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RESUMO 

O mundo está em constante transformação e o homem se transforma ao longo da sua evolução, 
materializada nas relações sociais e materiais que desenvolve em sociedade. E uma das áreas 
em que esse aspecto evolutivo se reflete é na educação, tanto de forma positiva quanto, de 
forma negativa. As Novas Tecnologias na/da Educação (NTE’s) está se apresentando, como 
uma forma de inovar os processos de ensino e de aprendizagem exigindo novas configurações 
de currículo, de didática e de suportes teórico-metodológicos, que possibilite ao professor 
acompanhar e fazer, um uso eficiente das chamadas ferramentas digitais, pois se trata de uma 
tecnologia a qual há um domínio quase que geral e absoluto dos indivíduos dessa nova geração, 
que domina e faz uso intensivo de Computadores, TV, Palm’s, Tablet’s, além do manuseio de 
softwares cada vez mais complexos e dinâmicos, os games e as redes sociais como forma de 
comunicação entre grupos. A Geografia está inserida neste processo, pois é uma ciência dos 
fenômenos cotidianos ocorridos no espaço, espaço este cada vez mais subordinado à vigilância 
de câmeras e satélites. O objetivo deste trabalho consistiu em trabalhar, com a formação de 
professores de Geografia para o uso das NTE’s para aprimorar as técnicas, a metodologia e a 
prática docente para o uso das NTE’s, haja vista que se faz necessário e urgente a preparação e 
capacitação desses futuros profissionais, que irão atuar na docência para uma geração ávida por 
conhecimento, mas que esse seja abordado de forma mais dinâmica, interativa e tecnológica 
através do uso mais frequente e intensivo das ferramentas digitais. Neste sentido, foi realizada 
uma experiência de formação com discentes do curso de Geografia da Faculdade de Ciências 
Integradas do Pontal – FACIP/UFU, os quais matriculados na disciplina de Metodologia Para o 
Ensino de Geografia foram submetidos, à pesquisa sobre a temática das NTE’s e instigados a 
descobrir, o potencial dos recursos digitais e midiáticos no ensino de Geografia para os anos 
finais do ensino fundamental, numa escola da rede municipal de Ituiutaba-MG. O projeto de 
pesquisa envolveu o desenvolvimento de visitas para conhecimento da infraestrutura da escola, 
planejamento das aulas e implementação das aulas com uso intensivo dos recursos tecnológicos 
digitais e midiáticos, que a escola dispunha. Os resultados foram extremamente positivos, tendo 
reflexos na aprendizagem dos alunos e na motivação dos mesmos em ampliar suas pesquisas 
no extra turno, além de desenvolverem melhor o raciocínio para novas habilidades. Para os 
discentes o resultado se apresenta positivo no sentido de melhor prepara-los para o trabalho nas 
escolas com o uso dessas ferramentas digitais e midiáticas com maior propriedade e domínio 
técnico, teórico-metodológico e didático.  Os problemas de aprendizagem recorrentes no ensino 
de alguns conteúdos geográficos e o desinteresse dos alunos por esta ciência, pode estar ligado 
à uma prática docente tradicionalista, mnemônica e defasada da realidade que exige, cada vez 
mais dinamismo e inovação através dos avanços das NTE’s. O interesse pela ciência geográfica 
pode ser resgatado, portanto, com o uso correto, planejado e interativo das NTE’s. 
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INTRODUÇÃO 

As Novas Tecnologias têm aos poucos nos últimos anos adentrado à escola. Começou 
pela área administrativa e insistentemente avançou em direção ao ensino através da construção 
das salas de vídeo e laboratórios de informática. No entanto, como todo processo de inovação 
na estrutura educacional brasileira, além de lenta e enfrentando muita resistência, as tecnologias 
estão sendo inseridas de forma quase impositiva procurando talvez acelerar um processo que na 
verdade transcorre vagarosamente, isso porque ainda não foi feito em muitos municípios, um 
trabalho de capacitação dos professores para o uso dessas NTE’s. Os programas do governo de 
inclusão digital chegam às escolas, mas sem preparar professores e equipe pedagógica. Esta 
negligência torna-se prejudicial, pois equipamentos são mal utilizados e acabam sendo 
danificados ou se danificam justamente por não serem utilizados. As escolas não possuem 
técnicos e o receio do professor em operar alguns equipamentos tecnológicos, além de não 
possuir capacitação pedagógica para isso, assim se abstém do uso dos recursos tecnológicos 
disponíveis na escola e estaciona na evolução técnica e didática no ensino. 

Neste trabalho, estabeleceremos uma discussão breve sobre a importância da pesquisa 
na formação de professores e a prática-reflexiva como metodologia na atuação docente. 
Reforçar que a pesquisa em sala de aula pretende colaborar na evolução dos processos 
didáticos no ensino e que para habilitar o professor a ser um pesquisador em sala de aula, é 
necessário maior empenho dos professores formadores em procurar também se qualificarem 
melhor para uma docência pautada na criatividade, na reflexão crítica de suas práticas, 
procurando discutir suas dificuldades e anseios junto a outros colegas para constituir uma 
didática no Ensino Superior capaz de mobilizar conhecimentos e promover a interdisciplinaridade 
e a integração entre áreas do conhecimento. 

Discutiremos ainda sobre o uso das NTE’s para o ensino de conteúdos geográficos no 
ensino básico, pela ótica da formação de professores de Geografia, numa análise crítica sobre a 
impressão que está sendo difundida sobre os cursos de formação de Geógrafos, os quais 
privilegiam em sua estrutura curricular a formação técnica, em detrimento da formação didático-
pedagógica de forma integrada e não, como formas dissociadas de apreensão do conhecimento. 
Demonstrar que as práticas pedagógicas atuais em Geografia, ainda baseiam-se em um modelo 
de reprodução de conhecimentos engessados, desconectados e sem sentido para a realidade do 
aluno, o que consolida e até mesmo aumenta seu desinteresse pela disciplina. Ressaltar as 
mudanças e a disponibilidade de recursos e tecnologias que podem auxiliar numa inovação 
didática e metodológica para o ensino de Geografia, mas que para isso ocorrer o professor deve 
passar por uma formação que o habilite a ser um professor-pesquisador, preocupado com o que 
lhe incomoda em sala de aula e assim busque soluções para resolvê-las. 

Finalmente será realizado o relato da aplicação de um projeto que consistiu em colocar 
em situação de prática pedagógica alunos da disciplina de Metodologia Para o Ensino de 
Geografia do curso de Geografia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – FACIP na 
aplicação de atividades de ensino do tema Cartografia com o uso de Novas Tecnologias. A 
intenção é relatar também as experiências vivenciadas como docente no ensino superior 
refletindo sobre as práticas, a relação professor-aluno durante este período entre 2011 e 2013 
procurando entender a importância da formação dos professores de Geografia na atualidade, 
destacando os diferenciais que devem apresentar um professor num mundo tão tecnológico, 
globalizado e regido por avanços nas telecomunicações. 



A autocrítica é preponderante para avaliar o meu próprio desempenho como docente, 
formador e pesquisador na condução de atividades no ensino superior. A exposição das 
atividades, bem como do processo de coordenação e aferimento de etapas e todas as nuances 
do processo será relatados em postos em discussão para compreensão da grandeza que é ser 
professor formador, e a responsabilidade que nos é confiada no ensino superior. Assim, com 
esta perspectiva de expor o próprio trabalho para sofrer a sabatina dos mais experientes, será 
um grande desafio, e com certeza servirá para um crescimento profissional interessante. A 
evolução do homem está em reconhecer que é um ser inacabado, incompleto, inconcluso e que 
é nessa condição de ser inconcluso que persisto em avançar para crescer e melhorar minhas 
práticas, minha atuação docente e minha relação com os alunos. 

A IMPORTÂNCIA DE UMA FORMAÇÃO PARA A PESQUISA E A PRÁTICA-REFLEXIVA NA 
DOCÊNCIA 

 A pesquisa educacional tornou-se tema de investigações há quase quatro décadas, 
quando em 1975 o professor Stenhouse iniciou pesquisas que procurava entender a atuação do 
professor do ensino básico. Numa trajetória de pesquisas que se seguiu podemos citar, as 
pesquisas e trabalhos de Donald Shön, John Elliott, Keneth Zeikener entre outros. No Brasil essa 
temática da relação do professor com a pesquisa foi difundida, através dos trabalhos de Pedro 
Demo, Marli André, Menga Lüdke e muitos outros que se seguiram e que além de expandirem, 
difundiram suas pesquisas tornando mais acessível, os aspectos teórico-metodológicos que 
envolvem os estudos dessa temática (LÜDKE, 2001). Apesar de desde o início da década de 
1990, os pesquisadores supracitados desenvolverem pesquisas junto aos professores da rede 
básica para compreender sua atuação docente, a relação professor-aluno, o desenvolvimento de 
práticas e materiais didáticos, é identificada ainda, uma resistência por parte de alguns 
professores submetidos a essas pesquisas. Mas, a preocupação quanto a isso não está 
relacionada à estatística, mas sim para efeito de desenvolvimento humano e profissional deste 
professor mais resistente e ou desconfiado, cujas razões não serão aqui abordadas por não ser 
o objetivo central deste trabalho. 

 A relevância das pesquisas relacionadas ao exercício da prática-reflexiva na atuação 
docente se deve ao fato de que, a Educação avança em seus processos didático-pedagógicos, 
teórico-metodológicos, tecnológicos e mesmo psicológicos, pois a sociedade também muda, em 
comportamento, formato familiar, convivência social, mecanismos de comunicação, difusão de 
valores etc. Educar é integrar todos esses elementos sociais e afetivos para a promoção de um 
indivíduo consciente e motivado, na atuação de práticas cidadãs responsáveis que o direcione 
para a construção de uma sociedade mais justa, de ações coletivas preponderantes às ações 
individuais e, relacionamentos mais cooperativos do que competitivos (MORAN; MASETTO e 
BEHRENS, 2000). Para, portanto, acompanhar todos esses avanços são necessários, 
recorrentes estudos e pesquisas das práticas em sala de aula, para formulação de teorias e 
processos metodológicos mais atualizados e condizentes com a realidade do professor e, 
principalmente do aluno. A realidade do aluno deve ser sempre o ponto de partida para 
aproximá-los dos conteúdos científicos, assim a associação conteúdo/realidade seja mais bem 
assimilada pelo próprio aluno (CAVALCANTI, 1998; 2002; CASTELLAR, 2005; CALLAI, 1999; 
LÜDKE, 2001; PIMENTA, GHEDIN e FRANCO, 2006). Neste sentido, a prática-reflexiva é o 
caminho para o desenvolvimento de novos processos didático-pedagógicos que auxiliem para 
um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, atualizado e antenado às novas 
tecnologias direcionadas à Educação. 



 A pesquisa durante a formação inicial é retratada por Callai (1999) no trecho em que 
esta autora afirma: 

A pesquisa num curso de graduação e na realização do exercício 
profissional, no caso do magistério, deve se dar no sentido da formação de 
um profissional autônomo, capaz de conduzir o seu trabalho e capaz de ter o 
domínio dos processos que envolvem a aprendizagem. O professor deve ele 
próprio construir, então, o seu (um novo) conhecimento no cotidiano do seu 
trabalho, a partir dos pressupostos e do objeto da ciência, quer dizer, do 
conhecimento que ele tem (ou a que tem acesso) e da análise crítica que 
realiza na pratica docente. (CALLAI, 1999. p. 38) 

A prática-reflexiva dentro da sala de aula deve partir de princípios éticos, teórico-
metodológicos e psicológicos que fundamentam a pesquisa e estabelecem parâmetros, para 
reconhecer avanços didáticos e pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem. Isso 
somente será possível se, o professor durante o processo de formação inicial receber a 
preparação correta, não somente dos conhecimentos científicos e didáticos, mas de como 
proceder em sua prática docente de forma reflexiva, crítica e libertadora. A formação inicial e 
continuada para os professores do ensino básico não pode se limitar a uma formação para o 
exercício da prática docente, sem o devido compromisso social que envolve o ofício de 
professor, pois este profissional incorre no risco e ou no erro de se tornar, mais um 
“reprodutivista” de conhecimentos científicos − comportamento condenado pelos pesquisadores 
da temática do professor-pesquisador − e não um professor com o propósito de uma prática 
docente libertadora, impregnada do compromisso social e pedagógico voltado à emancipação 
social e cultural das pessoas da comunidade (FREIRE, 1997; GADOTTI, 2000). 

A formação inicial voltada para preparar o futuro professor para uma atuação docente 
crítica, reflexiva e emancipadora do conhecimento e do aprendizado é tão importante que o 
papel do professor formador confere destaque nas palavras de Elliott (1991) apud Lüdke (2001) 
quando diz que: 

Os formadores de professores podem, a partir do ensino superior, fazer muito 
para apoiar e manter o crescimento de uma cultura profissional reflexiva nas 
escolas, que leve consigo a promoção da auto-reflexão metodológica, 
essencial para resolver os dilemas da investigação interna, de maneira que 
transforme a cultura profissional, em vez de reforçar seus valores e suas 
normas tradicionais. (ELLIOTT 1991, p. 86) 

 Avançar em direção a novas metodologias e didáticas deve ser o compromisso de todo 
profissional da educação que enxerga a responsabilidade que lhe cabe perante a sociedade. A 
inserção das tecnologias na educação é somente mais um elemento que corrobora para avanços 
na forma de ensinar (para o professor) e de aprender (para o aluno). Estar integrado no mundo 
atual é estar conectado com as redes cibernéticas de comunicação, é participar das redes 
sociais, e estabelecer novos canais de comunicação com o aluno e transpor as barreiras antes 
definidas pelos muros da escola. Essas barreiras estão caindo constituindo territórios livres no 
campo tecnológico e o contato entre professor e aluno tende a diminuir as distâncias físicas, 
quando os avanços tecnológicos das comunicações – internet principalmente – contribui para a 
superação desses limites estabelecidos há décadas na relação professor-aluno. 

 O professor, portanto, deve estar preparado e capacitado para lidar com estas situações 
tanto de forma técnica, quanto de forma emocional-psicológica, a fim de atender as novas 



demandas educacionais na relação professor-aluno. Como não é objetivo deste trabalho a 
preparação/capacitação emocional-psicológica do professor, nos ateemos à 
preparação/capacitação técnica direcionada aos aspectos didático-pedagógicos e teórico-
metodológicos da formação do professor para lidar com as novas tecnologias na educação e 
com o(s) aluno(s) desta geração digital, no contexto escolar e mesmo extraescolar, de forma 
crítica, reflexiva, libertadora e impregnado de um caráter investigativo – é preciso reconhecer a 
realidade posta de que houve novos avanços tecnológicos que permitem a aproximação do 
aluno com o professor via internet − que permita avançar em estudos e pesquisas que resulte, 
sem a pretensão de esgotar esta temática,  em novas metodologias, didáticas e materiais que 
colabore para uma prática docente melhor, mais dinâmica, mais próxima da realidade do aluno e 
dos avanços tecnológicos numa escala local, regional e global. 

 O papel do professor formador nesta perspectiva atual de formação de professores para 
a prática-reflexiva, considerando os avanços tecnológicos da atualidade é fundamental. A 
formação inicial para o uso das novas tecnologias na educação deve ser melhores 
desenvolvidas e fomentadas através de pesquisas, estágios e experiências in loco (escola) para 
proporcionar práticas mais modernas, interativas, em que o aluno seja sempre o protagonista na 
construção do próprio conhecimento. As práticas docentes com o uso de novas tecnologias 
devem ser incentivadas nas escolas, em que o uso dos laboratórios de informática e salas de 
vídeo seja otimizado, com a presença de um profissional técnico para suporte, capacitação 
continuada dos professores que já atuam para manuseio e operação de softwares livres, 
infraestrutura física adequada, serviço de internet que suporte as condições e demandas do 
laboratório de informática, manutenção periódica dos equipamentos, dentre outras diretrizes de 
gestão administrativa e didático-pedagógicas da escola, supervisionadas por especialistas que 
proporcione a oportunidade de implementar novas metodologias de ensino com uso dos 
recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

Neste sentido, a relação entre teoria e prática na atuação docente para o uso das NTE’s 
terá funcionalidade se realizada nas salas de aula, nos laboratórios de informática e nos espaços 
multimídia, ou seja, estes espaços devem ser tratados como locus para o desenvolvimento 
profissional e formação continuada dos professores, em que os processos de ensino-
aprendizagem (metodologias de ensino, didáticas e materiais) sirvam para a construção do 
conhecimento do/pelo aluno e esses procedimentos sejam transformados em teoria produzida 
por professores do ensino básico em parceria com professores/pesquisadores do ensino 
superior. Essa deverá ser a prática do futuro, tornar rotina a pesquisa na educação básica 
realizada pelo próprio professor em sala de aula em que, o mesmo é preparado para transformar 
sua sala de aula em um laboratório e ter nos pressupostos da prática-reflexiva, a metodologia 
que o guiará ao exercício da boa prática. 

O ENSINO DE GEOGRAFIA COM O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS: FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 O papel da pesquisa na prática docente em Geografia ainda é um desafio. Incorporar a 
prática-reflexiva e torna-la rotina na sala de aula ainda é muito difícil, devido ao modelo de 
educação básica adotado no Brasil associado a um modelo de remuneração, que provoca uma 
situação em que o profissional da educação tem de manter um intenso ritmo de trabalho, com 
extensa carga horária na escola e fora dela; distanciamento e consequente descompromisso 
com os alunos e com a escola; precárias condições de trabalho como salas não climatizadas e 
mal iluminadas, além de lotadas e etc., o que compromete e muito a realização de um trabalho 
fundamentado na pesquisa, na observação, na reflexão crítica para caminhar em direção a 



mudanças que causem as transformações desejadas no método e na didática do ensino de 
Geografia. É preciso lutar para mudar determinadas situações e demonstrar que o trabalho do 
professor deve ser valorizado e reconhecido pela sociedade como nobre e árduo, pois não é um 
trabalho simples. A complexidade intelectual e operacional que envolve a prática docente é 
evidente e não é conquistada apenas na formação inicial, pois os processos dinâmicos da vida 
atual se alteram e por sua vez também alteram cenários, promovem transformações e 
ocorrências de fenômenos culturais, sociais e econômicos a ponto mudar contextos e realidades 
que para acompanhar, é necessário a formação continuada constante. 

 Segundo Callai (1999), a formação de um profissional da geografia deve habilitá-lo para 
a compreensão da realidade na análise de processos e não em fases ou estágios de observação 
e controle. Isso porque entender o processo é avançar o raciocínio do local para o regional e 
para o global na compreensão de valores e relações socioculturais de apreensão exclusiva do 
profissional da Geografia. Eis a dimensão pedagógica do profissional da Geografia, que tem de 
considerar seu perfil e o curso que o habilita. Ou seja, a dificuldade atualmente na formação do 
professor de Geografia está em compreender essa dimensão pedagógica, pois nos cursos onde 
existe as duas modalidades, Bacharel e Licenciatura em Geografia, a maioria dos alunos querem 
se encaixar no perfil de Bacharel, e condenam as disciplinas de licenciatura e ou as fazem por 
obrigação, mas mesmo assim não possui aptidões para exercer a Geografia como bacharel. No 
entanto, o maior mercado para a Geografia na atualidade ainda é a docência, e é onde a maioria 
se encontra. Mas, como as disciplinas da licenciatura sempre são feitas a contragosto, e ainda 
há a frustação de não estar trabalhando com o que sonhara durante a formação inicial, aquele 
profissional da Geografia não consegue desenvolver uma boa prática, atuando de forma 
tradicional, sem criatividade e ou inovação didática reforçando a ideia de que, a Geografia é uma 
ciência “chata”, insignificante e que pode ser aprendida na base do “decoreba”. 

 A formação do professor de Geografia deve considerar que: a atualização é condição 
primordial para o bom exercício da prática docente e, portanto, a formação inicial do professor 
deve ser também continuada, caracterizando a aprendizagem e habilitação profissional como 
processuais; bem como é importante, o exercício constante da reflexão das próprias práticas; 
certamente estabelecer vínculos entre Universidade e Ensino Básico colabora para manter um 
ambiente saudável de troca de ideias para melhorar aspectos da prática docente; pensar junto 
às práticas de acordo com a realidade vivenciada na sala de aula pelo professor do ensino 
básico é estreitar as relações entre teoria e prática na atuação docente; comprometimento em 
transformar as aulas em espaços de pesquisa, reflexão, ou seja, verdadeiros laboratórios de 
produção e construção do conhecimento em Geografia; e considerar os conhecimentos prévios 
dos alunos são atitudes positivas que podem reforçar a apreensão dos conteúdos geográficos 
pelos alunos do ensino básico. 

As evoluções tecnológicas na área de mídia, multimídia e internet vêm desde a segunda 
metade do século XX tomando conta dos lares, empresas, repartições públicas etc. No Brasil 
podemos vislumbrar este fenômeno das tecnologias a partir da década de 1990, e agora no 
limiar do século XXI é possível verificar a presença de tecnologia em praticamente tudo. Está 
inserida em nosso cotidiano nas mais diversas atividades que realizamos, produtos ou serviços 
que consumimos e mais recentemente, com muita intensidade, mas menos do que desejamos, 
na educação. Por isso, mesmo com inúmeros trabalhos que tratam das NTE’s e da importância 
deste recurso para melhorar, dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, os investimentos 
em capacitação dos professores para o uso das NTE’s não se efetivaram por parte do Estado, 
seja na forma de formação inicial, devido aos currículos ainda priorizarem a formação técnica e 
depois a didática sem articulação entre ambas, ou na formação continuada que no Brasil está 



cada vez mais relegada à iniciativa privada, cujos custos são financiados pelos próprios 
professores, que fazem verdadeiros sacrifícios orçamentários para poderem ter uma 
formação/capacitação melhor e assim poder explorar ainda mais os recursos tecnológicos 
disponíveis. 

 No ensino de Geografia, as NTE’s vem contribuir e muito para o ensino dos conteúdos, 
haja vista que é uma ciência muito dependente do visual pelo fato de seu objeto de estudo ser o 
Espaço Geográfico. A própria evolução da ciência geográfica, que atualmente trata de questões 
sobre a Globalização e Mundialização dos aspectos e fenômenos geográficos; a velocidade e o 
avanço das telecomunicações que permite transmissão e cobertura das informações de forma 
mais rápida em todo o mundo; o avanço tecnológico de radares, os quais “vigiam” a Terra e seus 
habitantes 24 horas por dia, 7 dias por semana; o avanço das tecnologias no campo e nas 
cidades que refletem na capacidade de consumo e uso do solo do planeta etc, considera a 
importância de no ensino básico, o aluno ter acesso à essas ferramentas e como fazer bom uso 
delas, para uma melhor apreensão conceitual dos conteúdos geográficos que estabeleçam 
parâmetros e critérios mais sólidos e coesos para a construção do próprio conhecimento. 

 Inseridos na era das telecomunicações, da mídia, da multimídia e da Internet, 
professores e alunos são diariamente estimulados por vários canais e de várias formas, ao 
acesso de informação, entretenimento, consumo e comunicação. Na escola, esses componentes 
são difundidos nas rodas de conversa, de acordo com o interesse de professores e alunos por 
tudo que vê, ouve e ou interage através dos meios de comunicação. Isso é um prato cheio para 
professores que enxergam no uso das NTE’s a oportunidade de vislumbrar novos caminhos para 
trabalhar os conteúdos da ciência geográfica com seus alunos, tornando suas aulas mais 
interessantes, instigantes, dinâmicas, interativas e modernas. Este esforço para se afastar dos 
modelos tradicionais de ensino irá refletir certamente no comportamento do aluno, na sua 
disciplina e principalmente no interesse pela Geografia, disciplina tão relegada no ensino básico 
devido ao fato de professores utilizarem de métodos e didáticas que se fundamentam no 
“decoreba” de termos, nomes e convenções que da forma que são ensinados não conferem 
sentido nenhum para o aluno. 

 Portanto, a escola ainda se constitui no espaço ideal para a formação do indivíduo 
mesmo nesta sociedade tão inserida nos processos e inovações tecnológicas e das 
telecomunicações, espaço de integração social e cultural associada à troca de saberes e 
vivências em que o professor é o mediador deste conhecimento. Neste sentido, Cavalcanti 
(2012) certifica o papel da escola afirmando que: 

Nas considerações sobre o contexto atual que destacam a constante, 
amplificada e diversificada forma de divulgação e circulação de informações 
e de conhecimentos, a escola continua desempenhando um papel relevante 
na formação das pessoas. Ela é um espaço peculiar dessa formação, que 
tem como referência o trabalho com conhecimentos científicos e culturais 
sistematizados e, nesse trabalho, congrega diferentes saberes produzidos  e 
veiculados em diversos cenários educativos, para que sejam elaborados 
conjuntamente pelos alunos. (CAVALCANTI, 2012. p. 16) 

 É preciso superar esta concepção e avançar rumo às novas metodologias, didáticas 
mais ousadas que resgate o interesse pelo aluno em estudar Geografia, em que o mesmo possa 
associar os conteúdos com a própria realidade e se aproximar mais dos saberes geográficos e 
assim, difundi-los e ou saber fazer uso deste conhecimento, numa situação do cotidiano ou 



perceber, o quanto de Geografia existe em sua vida e a importância de dominar os conteúdos 
geográficos nas atividades cotidianas. 

 Para que isso ocorra, a formação para o uso das NTE’s deve ser incluída na concepção 
dos saberes docentes para a atualidade, pois é inacreditável verificar que a maioria dos 
profissionais, professores de Geografia que se formam atualmente possuem o conhecimento 
técnico básico de manuseio de alguns equipamentos, mas claramente não sabem como 
trabalhar didático-pedagogicamente com estes recursos tecnológicos disponíveis na escola. 
Assim, a perspectiva é que pesquisas sobre este tema ligado às Novas Tecnologias e seu uso 
extensivo na educação sejam cada vez mais difundidas para que se torne um dos saberes 
docentes necessários à boa formação inicial de professores, tendo em vista a inserção de 
tecnologias nas escolas devido à instalação de laboratórios, salas de vídeo e dentro em breve a 
implantação de lousas digitais. 

 O ensino de Geografia conversa muito bem com as Novas Tecnologias, pois a ciência 
geográfica é muito visual e a interatividade proporcionada pelos recursos tecnológicos que estão 
sendo desenvolvidos para a Educação, associada a uma geração de indivíduos considerados de 
uma era digital, poderá fazer da Geografia um disciplina ainda mais interessante e capaz de 
mobilizar conhecimentos e saberes do que atualmente. Mas, lembro que o investimento em 
formação e capacitação dos professores de Geografia para o uso destas NTE’s é crucial para 
efetivarmos o aprendizado dos conteúdos geográficos no ensino básico, e porque não até 
mesmo no ensino superior. 

 Há muitos projetos de formação continuada sendo implementados por prefeituras, 
Estados em parceria com universidades públicas, privadas ou ainda instituições privadas 
especializadas em formação continuada de professores, que oferecem cursos nas mais diversas 
linhas de interesse e demandas educacionais, sendo que o destaque são cursos sobre educação 
à distância e o uso de novas mídias na educação. É esperado que estas parcerias e projetos 
entre os professores do ensino básico e universidades se ampliem e ofereçam oportunidades de 
qualificação para o uso de NTE’s no ensino de Geografia. 

A PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: EXPERIÊNCIAS, DESAFIOS E REFLEXÕES 

 A prática docente no ensino superior também tem sofrido alterações e transformações 
ao longo dos últimos anos principalmente provocadas pela aprovação da LDB 9394/96 e a 
elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s). A temática da formação dos 
professores nas universidades brasileiras possuem muitos adeptos, mas em todos os trabalhos 
produzidos das pesquisas realizadas a marca é a forte resistência dos professores do ensino 
superior aceitar que suas práticas podem se transformar, mudar, evoluir, incorporar novas 
metodologias, novos recursos e o uso de tecnologias em suas práticas. Isso é muito evidente 
junto aos professores responsáveis por áreas mais técnicas, que não se capacitam didático-
metodologicamente e resistem por fazê-lo e muitas vezes estão por anos reproduzindo o mesmo 
conteúdo da mesma forma e acabam por se tornar metódicos, pragmáticos e se a disciplina tem 
fama de reprovar muitos alunos, aquele curso fica “marcado” por conta de um professor que não 
se propõe às mudanças. Projetos são desenvolvidos, principalmente por professores das 
faculdades de educação e o resultado é sempre traduzido em resistência, negligência às 
atividades de formação continuada que são promovidas pelas instituições de ensino superior, 
pois os mesmos somente enxergam qualificação em programas de pós-graduação strictu sensu 
que acabam por reforçar estudos específicos em linhas de pesquisa restritas, as quais em sua 
maioria não oferecem módulos e ou disciplinas ligada à didática e às metodologias do ensino. 



As instituições são pautadas num tripé de Ensino, Pesquisa e Extensão e entre estre 
esses três a pesquisa é o mais valorizado pelos professores, pois se trata do desenvolvimento e 
difusão da pesquisa, cuja prática é financiada por agências de fomento e resultam em trabalhos 
que são publicados em periódicos e eventos e conferem status ao indivíduo de pesquisador, que 
é mais valorizado do que professor. A Extensão também é outra prática bastante valorizada junto 
ao meio acadêmico, porque se constitui numa forma mais direta de responder os anseios e 
demandas da sociedade pela Universidade Pública. Assim, a preocupação e cobranças que 
professores/pesquisadores das universidades tem para com a produção científica faz o com o 
ensino seja relegado ao terceiro e último plano, por ser erroneamente considerada a tarefa mais 
fácil dessa tríade. Ensinar é uma atividade complexa e requer muita consideração por planejar, 
estudar e preparar uma boa aula. A formação didática tem de passar a ser encarada com mais 
seriedade pelas diretorias dos cursos e assim proporcionar aos professores formadores 
condições de ministrarem melhores aulas. 

As experiências que vivenciamos como docente seja no ensino básico ou no ensino 
superior são muito ricas e tem muito valor para a prática-reflexiva. O olhar crítico sobre as 
práticas em sala de aula é o que permitirá a produção teórica sobre inovações didáticas no 
ensino de qualquer conteúdo da ciência geográfica. E é contando uma experiência que gostaria 
de relatar os caminhos da prática-reflexiva na aplicação de um projeto extensivo, rememorando 
rapidamente minha trajetória docente. 

Eis que cinco anos se passaram e a conquista da licenciatura faz com que seja inserido 
em um contexto e cenário próprio, da atuação e exercício da docência e como professor, tenho a 
oportunidade de colocar em prática toda teoria apreendida durante os anos de graduação em 
Geografia. Não considero piegas afirmar que sim, a apreensão e a ansiedade me tomaram de tal 
forma que quase paralisei ao deparar pela primeira vez com turmas de alunos, que seriam de 
minha reponsabilidade, ou seja, não havia mais a figura do Tutor e nem tão pouco estou em 
condição de estagiário. É como se dissesse, “agora é pra valer”. 

 O que ainda posso afirmar é que do primeiro dia até a atualidade, com quatro anos e 
meio de atuação docente, os desafios não se findam, pelo contrário, aumentam e ou mudam de 
perspectiva, o que me obriga a sempre estar preparado e atualizado em meus conhecimentos, 
buscando alternativas, fontes, recursos e cursos de capacitação didático-pedagógicos, 
metodológicos e técnicos para claro exercer ainda melhor, a cada dia, meu ofício de professor. A 
formação continuada sempre deve estar em foco para o professor de Geografia, pois é uma 
disciplina histórica, econômica, social e humana, componentes que se integram e conferem uma 
dinâmica de muitas variáveis e alternâncias de cenários e também, nas relações estabelecidas 
na e pela sociedade, sociedade essa tão globalizada e tão tecnológica em dias atuais. 

 Após trabalhar com ensino fundamental e EJA tanto no setor público como privado, 
participei de um processo seletivo para professor substituto no curso de Geografia da Faculdade 
de Ciências Integradas do Pontal – FACIP, uma extensão da Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU, no qual recebi aprovação e iniciei a atuação docente no ensino superior. Este 
talvez tenha sido, diante das circunstâncias, o maior desafio de minha jovem carreira. 

 A princípio iniciei ministrando duas disciplinas: “Geografia Urbana” e “Metodologia Para o 
Ensino de Geografia”, para as turmas de Diurno e Noturno, de 3º e 7º períodos (semestres) 
respectivamente. Os desafios estavam por toda parte e se manifestavam cada vez maiores e 
com mais intensidade, pois o nível de exigência do aluno do ensino superior tende a ser maior 
do que dos alunos do ensino básico e enfrentei muitas dificuldades para estabelecer uma 



proposta, uma metodologia e incorporar uma didática que atendesse aos anseios dos alunos. É 
natural que neste momento, você se espelhe em algum colega ou se recorde de algum professor 
da faculdade cujo método tenha lhe agradado até que encontre o próprio caminho. Procurei 
mesclar propostas de alguns professores e contei com auxílio de colegas do próprio curso para 
construir meu caminho, além de até mesmo ouvir alguns alunos sobre o que os outros colegas 
faziam sobre determinadas demandas. 

 Outro desafio foi retomar as leituras dos livros e textos do período de graduação e que 
haviam sido abandonados após o início da minha atuação docente. É natural que às vezes o 
professor de Geografia se entregue tanto ao livro de didático no início de carreira, que quando 
percebe não acompanha a evolução teórica que ocorre na academia e fica ultrapassado em 
conceitos que possam ter sido superados ou rediscutidos tomando novas nuances. Por isso, o 
processo de escolha da bibliografia das disciplinas foi deveras importante para voltar a entender 
a importância de se manter atualizado retomando periodicamente as leituras tradicionais e 
pesquisando as novas produções para não incorrer no erro de ficar para trás na produção de 
novos conhecimentos. 

 Na disciplina de “Metodologia Para o Ensino de Geografia” desenvolvi junto aos alunos, 
uma forma de avalia-los não somente dos aspectos teórico-metodológicos e históricos da ciência 
geográfica, mas também na prática dessa teoria através da aplicação de um projeto numa escola 
da rede pública. O projeto tratava-se do uso das NTE’s no ensino da Cartografia nos anos finais 
do ensino fundamental. A proposta era buscar descobrir métodos de ensino de aplicação e uso 
de recursos tecnológicos no ensino do conteúdo de Cartografia aos alunos do 6º ao 9º da Escola 
Municipal Manoel Alves Vilela, localizada em Ituiutaba-MG. 

 Essa proposta baseou-se em dois aspectos: primeiro devido ao fato de desde o início da 
minha atuação como professor no ensino básico, faço uso dos recursos tecnológicos que a 
referida escola dispõe como Data Show e Laboratório de Informática; e segundo porque entendia 
que era necessário oferecer aos alunos uma oportunidade mais concreta de exercer na prática a 
atividade docente com o uso das NTE’s e poderem se formar com esse conhecimento adquirido 
ainda na formação inicial, ou seja, ter as habilidades para dominar esse conhecimento do 
trabalho com a metodologia de ensino de Geografia, que contemple o uso de recursos 
tecnológicos. Para isso, foram indicados num primeiro momento textos e livros sobre o tema 
NTE’s e textos de outras experiências com ensino de Cartografia usando NTE’s para 
fundamentá-los teoricamente e metodologicamente sobre o tema, para a partir daí poderem 
construir as próprias propostas. 

 Noutro momento os alunos tiveram de ir à escola e realizarem um diagnóstico estrutural 
da mesma a fim de poder planejar melhor as atividades que desenvolveriam. Com estas 
informações em mãos, os grupos se organizaram e iniciaram a fase de planejamento das 
atividades que aconteceriam em dois encontros. No primeiro encontro seria utilizado, o anfiteatro 
e os recursos de Data-Show onde poderiam explorar a apresentação em slides, vídeos, filmes 
etc.; e no segundo encontro a aula transcorreria no laboratório de informática com uso dos 
computadores e da Internet. Um dos fatores positivos desse projeto que aqui já posso destacar é 
o fato que mesmo o tema sendo o mesmo para todos os grupos, as atividades desenvolvidas 
foram diferentes uma das outras, o que mostra grandes possibilidades e variabilidades 
metodológicas para trabalhar um tema usando dos mesmos recursos, mas com abordagens 
diferentes. 



 Mas, mesmo sendo de uma geração acostumada com os recursos tecnológicos da 
atualidade, a aplicação para o ensino de Geografia foi uma dificuldade relatada pelos alunos da 
disciplina de Metodologia Para o Ensino de Geografia, que mencionaram a dificuldade de alguns 
alunos das turmas trabalhadas em manusear o computador por exemplo. Isso confundiu a 
proposta de ensinar a atividade de Geografia ou informática, o que gera assunto para outra 
discussão que não faremos neste momento. Outro fator de desgaste foi o de manter os alunos 
concentrados nas atividades propostas, tanto no anfiteatro quanto no Laboratório de informática, 
e no segundo no que se refere à tentação do aluno em acessar sites que não faziam parte da 
atividade, como redes sociais e site de vídeos. Configura-se também numa temática de grande 
valor para se discutir e que o será quem sabe em outro trabalho. Os futuros docentes 
reclamaram da falta de recursos didáticos e impressos para fundamentar melhor as atividades, o 
que os limitou na elaboração de determinados material complementar. 

 Ao retornar à Universidade para avaliação das atividades desenvolvidas neste projeto, 
os resultados se colocam positivos segundo os alunos da disciplina que afirmam a importância 
de durante a formação inicial poderem ter tido a oportunidade de colocar em prática, o 
conhecimento teórico adquirido e mais, podendo executá-lo fazendo uso de novas metodologias 
que permitiram utilizar recursos tecnológicos e, portanto, novas formas de abordagens dos 
conteúdos geográficos, os quais muitos dos professores têm dificuldade como é o caso da 
Cartografia. Sem dúvida alguns procedimentos e caminhos tomados, não trouxeram os 
resultados esperados, mas outros elucidaram para os alunos e para a minha pessoa um 
problema grave na formação de professores no Brasil, onde os mesmos que estão atuando há 
muitos anos, não se capacitaram ao longo da carreira para atualizarem suas metodologias 
quanto às inovações que vem ocorrendo, e pior, os que estão a formar na atualidade apesar de 
entender de informática, mídia, multimídia e internet não aprendem na formação inicial como 
trabalhar com estes recursos. Isso porque, os professores tutores que participaram como 
convidados do projeto cedendo as turmas para os alunos da disciplina e a equipe pedagógica da 
escola reconheceu que, não possuem qualificação para trabalhar os conteúdos geográficos com 
o uso das NTE’s por não dominarem os aspectos técnicos e ou os aspetos didático-pedagógicos. 

 Neste momento, reconheci que também estava em busca de tudo isso que descobrimos 
durante o projeto e que há muito mais por se aprender, quando se trata do uso das NTE’s no 
cotidiano escolar e que uma pesquisa era necessária para compreender melhor a inserção 
dessas inovações tecnológicas na Educação e os efeitos de seu uso na disciplina de Geografia 
do ensino básico. Porém, identifiquei também a necessidade de iniciar estes estudos como 
solução na formação inicial dos futuros professores de Geografia e, na formação continuada dos 
que já atuam na docência e lancei como proposta de estudo na pós-graduação descobrir, o 
quadro desta situação dos professores de Geografia e das escolas quanto à inovação e 
disponibilidade de recursos tecnológicos. Isso demonstra que, a crítica sobre a própria atuação 
docente abre portas, caminhos de análise importantes para estabelecer uma rotina de reflexão e 
investigação na prática docente, que ofereça soluções de métodos, didáticas e teorias que 
fundamentem mudanças na atuação docente. 

 Outra reflexão realizada na minha atuação docente refere-se ao planejamento e 
elaboração do cronograma das atividades do projeto, bem como reconheço ter faltado em minha 
atuação uma melhor preparação, fundamentação teórica sobre o tema NTE’s e assim, poder 
fundamentar melhor os alunos da disciplina sobre os aspectos teórico-metodológicos e didático-
pedagógicos do ensino de Geografia com o uso dos recursos tecnológicos. Reconheci, portanto, 
falhas na minha própria formação inicial que não me preparou para essa inovação na escola. E, 
portanto, conclui que na verdade enquanto docente da disciplina, o projeto serviu para um 



aprendizado mútuo entre professor e alunos que elucidou descobertas importantes para a 
realização de pesquisas que poderão colaborar na formação dos professores de Geografia a 
partir dos estudos que serão realizados, pois a preocupação foi também a de incutir nos alunos, 
a necessidade de que ao iniciarem sua atuação como professores de Geografia, façam da sala 
de aula um espaço de pesquisa constante e desenvolva sempre novas formas de abordar os 
conteúdos geográficos. Este olhar crítico para o método de ensino e didática praticadas fará do 
professor de Geografia que tiver uma boa formação inicial, um profissional mais comprometido 
com sua atuação docente e com o ensino da ciência geográfica, conferindo-lhe mais valor social 
e científico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A prática-reflexiva no Brasil como instrumento metodológico de pesquisa vem se 
firmando e a tendência é a expansão dessa concepção de compreender a educação, o ensino e 
a prática docente como uma atividade que requer constante reflexão crítica, na tentativa de 
evoluir e inovar teórico-metodológico e didático-pedagogicamente as atividades de ensino, que 
no caso deste trabalho referiu-se ao ensino de Cartografia com o uso de Novas Tecnologias. O 
compromisso de atuar de forma crítica e refletindo sobre as próprias práticas, revela um 
amadurecimento pedagógico e didático, que motiva para a busca sempre sem interromper de 
novas formas de exercer a minha prática docente em Geografia. 

O uso das novas tecnologias no ensino de Geografia pode se mostrar como uma 
alternativa muito interessante de tornar ainda mais interativo e motivador, o trabalho com os 
conteúdos geográficos, por se tratar de uma disciplina de muito apelo visual, através da 
representação de mapas, imagens etc. as NTE’s pode colaborar neste processo. A infinidade de 
soluções oferecidas atualmente através da rede mundial de computadores é um campo 
amplificado de mobilização de saberes e produção de conhecimentos, mas que deve ser bem 
mediado e controlado pelo professor de Geografia que bem formado e capacitado para trabalhar 
com estes recursos, poderá explorar o potencial de seus alunos na produção do próprio 
conhecimento em Geografia. 

A preocupação com a formação do profissional da Geografia que atuará como docente 
no ensino básico deve ser de todos os professores formadores e não apenas daqueles das 
áreas técnicas, mas também os da área de ensino que devem aproveitar destes recursos 
tecnológicos e mobilizar saberes docentes ainda durante o processo de formação inicial. O 
investimento em capacitação e atualização didática dos professores formadores dos cursos de 
Geografia das universidades públicas e privadas deve acontecer, a partir de uma mobilização 
das coordenações em promover cursos de atualização pedagógica encontrando mecanismos 
que atraia este profissional para se capacitar e implementar mudanças em suas práticas. 

A sociedade espera mais de nós professores do ensino básico, espera mais dos 
formadores de professores que estão nas universidades, mas as dificuldades continuam e se 
intensificam a medida que o valor que é atribuído a Educação se perde no seio de uma das 
instituições de maior credibilidade numa sociedade, mas que está esfacelada e sofre um 
processo de degradação moral e de valores que acaba por contaminar todo um sistema 
corrompido pela máxima do “ter” ao invés de “ser”. Assim, não conseguimos retribuir com um 
ensino de qualidade, pois estamos refém de um sistema corrupto, fragilizado em interesses 
políticos escusos que ameaçam a Educação e consequentemente o desenvolvimento do país e 
principalmente das pessoas. É preciso olhar com mais carinho e de forma mais crítica para as 
demandas da educação e alertar a todos que não será modernizando a escola com 



computadores, tablet’s, DVD’s, TV’s e outras parafernalhas tecnológicas que iremos melhorar a 
qualidade do ensino. É preciso também olhar para as pessoas, os profissionais que sem 
capacitação e preparação adequada, irão testemunhar o luxo virar lixo. 
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