste caso, sobre as discussões relativas ao ordenamento da cidade. E também, conhecer e 

inserir a legislação, que trata do ordenamento do espaço local, no plano de trabalho docente, 

podendo trabalhar na forma de pesquisa com os alunos, incentivando-os a pensar o seu lugar de 

vivência. 

Com base no que foi exposto, e considerando o limite do recurso Street View do globo 

virtual Terra (poucas ruas atendidas pelo recurso e imagem de 2 anos passados, figura 26, se 

propôs, através da observação direta, uma análise da percepção de caminhabilidade, com o 

grupo de professores da pesquisa descrito na oficina quatro (04). Essa atividade, foi gestada e 

preparada na oficina três (03) e posteriormente replicada pelo grupo com seus próprios alunos.  

Para essa ação foi definida como recorte espacial a área central da cidade, onde se concentram 

a maioria dos serviços públicos e privados, de acordo com a Lei 045/2011 que trata do 

Zoneamento Residencial e Comercial-ZRC, devidamente localizados e identificados pelo grupo 

nas atividades realizadas nas oficinas 1 e 2 com os softwares estudados. 

 

4.2 Oficina 4 - Percurso com professores 

Com base num dos resultados da oficina três (03), nesta oficina (04), foi realizada uma 

atividade prática pelas ruas do centro da cidade de Palmital, cuja ação foi proposta e organizada 

pelos participantes visando despertar o olhar para a cidade e priorizando atitudes geográficas 

quanto a observação, análise e avaliação do trajeto a eles destinado para, posteriormente, 

realizarem a atividade com seus alunos, testando assim as categorias, os indicadores, os valores 

a ser atribuído, as orientações, a extensão e o tempo necessário para concluir o trajeto. 

Considerando os aspectos descritos acerca da função social de cidade e da propriedade 

urbana, a quarta oficina, foi realizada visando investigar as condições de caminhabilidade da 

área central da cidade de Palmital-PR, onde se concentra a maior parte dos equipamentos 

urbanos e a oferta de serviços, exercitado a análise através da realização de um percurso urbano 

previamente definido, já descrito no relato da oficina 03, buscando: 

- Identificar pontos positivos e ou negativos para compor um índice de caminhabilidade 

na área central da cidade; 

 - Aprimorar a prática da observação em campo para trabalhar /aplicar com seus 

respectivos alunos. 
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Na oficina 03, foram definidos: categorias, indicadores, pesos, situação, recomendações, 

orientações e percursos. A oficina quatro (4), consistiu na realização do percurso em alguns 

segmentos das ruas, no centro da cidade. Esta oficina teve a duração de quatro horas. 

Antes de sair para um percurso/rota/trajeto com os alunos, de acordo com Gelpi e 

Schaffer (2003, p.120), é fundamental definir: os objetivos a serem alcançados com a atividades 

(cognitivos ou afetivos – entrosamento, cooperação), definir os critérios para elaborar guia para 

o percurso, escolher o trajeto e percorrer. Considerando os objetivos desta atividade, também 

se considera importante utilizar-se do Google Earth e ou My Maps, para levantar informações, 

estabelecer os locais onde, possivelmente, os alunos possam realizar entrevistas, listar e orientar 

aspectos a serem observados e registrados e estabelecer o que será abordado, ou seja, um 

denominador comum e pôr fim a sensibilização.  

No caso desta atividade, o foco foi a observação de aspectos trabalhados na oficina 03, 

voltados para a questão da caminhabilidade. Ao organizar os percursos com os participantes a 

pesquisadora questionou se algum dos indicadores poderia ser avaliado antes do percurso com 

a mediação de algum dos recursos estudados, ao que o Professor “C” observou que o indicador 

mobilidade poderia ser avaliado com o recurso da régua no Earth, afinal a própria imagem 

revela a organização na dimensão das quadras, com a medida em algumas quadras verificaram 

que oscilam entre 100 e 120 metros de extensão em cada lado da rua, situando o indicador 

dentro do que preconiza a NBR 9050/2004, o recurso do globo digital  possibilita ainda medir 

a largura da calçada, a presença de árvores que compõe o indicador ambiente. 

A figura 29, traz a imagem do percurso a ser realizado com e pelos professores. 

Figura 29 - Trajeto 1 - Professores 

 

Organização: Autora. Adaptado do My Maps - 2016 
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Dando sequência a atividade, e de posse da imagem do percurso elaborado com o 

Software My Maps (na forma impressa), do quadro para registro (quadro 11), da caderneta de 

campo, da caneta, da máquina fotográfica e dos celulares, o grupo de professores foi a campo 

realizar sua atividade.  

Quadro 11 – Quadro de registro utilizado pelos professores durante o trajeto  

Quadro de pesos  

                                                                                     

Rua 

Indicadores 

Calçada Mobilidade Segurança 

viária 

Segurança 

pública 

Atração Ambiente Total 

24 

Princesa Isabel        

Santana        

Santos Dumont        

Vicente 

Machado 
       

Marechal 

Floriano Peixoto 
       

XV de 

Novembro 
       

Egleci T. 

Campanini 
       

Pitanga        

João F. de 

Souza (antiga 

João F. Neves) 

       

Organização: Professores e Autora, 2016 

Antes de iniciar o trajeto, o Professor “C” comentou: “já estou enxergando a cidade de 

forma diferente. Olho com mais atenção esses aspectos, que antes passavam despercebidos, e 

agora, os identifico”. Nesta mesma direção, a Professora “A” afirmou: “faço caminhada 

diariamente e, antes, não percebia esse fator, na maior parte do trajeto tenho que andar pelo 

asfalto, disputando espaço com os automóveis”, fato que levou a Professora “D” a ratificar: 

“imagina a situação de pessoa com mobilidade reduzida? ” Após esses comentários gerais, o 

grupo inicia o percurso e aponta situação inadequada na calçada/passeio no entorno da Praça 

Antonio Barbosa, que se localiza bem no centro da cidade, conforme figura (30). 

Figura 30 - Professores no percurso 
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Foto e organização: Autora, 2017 

Na observação in loco, os Professores também apontaram aspectos positivos, dentre eles 

destaca-se na figura (31), as imagens A, B, C. 

A: alinhamento do mobiliário urbano na esquina entre as ruas Marechal Floriano 

Peixoto e XV de Novembro.  

B: Recuo na construção do imóvel o que permite visibilidade na esquina entre as ruas 

Princesa Isabel e Santana, bem como a sinalização de transito na proximidade da Escola 

Pequeno Príncipe. 

C: Sinalização na horizontal indicando faixa de pedestre e o rebaixamento de guia com 

a devida identificação para cadeirante, na esquina entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e 

Moisés Lupion que dá acesso ao Colégio Estadual João Cavalli da Costa. 
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Figura 31 – Imagens de aspectos positivos apontados pelos professores 

    A                                                                                                                                 B 

    
       

 C                                               
Foto e organização: Autora, 2017 
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Quanto aos aspectos que necessitam de atenção da Prefeitura Municipal, e 

principalmente, dos proprietários dos imóveis urbanos, destacam-se: na figura (Figura 32 e 33). 

Na figura 32-A, na rua Princesa Isabel, nas proximidades da Praça Antonio Barbosa e 

de dois estabelecimentos escolar, a calçada além de danificada apresenta obstáculos, ou seja, 

barreiras arquitetônicas. 

Na figura 32-B, ainda na rua Princesa Isabel, agora esquina com a Interventor Manoel 

Ribas, calçada e bueiro danificados, de acordo com as observações da Professora A “verdadeiro 

perigo para o pedestre”, de forma que a uma participante entrou para demonstrar a situação, 

essas ruas têm intensa movimentação de escolares da educação infantil ao médio 

profissionalizante. 

Na figura 32- C, Rua Princesa Isabel esquina com a XV de Novembro, calçada/passeio 

bonitos, porém escorregadio e com barreiras arquitetônicas. 

Na figura 32- D, obra sem sinalização, sem isolamento por tapume, equipamento e 

material de construção ocupando e obstruindo espaço destinado ao pedestre, também não existe 

a construção da calçada. 

Esse trecho da rua Santana dá acesso à escola de educação infantil e anos iniciais 

(Pequeno Príncipe) e ao Ginásio de Esportes Waldemar Wolff, direcionando também para as 

escolas João de Oliveira Junior Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental e João 

Ferreira Neves que oferta anos finais do ensino fundamental, ensino médio e profissionalizante. 
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Figura 32 – Aspectos não conformes apontados pelos professores 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 
 

 Foto e organização: Autora 2017 
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Figura 33 - Aspectos não conformes apontados pelos professores 

E 

 

F 

 
 

 G 

 

 

E – Rua Santos Dumont, esquina com Interventor Manoel Ribas, sem 

provimento de calçada/Passeio. 

F – Calçada danificada, vegetação espinhosa da cerca viva invadindo espaço 

do pedestre. 

G – Obstáculo aéreo, árvores sem poda. 

Foto e organização: Autora 2017
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Durante o percurso os professores foram fotografando com seus celulares os locais que, 

após discussão entre eles definiam se a situação estava conforme ou não conforme a legislação 

bem como se representava uma condição que favoreça o deslocamento, ou seja, ideal ao 

pedestre, e como bons imigrantes digitais, registraram suas constatações, impressões e decisões 

em caderneta de campo, não lembraram que a tecnologia do telefone móvel permite o registro 

em áudio. 

Na sequência, a mesma metodologia foi replicada pela Professora e Pesquisadora, com 

os estudantes do segundo ano, do ensino médio, e quarto ano, do curso profissionalizante 

Técnico em Informática Integrado. Enquanto a Professora “D”, replicou a atividade com 

estudantes do turno vespertino do Colégio Estadual João Paulo II. Os resultados serão 

apresentados na descrição da oficina 05. 

 

4.3 Oficina 5 - Seminário  

A oficina cinco (05) foi a última etapa da coleta de dados da pesquisa e se constituiu de 

um seminário, forma proposta por esta Pesquisadora, para que os Professores participantes e 

seus colaboradores (os estudantes) socializassem suas experiências e resultados observados 

durante as atividades voltadas ao tema em estudo, ou seja, a questão da caminhabilidade na área 

central da cidade de Palmital – PR, com duração de quatro (4) horas, e os seguintes objetivos: 

- Socializar as experiências e resultados; 

- Fechar o peso total para o índice de caminhabilidade; 

- Avaliar o processo. 

O seminário para Lakatos e Marconi (2005, p. 35) o “é uma técnica de aprendizagem 

que inclui pesquisa, discussão e debate”, assim, entende-se que é uma forma importante para o 

professor se utilizar no processo de ensino, as autoras ainda acrescentam que “(...) Essa técnica 

desenvolve não só a capacidade de pesquisa, de análise sistemática de fatos, mas também o 

hábito do raciocínio, da reflexão” (LAKATOS e MARCONI, 2005, p.35). Dessa forma, quando 

se utiliza o seminário com os estudantes se favorece o desenvolvimento de procedimentos e 

atitudes de pesquisa, isto é, o aprender a aprender. Nesse sentido, concorda-se com Medeiros 

(2004) quando afirma que: 

 O seminário consiste em buscar informações, por meio de pesquisa bibliográfica ou 

de entrevista de especialistas, discussão em grupo, confronto de pontos de vista, 

formulação de conclusões. Realizado o trabalho inicial, leva-se o resultado a uma 

assembleia para discussão. Todos devem participar. Não é o seminário uma 

assembleia para relatar informações tão somente. (MEDEIROS, 2004, p. 31). 
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Neste caso, a coleta de dados primários a partir da observação. Considerando que este 

seminário foi o momento culminante do processo de coleta de dados desta pesquisa, no qual os 

dados, informações e conhecimentos foram socializados, discutidos e parcialmente 

sistematizados, além de contribuir para se estabelecer um primeiro parâmetro para analisar e 

estabelecer o índice caminhabilidade na área central da cidade de Palmital, acredita-se ter 

contribuído de maneira gradativa para a autonomia tanto dos estudantes quanto dos Professores, 

favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. 

 Importante salientar que uma das funções da educação e também do professor é propor 

ao estudante atividades acadêmicas que desenvolvam a autonomia do estudante. De acordo com 

Demo, a autonomia  

(...) se forma com a colaboração/intervenção dos outros (...) A ligação talvez mais 

forte do saber pensar é a gestação da autonomia. Esta, todavia, é fenômeno social 

tipicamente, não só individual. Precisa de orientação. De um lado para tornar-se 

autônoma toda pessoa precisa de ajuda. De outro, tornando-se autônoma, deve saber 

dispensar a ajuda (...) Saber pensar não combina com cidadania tutelada, aquela que 

nos quer massa de manobra, submissos e ignorantes. Nem combina com cidadania 

assistida, porque aceita apenas a assistência necessária e tem como ideal viver sem 

assistência. Combina com cidadania antecipada, aquela que sabe o que quer, por que 

quer e como quer. (DEMO, 2000, p. 18-19). 
 

O seminário iniciou-se com a Professora e Pesquisadora expondo um breve resumo das 

atividades desenvolvidas, do objetivo do encontro, ou seja, socializar as atividades 

desenvolvidas, seus coordenadores, resultados e finalizando com a discussão para uma síntese 

dos pesos, fechando um valor (parâmetro de caminhabilidade) para cada rua investigada. Foram 

socializados os resultados de quatro (4) percursos realizados na área central e um no bairro.  

A ordem das apresentações foi decidida de comum acordo pelos participantes do 

seminário. As discussões e a síntese final da pesquisa por equipe, aconteceu somente ao final 

da apresentação do último percurso.  

Salienta-se que todos os grupos organizaram sua apresentação em Slides/PowerPoint. 

A sequência das apresentações se deu na seguinte ordem: 

a) Percurso 4 - Professora “D” e estudantes do terceiro ano do Colégio Estadual João Paulo 

II. Representados pela figura (34).
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 Figura 34 – Percurso e síntese dos indicadores e pesos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                     

Ruas 

Indicadores e pesos 

Calçada Mobilidade Segurança 

viária 

Segurança     

pública 

Atração Ambiente Total 

24 

Dr. João 

Ferreira Neves 
1 3 1 3 1 2 11 

21 de Janeiro 1 3 1 3 1 2 11 

Tiradentes 

 
1 3 1 2 1 2 10 

XV de 

Novembro - 

prolongament

o 

0 2 0 0 0 2 04 

Rodovia PR 

464 – parte 

trecho urbano  

1 3 2 3 1 2 12 

Fonte: Interface Google My Maps. Dados da pesquisa. Organização: Professora “D” e Autora, 2017. 
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Este trajeto foi apresentado pela Professora “D” que coordenou e desenvolveu a ação 

(com acompanhamento da Pesquisadora) com seus alunos do C. E.J.P.II. A professora, após 

apresentar o resultado, explicou que seguiu a metodologia aplicada pela Pesquisadora, na 

oficina 03, porém trabalhou somente com as leis municipais, devido ao encerramento do ano 

letivo. Nas suas considerações comentou que: “a atividade mobilizou os estudantes de uma 

forma muito diferente, aceitaram a proposta e se dedicaram a leitura das leis do município (não 

imaginava que se interessassem por leis) ”, segundo a Professora “D”, já era um grupo dedicado, 

mas a “atividade mexeu com algo neles, que não consigo identificar e nem explicar. Foi 

gratificante ver o quanto despertou o interesse deles pela nossa cidade”. Na exposição da 

Professora, percebe-se a importância do estudo do lugar de vivência do estudante, o quanto é 

significativo.  

A Professora finalizou comentando sua intenção: “esta proposta será retomada e 

ampliada para o bairro todo, posteriormente, agora já tenho uma ideia para minha pesquisa do 

PDE” complementou com um comentário acerca do uso da tecnologia com e pelos estudantes 

e das ferramentas Google utilizadas, de acordo com a Professora é necessário aprender, dominar 

e inserir nas práticas pedagógicas, pela capacidade que elas possuem para potencializar o 

processo de ensino aprendizagem, devido a quantidade de informações possíveis de se abstrair 

e ou interagir com elas e a partir delas.  

Pela reflexão da professora, percebe-se na sua fala, que de fato as geotecnologias e os 

programas investigados, possuem um potencial a ser explorado, “a partir de quando a geração 

que hoje atua como professor teve acesso de forma acadêmica com as geotecnologias? ” 

Normalmente se tinha e se tem acesso pelos telejornais na previsão do tempo, hoje em dia 

nossos estudantes têm em seus celulares”. A professora afirma que ao utilizar-se dos programas 

desenvolveu habilidades não só dos estudantes, mas as suas também, tais como: o conhecimento 

e o domínio no uso das ferramentas propostas, despertou para a capacidade de observação mais 

apurada, a coleta e organização de informações.  

A Professora concluiu afirmando que vai inserir os programas na sua metodologia de 

trabalho, pois se não for possível utilizar o laboratório de informática da escola percebo agora 

que posso lançar mão de atividades extraclasse, afinal, parte considerável dos estudantes tem 

acesso a computador e internet em casa. 
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b) Percurso 3 - Professora e Pesquisadora com alunos do quarto (4º) ano do curso de Informática Integrado, conforme figura (35). 

Figura 35 – Indicadores, pesos e percurso 3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                     

Rua 

Indicadores e pesos 

 

Calçada Mobilidade Segurança 

viária 

Segurança 

pública 

Atração Ambiente Total 

24 

 

7 de Setembro 

 

     2 4       2       4     2 2 16 

Egleci T. Campanini 

 
     3 3       2       4     2 3 17 

Barão do Rio Branco 

 
     2 4       2       3     2 3 16 

XV de Novembro 

 
     3 4       2       4     3 3 19 

Maximiliano 

Vicentin 

 

     3 4       2       4     3 3 19 

Basílio de Oliveira 

 
     2 3      2       3     1 2 13 

Marechal Deodoro da 

Fonseca 

 

     2 4      2       4     2 3 17 

 

Fonte: Interface Google My Maps. Dados da pesquisa. Organização: Estudantes e Autora, 2017 
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O resultado do percurso três (03) coordenado pela Professora e Pesquisadora, foi apresentado 

pelos estudantes do quarto (4º) ano de Informática Integrado. Antes de iniciar a apresentação 

dos estudantes, a Professora explicou que o conteúdo que estavam estudando no período 

(urbanização), favoreceu o desenvolvimento da atividade em campo, e que também havia 

trabalhado a legislação do município para o ordenamento urbano.  

Na apresentação os estudantes chamaram a atenção para a situação das ruas centrais, 

principalmente, Basílio de Oliveira, Barão do Rio Branco e Marechal Deodoro da Fonseca, que 

na avaliação da turma apresentaram os piores índices. De acordo com o comentário dos 

estudantes como essas ruas estão no centro, não deveriam estar assim, em rápida síntese, 

demonstraram a percepção de que os indicadores com os índices mais baixos, nos dois trajetos 

apresentados, são calçada e atração. 

Após esses comentários, a Professora e Pesquisadora lembrou ao grupo, que o objetivo 

da pesquisa não é culpabilizar, e nem defender alguém, mas estabelecer um primeiro índice 

como parâmetro para pensar ações futuras. Finalizando a apresentação, os estudantes desse 

grupo, sugeriram uma campanha informativa/educativa para a população urbana de Palmital, 

orientando-os quanto as suas atribuições, obrigações e direitos em relação ao espaço urbano 

que é de uso coletivo.  

Quanto ao uso das tecnologias, no decorrer do percurso os estudantes foram registrando 

as situações em imagem (foto e vídeo) e também em áudio (narrando a situação), nenhum deles 

se utilizou de caderneta para anotações, todos os registros da atividade foram realizados com o 

auxílio da tecnologia móvel (o celular). Em relação aos Softwares, se utilizaram mais do Earth, 

 após a ação, comparando as imagens do Globo virtual com o real, apontaram que no caso do 

percurso a eles destinado, o trecho pode ser visitado e verificado com as imagens do recurso 

street view, com a limitação de não poder avaliar a segurança pública. 

Na figura (36), consta imagens de alguns pontos que os estudantes identificaram 

situações que comprometem o deslocamento seguro para o pedestre. Na imagem A, Rua 7 de 

Setembro, entre as ruas XV de Novembro e Maximiliano Vicentin, parte sem calçamento e 

parte com calçamento deteriorado. Na imagem B, o calçamento está danificado e apresenta 

barreira arquitetônica. Lembrando que não foram os únicos pontos, apontaram a situação dos 

estacionamentos dos supermercados que avançam sobre a área destinada ao pedestre, 

identificando com clareza o conflito de interesse, em que se prioriza o proprietário de veículo. 
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  Figura 36 - Imagens do percurso. 

                                            A 

 

                                                             B 

 
 

Fonte: foto de aluno (2017). Organização: Autora, 2017.  
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c) Percurso 2 - Professora e Pesquisadora com estudantes do segundo (2º) ano do ensino médio, matutino, representados na figura (37). 

Figura 37 – Indicadores, pesos e percurso 2 

 

 

 
 

 
                                                                                     

Ruas 

Indicadores e pesos 

Calçada Mobilidade Segurança 

viária 

Segurança 

pública 

Atração Ambiente Total 

24 

XV de 

Novembro 
     3       4       3       4     3       3 20 

Santos 

Dumont 
     1       3       1       3     1       3 12 

Moisés 

Lupion 
     2      2       2       3     1       2 12 

Vicente 

Machado 
     1       2       1       2     0       2 08 

Interventor 

Manoel 

Ribas 

     2      2 2       3     1       1 11 

7 de 

Setembro 
     1      3 1       3     1       2 11 

Marechal 

Floriano 

Peixoto 

     2       2       1       3     2       2 12 

Maximiliano 

Vicentin 
     3      3 3       4     2       2 17 

Pitanga      2      3 2 

 

      2     1       2 12 

 

Fonte: Interface Google My Maps. Dados da pesquisa. Organização: Estudantes e Autora, 2017 
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Este trajeto, sob a coordenação e acompanhamento da Professora Pesquisadora, se deu 

com uma diferença na organização. Pelo fato do grupo ser de trinta e quatro (34) estudantes, foi 

necessário organizá-los em grupos (a escolha dos membros do grupo se deu por afinidade, 

cuidando para que o máximo fosse cinco componentes). 

Após a atividade de observação em campo, de volta à sala de aula, organizaram uma 

síntese geral do percurso e definiram quem apresentaria no seminário final, todos os alunos 

foram convidados a participar do seminário final, porém, aqueles que já trabalham não foram 

obrigados a estar na apresentação. Durante a apresentação, os estudantes chamaram a atenção 

para a Rua Vicente Machado, por se localizar próximo ao centro e que se estivesse em melhores 

condições, inclusive para os veículos, poderia dividir o fluxo com a Rua Princesa Izabel que dá 

acesso a duas escolas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Na percepção 

dos estudantes a rua Vicente Machado, dá acesso aos Fóruns, construções novas e com uma 

circulação e movimentação considerável está quase abandonada tanto para pedestre quanto para 

veículos.  

Na rua Moisés Lupion, deram destaque especial para a situação do estacionamento 

frontal da Prefeitura Municipal, pois os dois lados da rua são complicados para o pedestre, 

trecho com intensa movimentação pedestres tanta população adulta quanto de escolares em 

diferentes faixas etárias, apontaram também a problemática de mercadorias e mesas na calçada 

que em horário comercial obstruem a área destinada ao pedestre. A figura (38), exemplifica 

uma das situações que dificultam a movimentação do pedestre. Uma parcial do estacionamento 

frontal da Prefeitura. 

Figura 38 - imagens trajeto 2 – estacionamento frontal Prefeitura 

 

 Fonte: Foto autora. Organização de aluno, 2017. 
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Para concluir a socialização do resultado da turma, apresentou um esboço de uma 

proposta de intervenção no trajeto. A proposta consiste em um trabalho no sentido de melhorar 

as condições de caminhabilidade, ou seja, o deslocamento a pé e também melhorar o aspecto 

visual (atração) e o meio ambiente apontado pelo percurso às nascente, foi discutido e já 

iniciada uma de propostas de intervenção que se constitui em uma campanha de informação e 

educação a toda população urbana sobre a função social da cidade, da propriedade urbana, das 

responsabilidades de cada um com o ambiente coletivo e será levada aos poderes municipais 

no retorno das atividades escolares em 2017.   

Sintetizando, a proposta dos estudantes abrange:  

 Padronização das calçadas do centro; 

 Pintura de faixas de pedestres em todas as esquinas e direções (cruzamento 

completo); 

 Projeto de arborização para todas as ruas; 

 Implementação de mais “lugares de estar”, com bancos e sombra; 

 Alargamento das calçadas em alguns locais; 

 Sinalização de equipamentos e de orientação para pedestres; 

 Implementação de áreas de lazer para crianças, adolescentes e jovens como: 

parques (inclusive com brinquedos adaptados para as crianças portadoras de 

deficiência), pista para bicicleta (em pontos estratégicos da cidade). 

 Interditar o local chamado Pedreira, criando ali um parque ambiental para 

estudos futuros, acerca do antigo lixão. 

A proposta foi aceita pelos demais presentes no seminário e, com a sugestão dos 

professores e da pesquisadora, todos podem unir-se em torno da proposta e levar as autoridades 

constituídas do município. Na figura (39), ilustra-se com as páginas iniciais da proposta de 

intervenção dos estudantes. 

Na realização das atividades inerentes ao percurso, a turma se mostrou motivada, 

interessada e envolveram-se do início ao fim, em alguns momentos se antecipavam na 

realização de ações e ou trazendo à tona informações e conhecimentos, esse grupo usou imagens 

do Earth para verificar a situação dos locais de parada de ônibus para comparar o: como está 

com o: como deveria ser,  bem como para ver a situação do antigo lixão e pedreira, para os 

quais também apresentam projeto sugerindo mudanças inclusive de uso do espaço. 
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Figura 39 - Páginas iniciais da proposta de intervenção 

           

 

 

 
 

            

  
 

     

 

 
Páginas iniciais da proposta de intervenção, as próximas páginas são para 

sensibilização de autoridades e população local. 

 

Esse jogo do Super Mario, ilustra bem a questão da mobilidade e 

acessibilidade. 

 

Os estudantes usaram no seminário. 

Organização: autora, 2016 
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d)  Percurso 1 – Professores e Professora Pesquisadora, conforme figura (40). 

Figura 40 - Indicadores, pesos e trajeto:  Professores 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                     

Rua 

 

Indicadores e pesos 

Calçada Mobilidade Segurança 

viária 

Segurança 

pública 

Atração Ambiente Total 

24 

Princesa Isabel 

 
3 3 3 4 2 3 18 

Santana 

 
1 3 2 3 1 2 12 

Santos Dumont 

 
3 3 2 4 3 3 18 

Vicente Machado 

 
1 3 2 3 2 3 14 

Marechal Floriano 

Peixoto 
3 4 3 4 2 3 19 

XV de Novembro 

 
3 4 3 4 3 3 20 

Egleci T. 

Campanini 
3 3 2 4 2 3 17 

Pitanga 2 

 

3 2 3 1 2 13 

João F. de Souza 

(antiga João F. 

Neves) 

2 3 3 3 1 3 14 

 

Fonte: Interface Google My Maps. Dados da pesquisa. Organização: Professores e Autora, 2016.          
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            A síntese do trajeto um (01) foi apresentado pelas Professoras “A e F”. A Professora 

“A” iniciou sua apresentação parabenizando os estudantes pelas propostas de intervenção que 

trouxeram para o grupo e apresentou o trajeto realizado pelo grupo de Professores. Durante a 

apresentação dos dados a Professora “A” chamou a atenção para as ruas: Santana, Pitanga e 

Vicente Machado, com os menores índices, e a Professora “F”, lembrou que embora as “Ruas: 

Marechal Floriano Peixoto, XV de Novembro e João F. de Souza, tenham passado por reformas, 

ainda assim não atingiram a pontuação máxima”, ao que o Professor “C” acrescentou: 

“novamente os indicadores calçada e atração aparecem com os menores valores”, já a 

Professora “D” apontou sua observação sobre os indicadores, afirmando que: “o indicador 

mobilidade e segurança pública receberam as melhores avaliações em todos os trajetos”. Após 

esses comentários, numa breve reflexão apontou-se o fator - tamanho das quadras – que explica 

essa pontuação, de forma que se percebe aí o trabalho de organização do espaço urbano. Esse 

fator é observado nas imagens dos softwares, com os quais houve a interação nas oficinas por 

parte dos professores. 

Ao concluir a socialização dos resultados de cada trajeto, pelos grupos, seguiu-se a 

discussão acerca dos pesos atribuídos por cada grupo. Com esse debate, os participantes, de 

comum acordo (professores e estudantes), definiram os pesos para cada rua, categoria e 

indicador gerando uma síntese dos dados constantes no quadro 12. 
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Quadro 12 -  Síntese ruas, categorias e pesos 

                                                Categorias 

Rua 

Calçadas/passeio Mobilidade Segurança viária Segurança pública Ambiente Atração Nota final 

(Por rua) 

Av. Maximiliano Vicentin 3 4 2 4 3 3 19 

Rodovia PR 464 – trecho urbano 1 3 2 3 1 2 12 

21 de Janeiro 1 3 2 3 1 2 12 

7 de Setembro 1 3 2 4 2 1 13 

Barão do Rio Branco 2 4 2 3 2 3 16 

Basílio de Oliveira 2 3 2 3 2 1 13 

Dr. João Ferreira Neves 1 2 2 2 2 2 11 

Egleci T. Campanini 3 3 2 4 2 3 17 

Interventor Manoel Ribas 2 2 2 3 1 1 11 

João F. de Souza (antiga João F. Neves) 3 2 2 3 2 1 13 

Marechal Deodoro da Fonseca 2 4 2 4 2 3 17 

Marechal Floriano Peixoto 3 4 2 4 2 2 17 

Moisés Lupion 2 2 2 3 1 2 12 

Pitanga 2 3 2 2 1 2 12 

Princesa Isabel 3 3 3 4 2 3 18 

Santana 1 3 2 2 1 1 10 

Santos Dumont 1 3 1 4 3 3 15 

Tiradentes 1 3 1 2 1 2 10 

Vicente Machado 1 3 2 3 1 1 11 

XV de Novembro 3 4 2 4 3 3 19 

Total por categoria            38            61           39            64       35 41     278 
Fonte: dados da pesquisa. Organização: Professores e Autora, 2016. 
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Os dados do quadro síntese apontam para um diagnóstico inicial sobre o índice de 

caminhabilidade na área central da cidade de Palmital/Pr, bem abaixo do esperado. Cabe 

lembrar que não se trata de culpabilizar alguém, mas estabelecer/propor um parâmetro para 

ações futuras em relação ao espaço urbano. De um total geral de Quatrocentos e trinta e dois 

(432) pontos, a avaliação pela observação direta e orientada com registros imagéticos pela ótica 

do pedestre o segmento central obteve duzentos e setenta e oito (278) pontos. 

Tomando por base os critérios propostos e avaliados a soma total dos pesos atribuídos 

a cada um o valor máximo para cada segmento de rua chega a 24 pontos. Em relação a esse 

quesito os segmentos que apresentaram maior índice de caminhabilidade foram: Av. 

Maximiliano Vicentin e a rua XV de novembro ambas com 19 pontos, é importante apontar que 

a Avenida Maximiliano Vicentin passa por obras de revitalização em alguns trechos mas 

apresenta inúmeros pontos que necessitam ser reformados. A rua XV de Novembro é a que 

concentrava o maior fluxo de veículos que com a revitalização da Maximiliano Vicentin vai 

dividir o movimento, seguidas pela rua Princesa Izabel com 18 pontos, embora a rua Marechal 

Floriano Peixoto tenha recebido cobertura asfáltica recentemente obedece a padronização da 

sinalização, porém a parte destinada ao pedestre não recebeu a mesma atenção e investimento, 

deixando claro a preocupação com o deslocamento por automóvel. 

Embora todos os segmentos necessitem de atenção, as ruas Santana, Interventor Manoel 

Ribas, João Ferreira Neves e Vicente Machado são as que apresentam a menor pontuação 

apontando para uma intervenção imediata, uma vez que dá acesso a uma escola e ao Ginásio de 

Esporte, com bom fluxo de pedestres. 

Analisando cada critério individualmente, a soma total dos pesos pelo número de 

segmentos de rua observados, o total de cada critério soma 72 pontos. Os critérios que 

apresentam a melhor pontuação são: segurança pública com 51 pontos, mobilidade 35 pontos e 

ambiente 31 pontos, já os que pedem atenção imediata são calçadas e atração com 23 pontos 

do total de 72. Cabe lembrar que no critério mobilidade o fator principal para a pontuação está 

diretamente relacionado ao tamanho das quadras, que ficam entre 90 e 120 metros de extensão, 

esse dado foi obtido usando a régua no Google Earth, do My Maps e também medida no terreno 

em algumas quadras, esse é um aspecto positivo na mobilidade e caminhabilidade. 

Na questão da mobilidade dois indicadores pedem atenção imediata, o acesso ao 

transporte coletivo que os pontos de embarque além distante um do outro, não são identificados 

e nem possuem cobertura. Cabe lembrar que o espaço urbano não estimula a locomoção por 
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bicicleta, nenhuma rua reserva espaço para o ciclista, a ciclovia. Embora tenham recebido uma 

avaliação melhor ainda tem muito o que melhorar. 

Os critérios com menor pontuação foram as calçadas e atração com 23 pontos do total 

de 72, os avaliadores apontaram como críticos e merecem ação imediata, especialmente as 

calçadas diretamente ligadas a movimentação dos pedestres e que pela legislação é de 

responsabilidade do proprietário do imóvel, dado que esse aspecto é a contribuição para o 

ambiente urbano e para que o imóvel cumpra sua função social na organização da cidade.  

 

4.3.1 Atividades com mediação do Earth: 3º Ensino Médio e 3º Informática 

Integrado. 

Finalizada a etapa de socialização e discussão sobre as condições de caminhabilidade, 

abriu-se espaço para a socialização de outras experiências realizadas no âmbito do ensino de 

Geografia, com a utilização dos softwares trabalhados nas oficinas 1 e 2.  

Nesse momento, a Professora “A” socializou sua experiência do percurso que realizou 

com seus alunos para observar as nascentes próximas a área central da cidade. 

O percurso foi realizado pela Professora “A” com seus alunos do terceiro ano, do curso 

profissionalizante Técnico em Informática, abordando aspectos naturais e ambientais. Segundo 

a Professora “A”,  

Hidrografia era o assunto que estava sendo estudado em sala de aula naquele 

momento, usando o Google Earth, com os alunos identificaram os pontos onde se 

localizam as nascentes no quadro urbano: Rio Manjerona, Rio Palmitalzinho, Rio 

Pessegueiro e Rio do Veado, traçaram o perfil de elevação o que permitiu aos alunos 

constatarem que as ruas Moisés Lupion, XV de Novembro e Maximiliano Vicentin se 

constituem em um divisor de águas. (Professora “A”, 2016) 

. 

 A figura (41), mostra o perfil Leste – Oeste, entre as nascentes dos rios: do Veado e 

Pessegueiro. A Professora contou que das quatro nascentes identificadas para o percurso, 

conseguiram visitar e observar apenas duas, Rio Manjerona e Palmitalzinho, devido à situação 

da nascente do Rio Palmitalzinho, onde se localiza o antigo lixão. Atualmente, a área está em 

recuperação, porém, a pedreira ainda continua em atividade. 
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Figura 41 – Perfil de relevo (elevação) sentido Leste/Oeste  

 

Fonte: Interface do Google Earth. Organização: Professora “A” e autora, 2016. 

A figura (42), demonstra o perfil do relevo na área urbana de Palmital no sentido Norte 

– Sul, entre as nascentes dos Rios Palmitalzinho e Manjerona, ambos recebem grande descarga 

de poluentes. 

Figura 42 - Perfil de relevo (elevação) sentido Norte/Sul 

 

Fonte: Interface Google Earth. Organização: Professora “A” e Autora, 2016. 
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A nascente do Rio Palmitalzinho, tem a vertente voltada para a direção norte e se 

constitui em afluente do Rio Cantú, e as demais nascentes com vertente para o sul são afluentes 

do Rio Piquiri. Ao saírem para o percurso, verificaram as condições ambientais dessas 

nascentes, ou seja, a poluição e contaminação, a quantidade de moradia nas margens dos rios, 

percebendo que alguns pontos se constituem em área de risco. De acordo com a professora, os 

alunos usaram seus celulares para fazer os registros das imagens para uso em sala de aula.   

A Professora “A” comentou: “a experiência foi positiva e motivadora da aprendizagem, 

dentre ganhos na aprendizagem como indicadores apontados pela professora foram: os 

estudantes compreenderem a formação de uma bacia hidrográfica; o que é como se identifica 

um divisor de água; localização e orientação no espaço; o significado do perfil do relevo; a 

compreensão acerca de problemas socioambientais urbanos como: ocupação irregular, área de 

risco, poluição, e que para este caso específico sugerem e solicitam a ampliação da rede de 

coleta e tratamento de esgoto para toda a área urbana, pela quantidade de nascentes dentro do 

quadro urbano. 

Segundo o relato da Professora na atividade com seus alunos, utilizou o software Earth 

e que com a mediação dessa tecnologia potencializou não somente a aprendizagem dos alunos 

como também o seu desempenho profissional, embora considere que precisa ousar mais com 

as geotecnologias, na sua visão são ferramentas que certamente favorecem ensino e 

aprendizagem de geografia, de uma forma que os professores em exercício com alguns anos de 

experiência não tiveram acesso enquanto estudantes.  

Finalizando as apresentações, a Professora e pesquisadora, relatou a ação que 

desenvolveu com estudantes do terceiro ano do ensino médio, no laboratório de informática da 

escola. Uma proposta metodológica com o software My Maps, aproveitando o momento de 

estudo sobre o conteúdo globalização e conflitos contemporâneos.   

A metodologia transcorreu da seguinte maneira: 

- O início se deu com a fundamentação teórica, com os textos do livro didático e textos 

que da internet (aula dialogada, questionando os alunos sobre seus conhecimentos e 

informações sobre o assunto), abordando os diferentes tipos de conflitos (guerras entre estados, 

guerra civil ou guerrilha, separatismo por ocupação estrangeira; separatismo no interior de um 

Estado. Com os apontamentos dos alunos, relacionaram alguns conflitos que lembravam por já 

terem estudado, vistos nos telejornais ou lidos na internet. O que os levou a uma reflexão e 

discussão acerca de alguns elementos centrais envolvidos em um conflito, constantes no 

(Quadro 13). 
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Quadro 13 - Elementos de um conflito 

Elementos de um conflito 

Atores Indivíduos, grupos, organizações ou Estados 

Natureza Econômica, política, ambiental, religiosa, doméstica/interna, internacional 

Objetos Material ou simbólico, profano ou sagrado, público ou privado, escassos ou vistos 

como tais 

Dinâmica Evolução, conhecendo períodos mais ou menos intensos, mais ou menos rápido.  

Organização: Autora (2016) 

- Apresentou-se a proposta e o software My Maps, de início os alunos acharam difícil, 

pois nunca haviam feito algo parecido, mas toparam o desafio. 

- Entregou se o comando da atividade com a seguinte orientação: 

- Identifique os conflitos mais recentes no continente (ocorridos ou em ocorrência), 

encontre os elementos que compõe o conflito e sintetize as informações procurando responder 

as seguintes perguntas:  

           O que é o conflito? Qual é o tipo? 

Por que ocorre?  Como ocorre? Onde ocorre? Quais as consequências? Existem 

possibilidades de resolução? 

- A seguir no Google My Maps localize o conflito. Para cada conflito pesquisado, 

insira nova camada e novo marcador, no rótulo digite as informações solicitadas. 

OBSERVAÇÃO: (o mapa foi iniciado pela professora e compartilhado com todos os alunos, 

de forma que todos teriam acesso independentemente do local em que se encontrassem). 

Como exemplo, fizeram uma atividade sobre o conflito, coletivamente, posteriormente, 

se organizaram em grupos (por afinidade). Os continentes foram divididos e cada grupo ficou 

com um deles. Como resultado temos a figura (43), exemplificando. 

Figura 43 - Tela mapa colaborativo conflitos contemporâneos terceiro ano. 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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Embora no mês de novembro e dezembro os estudantes, do terceiro ano, já estejam em 

ritmo e clima de conclusão de etapa, e despedida da escola, a proposta foi bem sucedida (figura 

44) e motivou todos a participaram ativamente, realizando todas as etapas propostas.  

Os estudantes comentaram que foi interessante a ações pois puderam conhecer vários 

lugares e coisas diferentes, além de finalmente usarem o laboratório de informática.   

Figura 44 – Estudantes manuseando o software 

 

Fonte: Autora, 2017. 

A avaliação por parte dos estudantes foi qualitativa e nos seus comentários foi possível 

identificar as contribuições e a potencialização no processo ensino aprendizagem daquele 

grupo, dentre eles: a motivação da atividade, a oportunidade de usar o computador para fazer 

um estudo diferenciado, e o efetivo aprendizado conquistado pela pesquisa individual e 

coletiva. 

Nenhum estudante apresentou dificuldade de operacionalização do software. As 

dificuldades dos estudantes foram em relação aos aspectos de operação técnica (digitação), e 

em relação ao tratamento da informação, na organização da síntese solicitada. Apesar de terem 

recebido as orientações sobre quais informações sobre qual era a informação mais indicada a 

inserir em cada aba do marcador, essa etapa da atividade foi um desafio para eles. Esse fato 

demonstra a importância de dar autonomia ao estudante para que ele realize suas próprias 

sínteses e produzam conhecimento novo sobre determinado assunto.   

Encerrando a etapa da coleta de dados para essa pesquisa, que se contou com a 

colaboração de um grupo de Professores experientes que se mostraram dispostos e interessados 

em ampliar seus conhecimentos, tanto participando das atividades propostas, quanto buscando 
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desenvolver ações nas suas turmas. O seminário possibilitou não apenas a apresentação dos 

resultados de cada grupo, mas a integração dos participantes, a troca de informações, 

experiências, conhecimentos e ideias despertadas pelos estudos e atividades realizados durante 

o período. Na figura (45), imagens de momentos do seminário. 

Figura 45 - Imagens do seminário 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Foto e organização, Autora, 2017. 
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Concluiu-se as ações propostas para o seminário com uma análise qualitativa por parte 

dos participantes. A Professora “A” iniciou a reflexão afirmando que: “foi um período de 

retomada de informações e conhecimentos adormecidos e aquisição de novas informações. 

Com o ano letivo se encerrando, cabe a nós nos próximos anos colocar em prática”. A 

Professora “D” retoma sua exposição da oficina afirmando que: “não me conformo que usei o 

Earth para situações particulares e não percebi que poderia utilizar para o trabalho com os 

estudantes”. A Professora “F”, na sua reflexão, apontou para a questão do medo: “tenho que 

perder o medo de usar novas ferramentas, preciso experimentar mais, se não der certo da 

primeira vez, ousar uma segunda tentativa”.  

Após essas observações esta pesquisadora comentou com o grupo que, de fato, nem 

sempre é na primeira tentativa que tudo sai conforme o pensado e planejado, uma vez que 

imprevistos acontecem, tais como: queda de energia durante a atividade, lentidão da internet 

devido a picos. Situações que estão além das intervenções do professor, porém não esses 

obstáculos que devem inibir novas experiências, tanto para o professor e, principalmente quanto 

ao estudante. É importante não ter medo e nem receio de envolver os estudantes que dominam 

as tecnologias, ao professor cabe deixar a criatividade fluir e desafiar os estudantes a usarem a 

tecnologia e no caso específico da geografia também as geotecnologias, em favor da sua 

disciplina curricular. 

Ao presenciar a socialização das atividades desenvolvidas pelos professores com seus 

alunos verificou-se que de fato ocorreu a aprendizagem ativa, aquela que de fato aconteceu uma 

vez que os professores que participaram da formação aplicaram, desenvolveram atividades em 

suas aulas com as informações recebidas nas oficinas apesar do pouco tempo em virtude do 

encerramento do ano letivo.  

Foi necessário mesclar a pesquisa com atividades em laboratório de informática com 

atividades voltadas para a aplicação pedagógica de geotecnologia, pois esta evidenciou o fato 

de que ela (a tecnologia) não anula a vida e o movimento da cidade, tornando necessário o 

desenvolvimento de atividade de e em campo para a coleta de dados e ampliar a análise e as 

discussões. 

 



123 
 

CONCLUSÃO 

 

Considerando que o desenvolvimento, a atualização, a disseminação de computadores 

e dos programas a eles integrados, intensificam as possibilidades de integração do texto, da 

imagem e dos números de maneira interativa, verifica-se que há uma potencialização da 

produção de conhecimento por meio da interação. Particularmente, à geografia escolar, além 

de lançar mão das tecnologias audiovisual, mapas analógicos e textos, tem ainda a seu dispor 

as geotecnologias, ou seja, as tecnologias que produzem informação espacial, um conjunto de 

técnicas que permitem a representação, a interpretação e a análise dos fenômenos de caráter 

geográfico. 

Com as geotecnologias, os produtos cartográficos passaram a ser apresentados nas telas 

dos computadores, bem como processos altamente tecnológicos foram incorporados à produção 

do saber geográfico que, ao serem apresentadas em plataformas informatizadas, permitem a 

visualização, interpretação e análise das questões de caráter territorial com maior clareza. 

Assim, compreende-se que as contribuições das geotecnologias para o ensino de geografia estão 

em permitir análises mais complexas, integrar dados alfanuméricos e espaciais de diferentes 

fontes e escalas, assim como georreferenciá-los. 

As geotecnologias constituem-se de várias tecnologias, a exemplo do SIG, do GPS e do 

Sensoriamento Remoto.  Essa última obtém dados espaciais por meio da captação e registro da 

energia refletida da superfície e captada por satélites. Alguns programas trabalham 

especificamente com imagens de sensoriamento remoto, a exemplo da Google, software 

utilizado nesta pesquisa, que disponibiliza imagens de alta resolução.  

Na pesquisa, direcionou-se a atenção para a investigação e análise dos softwares: 

Google Earth e My Maps, por serem ferramentas distribuídas gratuitamente na rede mundial de 

computadores e voltados ao público em geral. Eles também não exigem conhecimentos 

específicos e profundos em relação ao campo das geotecnologias, fato que aproxima o usuário 

não especializado do uso dos softwares.  

Com as atividades realizadas com os professores, sujeitos na pesquisa, buscando 

identificar a contribuição dessa geotecnologia no ensino de Geografia, o grupo apontou para o 

fato dos softwares Google Earth e o My Maps, permitirem ao professor realizar análises 

espaciais mais profundas do que faria com um mapa. Segundo eles, o fato de apresentar a 

imagem do local de estudo que, via de regra, não se encontra nos livros didáticos, atualizadas e 

com bom nível de detalhe, permite a análise do conjunto e, em diferentes perspectivas, do bi ao 

tridimensional e vice-versa, enriquecendo sobremaneira as possibilidades de análise espacial, 
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e, sobretudo potencializa a interação dos estudantes com o software. Outras ações possíveis na 

interação com os softwares dizem respeito as diferentes perspectivas. Embora priorize a visão 

vertical, também é possível obter fotos (visão obliqua) dos lugares, somados a isso, o estudante 

pode incluir, retirar e sobrepor informações.   

Desta forma, para o estudante a aprendizagem de geografia é facilitada pela construção 

e o reconhecimento de conceitos e categorias, relacionando as diferentes territorialidades e 

temporalidades de acordo com os ritmos e processos sociais e naturais na construção do espaço 

geográfico. 

Permite ainda ao estudante, identificar visualmente e compreender conceitualmente o 

que é extensão e fronteira de uma paisagem, seja natural ou histórica, levando-o a compreensão 

que existe uma dinâmica na mesma, produto das ações propositivas da sociedade. Também 

permite reconhecer e distinguir as grandes unidades de paisagens em seus diferentes graus de 

humanização.  

Desafia o estudante a utilizar procedimentos da pesquisa geográfica mediando a 

construção e compreensão dos conceitos inerentes a geografia quais sejam: o espaço geográfico, 

a paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, identificando suas relações, 

problemas e contradições. A interatividade do software permite o trabalho com diferentes fontes 

de informação, levando-o a analisar e relacionar informações seja sobre o lugar, o território 

num movimento entre as escalas: local, regional ou global bem como entre as diferentes 

paisagens e regiões, com a devida espacialização dos fenômenos naturais e ou sociais, 

facilitando ainda a compreensão e a utilização das escalas cartográficas.  

Ao conhecer os processos de mundialização dos espaços e a constituição das novas 

regionalizações poderá identificar, ler, analisar e compreender os fenômenos geográficos em 

diferentes escalas permitindo ao estudante a aquisição de uma leitura mais clara do seu 

cotidiano, de modo que, ele poderá compreender a realidade pois, poderá comparar vários 

lugares e notar as semelhanças e diferenças que há entre eles. 

A partir desse entendimento, entende-se que os saberes geográficos são estratégicos, 

pois permitem ao aluno compreender o significado da cidadania e assim exercitar seu direito de 

interferir na organização espacial, reconhecendo a importância e o significado do lugar, seu 

espaço de vivência como instrumento de estudo e análise da realidade para perceber a 

capacidade e as potencialidades de ação de cada indivíduo no exercício da democracia, sendo 

capaz de  agir e reagir diante de questões sociais, culturais e ambientais de modo propositivo e 

participativo.  
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Verificou-se que situações de ensino-aprendizagem mediadas pelas geotecnologias em 

geografia tendem a facilitar e motivar a relação do aluno com o conhecimento, uma vez que 

possibilitam procedimentos e atividades interativas que permite não apenas ao estudante, mas 

também ao professor reconstruir e ou reinventar o conhecimento didaticamente transposto para 

a sala de aula. 

O conjunto de ações e atividades com a aplicação de geotecnologia que neste trabalho 

foram analisados os softwares da Google: Earth e My Maps para o ensino de geografia no 

ensino médio, evidenciaram potencialidades como: a mediação de análises geográficas em 

diferentes escalas, partindo do local, o recorte mais próximo aos estudantes chegando ao global; 

integra os aspectos físicos e humanos em uma única imagem possibilitando a análise do todo, 

permite o resgate geohistóricas dos lugares o que possibilita monitorar ambientes e a 

formação/ocupação dos espaços. 

Ainda enquanto potencialidade permitem leituras contemporâneas tanto do espaço 

físico quanto atmosférico como a previsão do tempo, e de certa forma promove a emancipação 

do estudante frente a essas linguagens, contribui para o estudo e o debate das questões 

ambientais nas diferentes escalas geográficas, contribuindo sobremaneira para as questões 

locais, não apenas para a problemática da erosão pluvial como também o desmatamento e 

ocupação de áreas de risco. 

A ferramenta régua com seus recursos além de favorecer a compreensão em relação ao 

relevo ainda evidencia a aproximação do ensino de geografia com a lógica matemática no que 

se refere a escala, distância, área, perímetro, sistema métrico indicando possibilidade de 

trabalho e ensino multidisciplinar. Favorecendo a leitura e compreensão do espaço geográfico. 

A geotecnologia tem ainda a potencialidade de fazer emergir outras discussões 

dependendo dos acontecimentos do momento em que se está utilizando em atividades escolares 

despontado para uma nova dimensão no processo de ensino e aprendizagem de geografia 

escolar, desafiando a lógica linear dos conteúdos curriculares provocando e de certa maneira 

permitindo um outro processo de aprendizagem para o estudante que para ser avaliado será 

necessário um estudo longitudinal. 

Quanto ao professor, ao dominar o uso da geotecnologia adquire mais autonomia no seu 

fazer pedagógico, podendo elaborar seu material didático, propor atividades interativas e 

desafiadoras. Ao incorporar em sua metodologia uma linguagem tecnológica e adotar 

estratégias de ensino diversificadas que mobilizem mais do que a memória, incentivando o 

raciocínio e outras competências cognitivas superiores. 
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  As ações em laboratórios com uso dos softwares favorecem a interação entre aluno-

professor e aluno-aluno, propicia formas coletivas de construção do conhecimento e o aproxima 

da geração de nativos digitais, sensibilizando os estudantes para a motivação, estimula a 

curiosidade, desperta a criatividade, o espírito inventivo, a afetividade pelo estudo, condições 

necessárias e capazes para os jovens estudantes na construção de suas identidades. 

Porém, as geotecnologias não substituem o trabalho do professor, nem tão pouco 

dispensam o aprofundamento teórico do conjunto de conhecimentos e de conceitos geográficos: 

e não se constituem em uma listagem de conteúdo ou um receituário, mas sim, um elemento 

norteador da organização curricular que podem e devem ser construídos a partir das práticas 

cotidianas. 

Compreende-se que as geotecnologias contribuem para que os professores aprendam a 

aprender e continuem aprendendo para o exercício pleno da sua autonomia que se manifesta na 

formulação de uma proposta pedagógica própria, aprimorando sua autonomia intelectual na 

construção dos seus saberes e na constituição da sua profissionalização, portanto devem ser 

aprendidas e apreendidas, ou seja, dominadas pelos professores. 

Porém, para que elas possam ser incorporadas constantemente pelo professor é 

necessário o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a formação continuada dos 

professores em exercício, bem como na melhoria dos laboratórios de informática das escolas, 

com atualização dos hardwares, softwares e melhoria da velocidade da internet.  

Quanto aos limites dos softwares investigados, além dos apontados pela literatura 

consultada como lentidão na internet, equipamentos dos laboratórios ultrapassados, evidenciou-

se também a impossibilidade de se estudar e avaliar os movimentos da vida urbana, quais sejam: 

os sons e ruídos, os odores e os sabores da cidade. Ainda enquanto limite, entende-se que o 

Google Earth poderia ser utilizado sem a necessidade de instalação no computador como 

acontece com o My Maps. Como alternativa, poderia figurar no conjunto de aplicativos da 

Google, o DRIVE. Situação que facilitará o uso tanto pelo professor e, principalmente, pelo 

estudante.  

Finalizando, é importante registrar a contribuição desta pesquisa para essa pesquisadora, 

que também é professora da educação básica. O aprendizado foi além do conteúdo, pois, ao 

preparar as atividades para desenvolver com os professores, com o intuito de entender as 

geotecnologias no ensino de geografia, ocorreu o aprofundamento, no e para o uso dos 

softwares investigados, com a percepção de outras possibilidades de atividades para e com 

estudantes em diferentes etapas de escolaridade. 
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ANEXOS 

 

1 - FOLHA DE ROSTO COMITÊ ÉTICA 
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2 - ANUÊNCIA - NRE 
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3 - ANUÊNCIA - ESCOLA 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -  TCLE 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado (a) Colaborador (a),  

      Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa (Geotecnologias na 

Educação Básica: Contribuições à prática pedagógica do professor), sob a responsabilidade de 

Elizabete Pazio, que irá investigar o alcance e a contribuição das geotecnologias no processo 

ensino aprendizagem de Geografia no Ensino Médio; identificar as potencialidades e desvelar 

os limites encontrados pelo professor de Geografia, quanto a esta inclusão no currículo e na sua 

prática pedagógica, em escolas públicas. 

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 
Emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 1.550.220         Data da relatoria: 17/05/2016 

       

1.PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você fará parte de 

um grupo de estudos com professores de Geografia cujos encontros serão gravados, que 

levantará questões sobre o processo ensino aprendizagem da disciplina de Geografia no Ensino 

Médio mediado por imagens de satélite.  

    Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o (a) os (as) o Grupo 

de Estudos sem nenhum prejuízo para você.  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O (s) procedimento (s) utilizado (s) na participação 

do grupo de estudos poderá (ão) trazer algum desconforto como constrangimento ao relatar as 

dificuldades encontradas no processo de construção, aplicação e resultados das atividades. O 

tipo de procedimento apresenta um risco mínimo, que será reduzido pela (o) pela não 

identificação do participante, e relato não explicito desta, os arquivos das gravações serão 

destruídos logo após a análise. Se você precisar de alguma orientação, por se sentir prejudicado 

por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o pesquisador se 

responsabiliza pela assistência integral, imediata e gratuita.  

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de aprimorar o 

trabalho do grupo de professores na sua prática pedagógica e nas intervenções no ambiente 

escolar, e também auxiliando futuras pesquisas sobre o tema. 
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4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o (a) Sr (a) nos fornecer ou 

que sejam conseguidas por participação no grupo de estudos serão utilizadas somente para esta 

pesquisa. Seus(Suas) dados pessoais, de imagem, ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         

seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos(as) fitas gravadas, caderno de campo, nem 

quando os resultados forem apresentados.  

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Elizabete Pazio 

Endereço: Rua Padre Nicolau Nesnek, 11, Vila Verde, Palmital/PR 

Telefone para contato: 42 99380200 

Horário de atendimento: Terças e Quinta período da manhã. Segunda, quinta e sexta 

período da noite.   

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o (a) Sr. (a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o (a) Sr. (a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, 

em duas vias, sendo que uma via ficará com você, bem como rubricar todas as folhas do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.    

=========================================================== 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)______________________________________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade__________________________, declara que, após leitura 

minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram 

devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais 

será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de setembro de 2016. 

 

     ____________________________                                    ___________________ 

               Assinatura do participante                                      Assinatura do Pesquisador 

              / Ou Representante legal     
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APÊNDICE - 1 

ROTEIRO ENTREVISTA 

Roteiro para entrevista semiestruturada com professores de Geografia, um dos 

instrumentos para coleta de dados para a pesquisa de mestrado em Geografia pela 

UNICENTRO: Geotecnologias na Educação Básica: Contribuições à prática pedagógica do 

professor, conduzido por Elizabete Pazio. 

 

Primeira parte: Identificação  

Nome................................................................................................................................. 

Idade........................................ Sexo............................. 

Formação: (   ) Geografia                                          (   ) Outra. Qual? ....................................... 

Licenciatura (   )        Bacharelado (   )    Tempo de formação:     ..................................             

Formação continuada:    PDE (    )           Especialização lato sensu, quantas (     ) 

Tempo de experiência em sala de aula:     ............................... 

 

Segunda Parte: 

O que levou a escolher Geografia? 

...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Existe algum conteúdo que encontra mais dificuldade?  

(      )   Sim     Qual? ..............................................................................              (    ) Não 

 

Como você vê as geotecnologias no ensino de Geografia? 

...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Elas podem contribuir para a compreensão no ensino? De que forma? 

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



138 
 

APÊNDICE 2 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS APLICATIVO – GOOGLE TERRA 

A inclusão deste apêndice entende-se como importante e necessário material de apoio 

com informações adicionais para e no uso do aplicativo Earth Pro (Terra Profissional), em 

atividades pedagógicas com estudantes da educação básica, como estímulo e provocação a 

novas pesquisas e aplicações no ensino de geografia enquanto disciplina componente da base 

curricular necessária ao cidadão contemporâneo. Os quadros 1 e 2 apresentam as configurações 

mínima e a recomendada para os sistemas encontrados nos computadores dos laboratórios das 

escolas da rede pública do estado do Paraná nos anos finais do ensino fundamental e ensino 

médio. 

Quadro 1 – Requisitos de configuração mínima para sistemas Windows e Linux 

Sistema PC - Windows 
Sistema - Linux 

 Sistema operacional: Windows XP e 

posterior 

 CPU: Pentium 3 de 500 Mhz 

 Memória de sistema (RAM): 512 MB 

 Disco rígido: 500 MB de espaço livre 

 Velocidade de rede: 128 Kbits/s 

 Placa gráfica: DirectX 9 e 3D, com 64 

MB de VRAM 

 Tela: 1024x768, "High Color de 16 

bits" – DirectX 9 (para ser executado 

em modo Direct X) 

 E-mail: para a funcionalidade de e-

mail, é necessário ter o Outlook 2007 

ou superior 

 Kernel: 2.4 ou posterior 

 glibc: 2.3.2 com NPTL ou posterior 

 XFree86-4.0 ou x.org R6.7 ou posterior 

 CPU: Pentium 3 de 500 Mhz 

 Memória de sistema (RAM): 512 MB 

 Disco rígido: 500 MB de espaço livre 

 Velocidade de rede: 128 Kbits/s 

 Placa gráfica: DirectX 9 e 3D, com 64 MB 

de VRAM 

 Tela: 1024 x 768, "High Color de 16 bits" 

 

 Fonte: Suporte Google, 2016. Organização: Autora, 2016. 
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Quadro 2 - Configuração recomendada para sistemas Windows e Linux. 

Sistema PC - Windows 
Sistema - Linux 

 Sistema operacional: Windows 7 e 8 

 CPU: Pentium 4 de 2,4 GHz+ ou AMD 

2400xp+ 

 Memória do sistema (RAM): 1 GB ou 

mais 

 Disco rígido: 2 GB de espaço livre ou 

mais 

 Velocidade de rede: 768 Kbits/s 

 Placa gráfica: DirectX 9 e 3D, com 256 

MB de VRAM 

 Tela: 1280 x 1024, "True Color de 32 

bits" 

 Kernel: 2.6 ou posterior 

 glibc 2.3.5 com NPTL ou 

posterior 

 x.org R6.7 ou posterior 

 Memória do sistema (RAM): 1 

GB 

 Disco rígido: 2 GB de espaço livre 

 Velocidade de rede: 768 Kbits/s 

 Placa gráfica: DirectX 9 e 3D, 

com 256 MB de VRAM 

 Tela: 1280 x 1024, cores de 32 bits 

      Fonte: Suporte Google, 2016. Organização: Autora, 2016. 

A figura 1, busca auxiliar visualmente o usuário para acessar e instalar o aplicativo Earth Pro, 

em seu equipamento de uso pessoal, a visualização é importante na orientação em caso de dúvida tanto 

no acesso quanto na instalação. Importante salientar que tal aplicativo não exige outros programas em 

seu computador além dos requisitos e configurações já mencionadas, bem como ao fazer o download 

não carrega me não baixa outros aplicativos indesejados. 

Figura 1. Imagem tela para download do Earth Pro 
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Fonte: Suporte Google, 2016. Organização: Autora, 2017. 

 

Na figura 2 visualiza-se e acompanha-se as funções da barra de ferramentas com algumas das 

opções e possibilidades de uso e aplicação, para cada item visualizado, outras janelas se abrem, 

bastando apenas clicar sobre o sinal (+). É importante lembrar, que quanto menos funções 

estiverem habilitadas o aplicativo funciona com mais rapidez, ao deixar muitas funções e ou 

assuntos habilitados ao mesmo tempo ele tende a ficar cada vez mais lento dificultando ou ainda 

desestimulando o uso. 

Figura 2 -  Barra de ferramentas 

 

             Fonte: interface do Google Earth Pro. Organização: Autora, 2016 

 

No lado esquerdo e na vertical encontra-se as funções de:  

 Pesquisar: permite localizar qualquer ponto de interesse na superfície terrestre, basta 

digitar o nome do lugar ou coordenada geográfica (figura 9). 

 Lugares: permite armazenar os pontos, polígonos, caminhos, sobreposição de imagens, 

vídeos feitos a partir do sobrevoo do Google Earth (figura 8). 

 Camada: Onde encontra-se inúmeras informações que tornam o aplicativo interativo. 

Destaque para os aspectos físicos do planeta Terra: relevo, vegetação, hidrografia, 

clima, oceanos. Aproximando o zoom, ou seja, a escala destaca-se a ocupação do solo 

como áreas construídas (urbanização, a camada – luzes- imagem noturna evidencia 

áreas urbanizadas), industrialização, áreas agrícolas. Transportes: rodovias, ferrovias, 
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aeroportos, cursos d’agua para navegação, metrô. Áreas de preservação espalhados pelo 

globo terrestre. 

Com relação ao uso das funções mencionadas, Antunes (2013, p.27) orienta que 

para que o sistema ao ser acessado e usado não se torne lento, e nem confuso, deve-se 

acionar/ativar apenas os temas que queira visualizar. Quanto maior a quantidade de 

temas selecionados mais pesado fica o sistema, dificultando seu trabalho. 

 Na parte superior, da esquerda para a direita cada ícone apresenta uma função. A figura 

3, ilustra e exemplifica as possibilidades das funções de cada ícone na barra de 

ferramentas. 

Figura 3 - Ícones e funções 

 
              Organização: Autora, 2017. 

 Ocultar barra lateral 

 Adicionar marcador de local – permite adicionar um marcador para representar ou 

facilitar o acesso para a visualização de algum local nos mapas do Google Earth, 

conforme atividade 4 (a). 

 Adicionar polígono – permite marcar e representar áreas no mapa digital, essa 

ferramenta possibilita nomear o polígono, adicionar link e/ou imagem; para linhas: 

selecionar cor, largura e opacidade. Para área: cor, opacidade e tipo (sólido, circunscrito 

ou sólido + circunscrito). Ainda em polígono ao clicar em instantâneo da visualização 

atual é possível visualizar: latitude, longitude, altitude e inclinação do relevo.  

Apontando as medidas do perímetro e da área do polígono, essa medida pode ser 

escolhida se em metros, quilômetros, ou outra que desejar, conforme atividade 4 (b).  

 Adicionar caminho – permite adicionar, marcar caminho para uma aula de campo e/ou 

viagem. 
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 Sobreposição de imagem – possibilita sobrepor/adicionar imagens e/ou mapas, como 

por exemplo, mapas do Geoserver do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 

 Gravar visita – permite a gravação de visita com explicações/apresentações do 

conteúdo abordado.  

 Imagens históricas – oferece o acesso a imagens de datas passadas de acordo com o 

período de aquisição. Na figura 12, demonstra-se exemplo de imagens históricas. 

 Luz do sol na paisagem – o usuário pode selecionar o período do dia para visualizar 

de acordo com a iluminação de cada horário (figura 10), esse recurso possibilita a 

percepção na imagem do movimento de rotação e a iluminação da superfície terrestre. 

 Explorar - alterna visualização entre Terra, Céu, Lua e Marte 

 Régua – A régua apresenta várias funções como: inserir linha para medir a distância 

entre dois pontos no chão; inserir caminho para medir a distância entre vários pontos no 

chão, determinar rotas e demonstrar o perfil de elevação do relevo em trajeto 

determinado (entre dois pontos determinados); inserir polígono para medir distância ou 

área em uma forma geométrica no chão. O círculo permite medir a circunferência ou 

área de um círculo no chão, que possibilita analisar o raio de abrangência de um 

fenômeno ou atividade. Caminho em 3D auxilia medir a altura e/ou largura de 

construções, e a distância entre pontos até o chão nas construções. E, por fim, o polígono 

em 3D mede a altura, a largura e a área de uma construção em 3D. Para usar cada função 

deve ser selecionada, logo acima do perfil do relevo, do lado esquerdo, temos a escala 

gráfica da imagem e, ao lado direito, visualiza-se as coordenadas geográficas (latitude 

e longitude), bem como a altitude do ponto de visão, como um exemplo sugere-se a 

atividade 4 (c). 

 E-mail – possibilita o envio de imagens por e-mail. 

 Impressão de imagem em alta resolução 

 Salvar imagem – possibilita salvar a imagem da tela direto para a pasta selecionada e 

com as informações escolhidas. 

 Visualizar no Google Maps – link para outros mapas digitais, especificamente o Google 

Maps. 

Espera-se com esse adicional de informações contribuir para e na aquisição de 

conhecimentos e despertar a curiosidade acerca do aplicativo, como mediador no e do processo 

de ensino aprendizagem de geografia para as novas gerações, os chamados de “nativos digitais”. 


