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RESUMO: O presente artigo foi produzido a partir do Projeto de Intervenção Pedagógica do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná – SEED, turma 2014, do setor de Educação da Universidade Federal do Paraná. Este 
trabalho tem como objetivo utilizar imagens do Google Earth como ferramenta para a 
construção dos conceitos geográficos. Este relato inclui o Projeto de Intervenção Pedagógica e 
a Unidade Didática para o desenvolvimento da implementação, realizada nos meses de 
fevereiro a maio de 2015, na instituição escolar específica especialmente com os professores 
de Geografia, bem como as discussões e resultados do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) 
que ocorreu no segundo semestre de 2015. O artigo traz inicialmente abordagens sobre o uso 
das tecnologias educacionais e aplicação do Google Earth para o ensino de Geografia. A partir 
das análises e interpretações das imagens adquiridas através do software Google Earth pode 
se trabalhar vários conceitos relacionados ao espaço geográfico. Nesta perspectiva a 
intervenção pedagógica foi desenvolvida através de atividades contextualizadas baseadas em 
imagens do programa Google Earth para compreender o espaço local de vivência, já que o 
programa nos possibilita apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a 
partir de fotografias aéreas obtidos em diversas fontes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 Este artigo tem como objetivo relatar o desenvolvimento e os resultados 

da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola aplicado 

no primeiro semestre de 2015 para professores de Geografia, bem com os 

resultados obtidos no Grupo de Trabalho em Rede (GTR), realizado no 

segundo semestre de 2015. O projeto: Explorando Imagens do Google Earth 

para Ensino de Geografia: Estudo de Caso no Colégio Estadual do Campo 

Eunice Borges da Rocha – Ensino Fundamental e Médio, foi desenvolvido para 

apontar sugestões de como trabalhar alguns conceitos geográficos, utilizando 

imagens do Google Earth, como recurso didático e pedagógico na disciplina de 

Geografia. 
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 O processo de ensino e aprendizagem torna-se mais eficaz quando 

parte-se do espaço vivenciado, interligado com a realidade próxima e distante 

dos alunos, por isso utilizar imagem de satélite da sua própria região auxilia na 

aprendizagem permitindo que os alunos se apropriem dos conteúdos 

fundamentais da Geografia e compreendam através das atividades 

desenvolvidas o processo de produção e transformação do espaço geográfico. 

 Esta ferramenta pode-se tornar um agente facilitador no processo de 

ensino e aprendizagem na atualidade no ensino de Geografia, já que as 

imagens de satélite do Google Earth trazem o conhecimento da realidade 

possibilitando a construção de conceitos geográficos. 

 A aplicação do Projeto teve início na semana de Formação Continuada 

do mês de fevereiro de 2015, estendendo-se aos meses de março, abril e 

maio, durante à hora atividade dos professores de Geografia e contou com a 

colaboração do diretor e das pedagogas da instituição. 

 A primeira parte do texto deste artigo está baseada através de pesquisa 

bibliográfica e descreve a importância do Uso das Novas Tecnologias 

Educacionais em sala de aula, bem como a aplicação do Google Earth para o 

Ensino de Geografia.  

 Em seguida são descritas as fases de aplicação do Projeto de 

Intervenção na Escola (Resultados e Discussões), finalizando com os 

Resultados, Discussões do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). 

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO  

2.1 Uso das Novas Tecnologias Educacionais para o Ensino de Geografia 

  
Atualmente todo mundo comenta sobre os avanços da tecnologia. A 

comunicação ficou mais rápida, o acesso a informação mais fácil, isso porque 

as mudanças não param de ocorrer. Para Lima (2013 ,p.1): 

 

As tecnologias integram hoje todos os segmentos da sociedade. E a 
Educação é uma delas. Os alunos não suportam permanecer 
sentados, por um extenso período, ouvindo o professor falar sobre 
determinado conteúdo. A utilização de ferramentas podem 
desenvolver o aprendizado dos alunos. Diante fato é possível usar 
recursos para atrair os alunos e tornar as aulas mais interessantes. 



Dessa forma, o computador é um grande aliado no ensino de 
Geografia. 

  

 A proposta curricular para Ensino de Geografia da Secretaria da 

Educação do Paraná, através das Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

de 2008, apresentou uma metodologia de ensino que deve conduzir o aluno a 

apropriar-se dos conteúdos geográficos de modo que compreenda como se dá 

crítica e contextualizado, de modo que compreenda como se dá o processo de 

construção e organização do espaço pelo homem, de forma crítica e 

contextualizada. Assim, ao apresentar o conteúdo a ser estudado “[...] 

recomenda-se que o professor crie situações problemas, instigantes e 

provocativos”. Essa problematização inicial tem por objetivo mobilizar o aluno 

ara o conhecimento (PARANÁ, 2008, p. 75). 

 Diante dessa situação, Castrogiovanni (2003, p. 58), o maior desafio que 

temos é este: 

Fazer da Geografia uma disciplina interessante, que tenha a ver com 
a vida e não apenas dados e informações que pareçam distantes da 
realizada e na qual se possa compreender o espaço construído pela 
sociedade, como resultado da interligação entre o espaço natural, 
com todas as regras e leis, com espaço transformado 
constantemente pelo homem. 
 

 O autor deixa claro que o professor de Geografia deve usar recursos 

didáticos diferenciados para alcançar seus objetivos interligando o espaço 

vivido pelos alunos, inserindo uma metodologia compatível com a realidade 

vivida e saber aproveitar as oportunidades que estão ao seu alcance. Uma 

delas é a enorme gama de informações disponibilizadas pela mídia e pelas 

redes de computadores, já que, as mesmas passam orientar e a conduzir o 

comportamento social, ultrapassando fronteiras políticas e culturais 

(CASTROGIOVANNI, 2003, p. 83). 

 Ao utilizar esse tipo de prática em sala de aula, podemos identificar nas 

Novas Tecnologias Educacionais inúmeros conteúdos geográficos que 

permitem aproximar o aluno da realidade em que vive. Cavalcante (2011, p. 

37), afirma que; 

O objetivo das Geotecnologias no ensino de Geografia é desenvolver 
a capacidade de compreensão do espaço geográfico, para que a 
partir dela o aluno seja capaz de extrair dados relevantes daquilo que 
procura e formular hipóteses reais com as informações de que dispõe 
no mapa. Além do mais, colocar à disposição dos alunos, o 



conhecimento dessas novas tecnologias, para que possam contribuir 

para o desenvolvimento da Ciência.                                                             
 

 A inserção das Novas Tecnologias na sala de aula promove a abertura 

de um mundo novo para os adolescentes. O uso desses recursos fará com que 

aumente a oportunidade de se obter conhecimento sobre diversos assuntos.  

 Com base nessa fundamentação optou-se pela utilização de recursos 

inovadores para o processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Geografia 

no Colégio Estadual do Campo Eunice Borges da Rocha – Ensino 

Fundamental e Médio. Dentre esses recursos destacaremos o uso de imagens 

do Google Earth, para contribuir  com que as aulas de Geografia se tornem 

mais diversificadas e atrativas onde o aluno ficará mais motivado a estudar o 

Espaço Geográfico vendo imagens áreas na tela de um computador tendo uma 

melhor compreensão dos conteúdos abordados em sala de aula. 

 

2.2 Aplicação do Google Earth para o ensino da Geografia 

  

 O ensino de Geografia requer atualmente a utilização de diversos 

recursos didáticos tecnológicos que permitem uma maior participação e 

interação dos alunos e professores. Neste cenário, de acordo com Pereira e 

Silva (2012, p. 71): “a utilização de softwares como o Google Earth pode 

despertar o interesse dos alunos para diversas temáticas”. 

 A partir da utilização deste software como ferramenta para o ensino de 

Geografia, pode se desenvolver atividades, em sala de aula, com imagem 

aéreas que possibilita despertar o interesse dos educandos para diversos 

conteúdos relacionados a alfabetização cartográfica. 

 Pereira e Silva (2012, p.73), indicam caminhos para a utilização desse 

software em sala de aula: 

 

O uso desse software permite trabalhar a Geografia de forma inovadora, 
relacionando a realidade dos alunos com os conteúdos aprendidos, 
permitindo, assim, o afloramento da curiosidade e a reflexão sobre temáticas 
não abordadas em livros didáticos de forma prática. 

 

Assim, o professor utilizando as Novas Tecnologias Educacionais, neste 

caso o software Google Earth, pode-se permitir ao aluno uma aula mais 

interessante a atrativa do ponto de vista que leva o aluno a viajar para qualquer 



lugar do Globo Terrestre sem sair do lugar onde está, permitindo a visualização 

de imagem de satélite, fotografias aéreas do próprio lugar onde vive. Uma 

ferramenta de simples manuseio e gratuita, cuja função de acordo com 

Cavalcante (2001, p. 39): “[...] é apresentar um modelo tridimensional do globo 

terrestre, construído a partir de fotografias de satélites obtidas em fontes 

diversas”; que leva a pessoa a qualquer lugar do mundo em apenas um click. 

Deste modo, a Geografia não pode deixar de lado esse recurso tão valioso nos 

dias atuais. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Localização da área de estudo 

 

 A implementação do Projeto ocorreu no Colégio Estadual do Campo 

Eunice Borges da Rocha - Ensino Fundamental e Médio, situado na Rua 

Antônio Quintino de Almeida nº 173, no bairro de Contenda na cidade de São 

José dos Pinhais. O Colégio (figura 1) localiza-se próximo a BR 376 e atende 

diversas comunidades locais rurais, fato que acarreta a grande concentração 

de alunos das mais variadas classes sociais que não tem acesso à internet. 

 

Figura 1 - Localização do Colégio Estadual Do Campo Eunice Borges da Rocha. 

Fonte: Google Earth, 2014. 

  



3.2 Metodologia Implementação do Projeto na Escola 

 

 O objetivo deste Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola aborda a 

importância de se trabalhar com as Novas Tecnologias Educacionais, no caso 

imagens do Google Earth como recurso didático e pedagógico no ensino de 

Geografia. Foram trabalhados com imagens impressas capturadas desse 

software da área rural onde o Colégio está inserido e do Município de São José 

dos Pinhais – PR com o propósito de sensibilizar os professores ao uso dessas 

imagens como ferramenta para a construção dos conceitos geográficos, bem 

como notebooks particulares para visualizar a área em estudo. 

 

Atividade 1: Elaboração do mapa mental do caminho de casa à escola ou vice- 

versa. 

O objetivo desta atividade foi o de apresentar primeiramente o conceito 

de mapa mental para depois elaborar um percurso do caminho da casa à 

escola. Para isso, cada professor teve que observar atentamente as paisagens 

presentes neste trajeto para depois comparar com as imagens do Google Earth 

e avaliar como cada um vê seu espaço de vivência. 

Nesta atividade foi deixado livre para que cada professor representasse 

aquilo que faz parte de sua vivência, não indicando elementos que devem ser 

observados. 

 

Atividade 2: Elaboração de mosaico e analise multitemporal. 

 Objetivo principal da atividade foi compreender o conceito de mosaico 

para depois confecciona-los com imagens aéreas impressas e capturadas no 

Google Earth dos anos de 2004 e 2013 do entorno do Colégio, sendo utilizadas 

duas imagens de cada ano permitindo o reconhecimento dos principais 

elementos que compõem o espaço, percebendo as transformações que as 

ações antrópicas provocam nas paisagens ao longo dos anos. 

  A atividade de confeccionar os mosaicos foi desenvolvida para procurar 

demonstrar a importância do objeto de estudo da Geografia, o espaço 

geográfico, entendido como espaço produzido e apropriado para sociedade e 

da cartografia como recurso para elaboração de cartas, plantas e mapas, com 



objetivo de incentivar a reflexão sobre as mudanças ocorridas no espaço de 

vivência. 

 

Atividade 3-  Medindo Distâncias em Linha Reta 

 Objetivo principal da atividade foi o de compreender o conceito de 

escola, aplicando este conceito para medir distâncias em linha reta entre 

pontos específicos do bairro utilizando imagens do Google Earth. 

 Primeiramente foi necessário nesta atividade relembrar alguns conceitos 

importantes e básicos de cartografia como: Escala, tipos de escalas e legendas 

para medir as distâncias em linha reta entre pontos específicos do bairro 

previamente demarcados pelo professor para se ter a noção de distância a ser 

percorrida no caso fosse sair de um lugar e se deslocar para outro. 

 

Atividade 4: Comparação entre Visão Vertical e Visão Horizontal 

 O tema foi abordado primeiramente para se ter uma noção do que é 

visão vertical e horizontal do espaço, já que, o mapa é uma representação da 

realidade com objetivo de incentivar a percepção da visão vertical e horizontal 

que fazem parte da Cartografia. 

Após trabalhar esses conceitos, foi apresentado diversas imagens do 

município de São José dos Pinhais para que cada professor pudesse fazer a 

correlação entre elas. 

 

Atividade 5: reconhecendo espaços comuns por meio do Google Earth  

 O objetivo principal desta atividade foi o reconhecimento através de 

imagens do Google Earth, de alguns pontos de referencias do município de 

São José dos Pinhais, e do próprio bairro Contenda, onde está localizado o 

Colégio. 

 A atividade possibilitou aos professores de reconhecer espaços que são 

de vivência, ou não através de imagens capturadas e impressas no Google 

Earth, visto que nem todos os professores residem no município. 

 

 

 



3.3 Metodologia Implementação do Projeto no Grupo de Trabalho em Rede 

(GTR) 

  No início do segundo semestre de 2015, após Implementação do 

Projeto que aconteceu na escola com os professores de Geografia, iniciaram 

as atividades no GTR (Grupo de Trabalho em Rede), desenvolvidas totalmente 

a distância que possibilitou a interação entre professores PDE/2014, como 

tutores e dos professores da Rede Pública Estadual, por meio do Ambiente 

Virtual da Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED). O objetivo do 

GTR é socializar o Projeto de Intervenção na Escola e a Unidade didática 

promovendo reflexões entre teoria e prática sobre o tema de pesquisa adotado, 

possibilitando a troca de experiências entre profissionais que pertenciam a 

diferentes localidades e realidades educacionais fato que contribuiu no 

aperfeiçoamento e enriquecimento profissional de todos. 

 É válido ressaltar que o GTR teve 20 (vinte) inscrições, e ocorreu no 

período de 31 de agosto de 2015 a 02 de dezembro de 2015 e o curso foi 

dividido em três módulos distintos. 

 Num primeiro momento do GTR, os cursistas acessaram o curso para 

conhecer o ambiente e ocorreu o Fórum de Apresentação, no qual os inscritos 

apresentaram seu nome, disciplina ou área de atuação, escola de lactação, 

NRE a que pertence a um breve comentário sobre suas expectativas em 

relação ao curso, bem como se sente preparado (a) para trabalhar com as 

Novas Tecnologias Educacionais em sala de aula e se tem algum 

conhecimento sobre a ferramenta do Google Earth e sua utilização. 

 

3.3.1 Módulo 1 – Aprofundamento Teórico 

 

 Este módulo teve como objetivo um aprofundamento teórico sobre o 

tema de pesquisa adotado, no caso: Explorando imagens do Google Earth para 

o Ensino de Geografia. No primeiro momento foi feito uma discussão sobre o 

uso das Novas Tecnologias Educacionais em sala de aula no ensino de 

Geografia para discutir e refletir sobre o uso da imagem do software Google 

Earth que pode se tornar um agente facilitador no processo de ensino-

aprendizagem na atualidade desde que utilizado adequadamente. 

 



3.3.2 Módulo 2 – Projeto de Intervenção Pedagógica 

 

 Este módulo teve como objetivo socializar o Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola e a Produção Didática Pedagógica para que fosse 

analisada e discutida, possibilitando a troca de ideias e dos fundamentos 

teóricos de ideias e dos fundamentos teóricos e metodológicos adotados na 

temática proposta que se refere ao Uso de Novas tecnologias Educacionais no 

ensino de Geografia, neste caso o uso de imagem do Google Earth, como 

ferramenta para a construção dos conceitos geográficos. 

 

3.3.3 Módulo 3 – Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 

 

 Este módulo teve como objetivo analisar a Implementação do Projeto 

Pedagógico desenvolvida na escola. 

 Nesta etapa foram socializados os avanços e desafios enfrentados 

durante a fase de Implementação Pedagógica. Cada participante teve a 

oportunidade de refletir e opinar sobre os resultados apresentados durante a 

aplicação, trazendo contribuições e sugestões de encaminhamentos 

metodológicos para o aprimoramento das ações apresentadas na Unidade 

Didática. 

 Vale ressaltar que em todos os módulos, as temáticas desenvolvidas 

durante o GTR no Ambiente Virtual, Fóruns, Diários que contribuíram para o 

desenvolvimento do trabalho no PDE, bem como, para que cada cursista de 

posse de todos os seus conhecimentos construídos pelo grupo, elaborasse 

estratégias para implementar na sua escola as propostas apresentadas na 

Unidade Didática. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Resultados e Discussões da Implementação do Projeto de Intervenção na 

Escola 

 A Implementação do Projeto de Intervenção no Colégio foi desenvolvido 

através de atividades contextualizadas baseadas na utilização de imagens 

capturadas e impressas do Google Earth, para o Ensino de Geografia para a 



compreensão do seu local de vivência, possibilitando a articulação dos 

conteúdos geográficos com a realidade do espaço em que está inserido, 

ajudando no processo de ampliação do seu conhecimento geográfico. 

  

Na atividade 1 de elaboração de um mapa mental do caminho da casa a 

escola:  Foi realizada com os professores de Geografia na segunda quinzena 

de março de 2015. Foi abordado primeiramente o conceito de mapa mental 

onde os professores pronunciaram sua opinião, onde uma professora falou o 

seguinte: “os alunos fazem isso todos os dias, mas não sabem que se refere a 

um mapa mental”.  A atividade de elaboração de mapa mental foi de fácil 

compreensão, porque o caminho percorrido diariamente está “vivo na 

memória”, o que facilita o trabalho na hora de fazer o mapa mental, saindo do 

tradicional “livro didático” ou “quadro de giz”, partindo para algo que boa parte 

dos alunos dominam o “computador”, pois tudo que se pode visualizar se torna 

mais interessante. A seguir (figura 2), exemplo de mapa mental realizado por 

um professor que mora em outro Estado (SC), na qual a legenda consta pontos 

importantes do seu espaço de vivência. 

 

Figura 2 - Mapa mental de um Professor. 
Fonte: A autora (2015). 

 



A atividade 2 de elaboração de mosaicos: a análise multitemporal  

proporcionou no primeiro momento, que cada professor relatasse o que 

entende por mosaico, segue comentários de  professores do colégio: 

 

“Quebra cabeça de uma única imagem”. “Imagens menores que agrupadas 
formariam uma imagem maior (a grande, matriz), tipo de imagens 
secundárias, que resultariam em uma grande imagem  primária”. “pedacinhos 
de imagens para colar e montar uma única imagem”. (Comentários dos 
professores). 

 

Os professores pronunciaram que a atividade foi de fácil compreensão, 

mais que exige uma atenção maior aos detalhes ao se analisar as imagens, e 

que é importante e possível estabelecer comparações entre as mesmas para 

ver as transformações que ocorrem no espaço ao passar do tempo, assim 

como traz para a sala de aula a realidade local onde o aluno mora. A (figura 3), 

mostra os mosaicos confeccionados pelos professores com as imagens aéreas 

capturadas no Google Earth e impressas dos anos 2004 e 2013 do entorno do 

colégio. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mosaico Imagens (2004)        Mosaico Imagens (2013) 
Figura 3 - Mosaicos elaborados pelos professores. 
Fonte: Professores do colégio (2015). 

 

Após a confecção dos mosaicos surgiram vários comentários na questão 

do que consegue perceber de transformação ao longo dos anos em relação à 

Paisagem. Sendo que, as atenções se voltaram para a mudança do curso do 

rio que passa próximo a BR 376 em uma área de manancial devido ao aterro 

feito para aumentar o pátio do posto de combustível para uso como 

estacionamento de caminhões. 



Na atividade 3 de medir distâncias em linha reta foi discutido alguns 

conceitos relacionados a Cartografia e verificar se existe alguma dificuldade em 

trabalhar com escala, surgindo os seguintes comentários. 

 

“Não gosto muito de trabalhar com escala porque envolve cálculos”. “Não 
gosto de conteúdo porque tenho dificuldade em matemática, tipo um 
preconceito, para não querer nem ver esse conteúdo”.  “Tenho alguma 
dificuldade em trabalhar com escala na questão de diferenciar a distância 
gráfica da distância real na fórmula”. (Comentários dos professores).  

 

 A atividade foi considerada de média compreensão sendo necessária 

uma atenção maior as medidas e detalhes, onde o aluno tem a visão de uma 

imagem real que aproxima o conteúdo escolar com a realidade vivida 

despertando interesse pela mesma.  

A atividade 4 de comparação entre visão vertical e visão horizontal do 

espaço teve como proposta correlacionar as imagens, com  objetivo de  

incentivar a percepção de visão vertical e horizontal do espaço, foi apresentado 

aos professores por meio de imagens impressas capturadas do software 

Google Earth, exemplos de imagens utilizadas (figura 4) do espaço local do 

município de São José dos Pinhais. A atividade permitiu que os professores 

tivessem acesso a uma visão horizontal através das fotografias, depois, uma 

visão vertical do mesmo espaço. 

A estratégia utilizada foi de fácil compreensão porque as imagens são 

reais, o que facilitou a realização da mesma, atingindo o objetivo inicial 

proposto, porque de acordo com os professores bastava apenas comparar as 

imagens para realizar a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Imagem Horizontal                                                Imagem Vertical     

 

Imagem Horizontal                                                 Imagem Vertical  
Figura 4 - Imagens Horizontais; Imagens Verticais do Google Earth. 

Fonte: A autora (2015). 

 

A atividade 5 de “Vocês reconhecem estes espaços”, foi abordada por 

meio de imagens impressas capturadas do Google Earth. Foram apresentadas 

dez imagens aéreas referentes a pontos específicos do município, assim como 

do bairro de Contenda, onde o colégio está inserido. 

 A atividade foi considerada de média compreensão porque é necessário 

conhecer as regiões ou lugares das imagens. O interessante ao realizar a 

atividade, foi ver os professores reconhecendo o fato ao qual o lugar pertencia 

cada imagem selecionada, o que faz os mesmos em se sentir viajando sem 

sair do lugar e conhecendo lugares através de uma visão vertical, o que não é 

muito comum no cotidiano escolar. 

 Como fechamento do Projeto cada professor, produziu um texto sobre o 

uso de imagens do Software Google Earth, de como este pode se tornar um 

agente facilitador no processo de ensino-aprendizagem na atualidade no 

ensino de Geografia, apontando aspectos positivos e negativos que conseguiu 



identificar ao longo das atividades proposta na Unidade Didática, assim como 

as sugestões. 

 De acordo com o relato dos professores é fundamental inserir essa nova 

tecnologia no processo de ensino e aprendizagem e ao mesmo tempo 

desafiador porque requer uma estrutura básica das escolas, bem como 

capacitação dos docentes para saber usar essa tecnologia a seu favor. 

Também foram apontados alguns pontos positivos como: retratar o bairro dos 

alunos com imagens, distâncias entre os principais pontos do bairro e imagens 

da cidade em geral, bem como ter ideias para desenvolver outras atividades 

para trabalhar em sala de aula baseadas nas apresentadas na Unidade 

Didática. 

 

4.2 Resultados e Discussão do GTR 

 

 Após a realização do Projeto na escola, realizou-se o Grupo de Trabalho 

em Rede (GTR), que teve a participação de 20 inscritos, dos quais 15 

participantes concluíram o curso. 

 A primeira atividade correspondeu ao Fórum de Apresentação, onde 

cada participante se apresentou e fez um breve comentário sobre suas 

expectativas em relação ao GTR, e se sente preparado para trabalhar com as 

Novas Tecnologias Educacionais em sala de aula e se tem algum 

conhecimento sobre as ferramentas do Google Earth e sua utilização. 

Conforme os relatos postados neste Fórum, vale ressaltar a seguinte 

contribuição de um cursista: 

[...] “O curso me chamou atenção exatamente em função da necessidade de 
levar a sala de aula elementos que estejam, de certa forma, presentes na 
vida de boa parte de nossos alunos. Colocar a tecnologia em nosso favor é 
um desafio que pode dar frutos positivos na nossa profissão” [...]. (relato do  

professor  GTR). 
  
 No módulo 1 do GTR, foi discutido sobre o Aprofundamento Teórico 

sobre o tema de pesquisa adotado no Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, mais especificamente no Fórum 2: Relacionando Teoria e Prática, os 

participantes deveriam fazer uma reflexão quanto ao posicionamento de 

Pereira e Silva (2012, p. 73), sobre o software Google Earth: 

 



O uso desse software permite trabalhar a Geografia de forma inovadora, 

relacionando a realidade dos alunos com os conteúdos aprendidos, 
permitindo, assim, o afloramento da curiosidade e a reflexão sobre temáticas 
não abordadas nos livros didáticos de forma prática. 

  

De acordo com os participantes nesta atividade, vale ressaltar o seguinte 

comentário de um cursista: 

“O uso do Google Earth como ferramenta de ensino possibilita ao educando 
maior compreensão dos conceitos trabalhados pela disciplina de Geografia, 
uma vez que o estimulo visual permite e colabora para isso. Sabe-se também 
que o uso de tecnologias em sala de aula aproxima mais os conteúdos da 
realidade do educando, tornando assim as aulas mais dinâmicas e atraentes, 
favorecendo para que a aprendizagem se efetive. As imagens de satélite 
permitem maior entendimento de fenômenos geográficos, bem como, de sua 
análise, visto que estão diretamente conectadas o dia a dia dos educandos”. 

(relato do professor  GTR).  
 

 No módulo 2, os participantes tiveram acesso ao Projeto de Intervenção 

Pedagógica na Escola e a Produção Didático-Pedagógica, que sugere 

identificar os principais desafios encontrados na escola. Na atividade do Fórum 

6: A Relação do Projeto de Intervenção Pedagógica com os desafios 

identificados pelo professor PDE em sua escola. Nesta etapa os cursistas 

discutiram questões referentes a situação problema diagnosticada na Escola 

de Implementação do Projeto. Que mecanismos poderiam ser adotados para a 

mudança dessa problemática, bem como, se o projeto poderia sensibilizar os 

professores ao utilizar imagens do Google Earth, como ferramenta para a 

construção de conceitos geográficos. Como exemplo, pode-se citar a 

colaboração do professor participante neste fórum que reafirma, que o uso de 

imagens do Google Earth pode e deve ser utilizado como ferramenta para a 

construção dos conceitos geográficos: 

[...] “Ao usar o Google Earth nas aulas de Geografia as aulas tornam-se mais 
dinâmicas e atraentes aos educando, facilitando a aprendizagem. Ao usar os 
mecanismos fornecidos pelos mesmos, aproximara mais os conteúdos ao 
contexto em que vive o educando, pois tira o educando da possibilidade das 
aulas expositivas e da função de mero expectador do conhecimento”. (relato 
do professor  GTR). 
 

 A análise da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 

ocorreu no módulo 3. Nesta etapa, foram socializados os avanços de desafios 

enfrentados durante a fase de implementação pedagógica na escola. Cada 

participante teve a oportunidade de opinar e refletir sobre os resultados 

apresentados durante a fase de aplicação, trazendo contribuições e sugestões 

de encaminhamentos metodológicos para o aprimoramento das ações 



apresentadas, propostas na Unidade Didática. Como exemplo, pode-se citar o 

relato de um professor no Fórum 11: Mediações Possíveis:  

“Percebeu-se que o objetivo geral do projeto de intervenção 
pedagógica é usar imagens do Google Earth para realizar as 
atividades propostas no mesmo, sendo assim, mesmo com a 
dificuldade da inexistência do laboratório de informática, o objetivo foi 
cumprido quando foi possibilitado que se trabalhasse com as mesmas 
de forma impressa. As dificuldades que enfrentamos no nosso dia a 
dia são muitas, mas a nossa capacidade criativa de desenvolvermos 
alternativas a essas questões é grande. A receptividade dos 
professores envolvidos para a aplicação do projeto favorece o 
sucesso do mesmo”. (relato do professor GTR). 
 

 Para finalizar, segue mais uma citação do GTR, postada no Fórum 13: 

Fórum Síntese, onde a tarefa foi de analisar todos os pontos discutidos no GTR 

e indicar uma nova proposta de pesquisa sobre a temática abordada partindo 

da observação de sua própria realidade e da percepção das limitações da 

pesquisa que serviu como base para  GTR: 

“Utilizar de imagens para trabalhar conceitos geográficos, é uma 
prática muito importante, pois torna mais fácil a compreensão e a 
visualização da realidade espacial que nos cerca, permitindo ao aluno 
visualizar a realidade local, regional e global. Apesar das dificuldades 
apresentadas, sobretudo no que diz respeito ao espaço físico das 
escolas que não apresentam laboratórios, a utilização destas novas 
práticas acaba sendo um atrativo muito importante para os alunos 
que ao terem contato com as imagens acabam assimilando melhor os 
conhecimentos. Acredito também que a utilização do Google Earth 
poderia ser bastante aproveitada na construção de conceitos da 
cartografia, auxiliando na compreensão do espaço representado, em 
mapas, cartas, e imagens digitais que permitem a visualização de 
alterações ocorridas no espaço ao longo do tempo, além de questões 
socioambientais, a interpretação de mapas e a utilização de dados no 
Sistema de Posicionamento Global – GPS, torna-se a cada dia mais 
necessária nas escolas. De um lado há o aumento da oferta das 
tecnologias de localização, e de outro, o avanço dos meios de 
comunicação, tornando as relações sociais, internacionais, 
instantâneas. Daí a necessidade de melhoria na abordagem dos 
mapas de uma forma mais atualizada. A utilização das imagens do 
Google Earth tornam-se muito importantes para a adaptação a esses 
novos paradigmas, impostos pelas novas tecnologias”. (relato do 
professor GTR). 

 

 O GTR teve a participação da maioria dos inscritos, no qual as 

atividades propostas possibilitaram trocas de experiências, informações e 

sugestões que enriqueceram o trabalho e que possibilitou aos concluintes um 

crescimento profissional, bem como fizeram sugestões e aplicaram parte das 

ações adaptadas nas escolas em que atuam. 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com este artigo, procurou-se mostrar a importância do Google Earth, 

como ferramenta para a construção dos conceitos geográficos dentro de sala 

de aula, visto que atualmente o ensino de Geografia requer a utilização de 

diversos recursos didáticos tecnológicos que permitam uma maior participação 

e interação entre professores e alunos.  

Sendo assim, o uso desse Software como ferramenta possibilita para o 

ensino de Geografia despertar o interesse dos educandos para os diversos 

conteúdos geográficos, favorecendo aos alunos a compreensão do espaço 

geográfico que é o objeto de estudos da Geografia e que está em constante 

transformação. 

 Através de imagens de satélite do Google Earth o aluno pode visualizar 

qualquer lugar do Planeta Terra, sem sair do lugar em que está, propiciando a 

construção da aprendizagem significativa para os alunos, já que a mesma 

permite trabalhar com a realidade local, no qual disponibiliza imagens 

atualizadas do espaço geográfico. Assim sendo, esse trabalho contribuiu de 

forma significativa ao colocar à disposição de professores e alunos, o 

conhecimento de Novas Tecnologias que não podem ser deixadas de lado, 

pois é um recurso muito valioso nos dias atuais. 

 O Uso das Novas Tecnologias Educacionais passou a ser uma grande 

aliada na vida das pessoas. Na escola, os professores devem usá-la a favor a 

da educação, já que, a mesma possibilita o estudo da realidade do aluno, do 

espaço de vivência. E esse estudo, conhecimento, tornou-se mais rico quando 

é utilizado mapas e imagens de satélite que representam as mudanças 

ocorridas no espaço e que podem complementar o resgate histórico deixando 

que o estudo torne-se mais significativo para o aluno. 

 Inserir essa nova tecnologia no processo de ensino aprendizagem é 

fundamental e desafiador ao mesmo tempo. A visualização de imagens reais 

facilita muito mais a interpretação do espaço, tornando o ensino mais concreto. 

Trazer novas tecnologias para a sala de aula, como o uso da ferramenta do 

Google Earth pode facilitar o processo e aumentar o interesse nesse tempo 

tecnológico, mas é importante que haja capacitação para o professor saber 



usar a tecnologia a seu favor e que o ambiente escolar ofereça a estrutura 

mínima necessária. 

 Quanto às atividades propostas na Unidade Didática, foram de grande 

importância para compreender melhor o espaço geográfico que está ao redor 

do Colégio, como retratar o bairro dos alunos com imagens, distâncias entre os 

principais pontos da cidade e imagens em geral, tornando possíveis novas 

ideias para desenvolver atividades que possam ser trabalhadas em sala de 

aula.  

 Nesse sentido, concluiu-se que os resultados obtidos com a execução 

do Projeto foram favoráveis, tendo o objetivo inicial atingido, apesar das 

dificuldades encontradas durante a realização do Projeto como a greve que 

interrompeu o trabalho inicial de apresentação e execução do mesmo, 

ausência de laboratório de informática no Colégio, dificuldade de trabalhar com 

todos os professores de Geografia no mesmo horário devido a não 

concentração de hora atividade e espaço físico, mas que aos poucos cada 

dificuldade foi sendo superada com a utilização de notebook particular e 

imagens impressas e capturadas do Software Google Earth, destacando que 

tive apoio da Equipe Pedagógica e Direção do Colégio para desenvolver as 

atividades e na impressão de imagens.  
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