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Resumo 

Com o avanço da ciência e a dinâmica da tecnologia, que não se esgota, cresce também o 
conhecimento humano. Ciência, tecnologia e conhecimento, novos caminhos em linhas que se 
entrecruzam requerem, de imediato, mudanças no modelo epistemológico e organizacional da 
Educação; uma mudança dos moldes tradicionais de uma educação impositiva para outra que 
privilegie a criatividade e a descoberta do aluno, possibilitando-o a "aprender a aprender", 
aclarando-lhe os caminhos de acesso a toda informação que se faz disponível, incluindo os recursos 
disponibilizados pelas TIC´s (Tecnologias de Informação e Comunicação) em especial pelos OA 
(Objetos de Aprendizagem). A escola conteudista privilegiando a memorização, austera e repressiva, 
de ensino excessivamente abstrato tornou-se obsoleta. A importância do trabalho 
professor/educador para melhoria dos índices de sucesso escolar na América Latina é inegável. É 
preciso investimento. Ao professor cabe a aquisição de habilidades pedagógicas e técnicas que 
respondam aos grandes desafios já instaurados e para os quais se sente às vezes despreparado; ao 
Estado cabe provê-lo garantindo-lhe, além de boa formação acadêmica, outras oportunidades para a 
aquisição de novas competências no trabalho. Muito importante para o processo de ensino e 
aprendizagem é que o professor conheça tanto as teorias de aprendizagem como os recursos 
tecnológicos disponíveis que podem ser aplicados em várias metodologias de ensino. Reafirma-se, 
portanto, neste trabalho, a necessidade de investimento visando à qualidade dos cursos de 
formação e a dos docentes, seu aperfeiçoamento profissional e das condições de trabalho no interior 
das escolas, para que esses favoreçam a construção coletiva de seus projetos pedagógicos. 
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Introdução 

 

A função docente passa por diversas transformações, em consonância às necessidades 

demandadas por um novo tempo, em que mudanças são uma constante e para as quais se faz 

compatíveis as atribuídas à concepção de escola e de construção do conhecimento, o que resulta 

na necessidade de se repensar a prática escolar cotidiana.  

 Com o avanço da ciência e da tecnologia cresce também o conhecimento humano. Esse 

caminhar em linhas entrecruzadas, ciência, tecnologia e conhecimento, requer uma mudança de 

postura do professor, uma mudança dos moldes tradicionais de uma educação impositiva para outra 

que privilegie a criatividade e a descoberta, possibilitando "aprender a aprender", alargando 

caminhos de acesso a toda informação que se faz disponível, incluindo os recursos disponibilizados 

pela Internet. 

 Dentro desse quadro observa-se como fator imprescindível o aprimoramento do processo 

de formação do professor. Requer-se, portanto, das instituições educacionais mais ousadia para que 

se construam novos e mais promissores modelos educacionais, necessários à urgente e 

fundamental tarefa da melhoria da “qualidade de ensino” no país, cujo coeficiente apresenta-se 

ainda muito baixo como atesta o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, na sigla 

em inglês) de 2009 e que poderá ser refletido no resultado da avaliação realizada em 2012. 

 É indubitável que as transformações tecnológicas têm provocado um grande impacto nas 

sociedades contemporâneas, especialmente, a informática e a telecomunicação, chamadas 

tecnologias do conhecimento e a escola, principalmente ela, não poderia ignorar estas 

transformações. 

Na década de 1980, quando não dispúnhamos das inovações das tecnologias de 

informação atuais, a enciclopédia, que era o projeto de qualquer família na época, era nosso 

primeiro ambiente de exploração complementado, posteriormente, com experiências provenientes 

de interações estabelecidas com o surgimento de vídeo games nos quais se ancora o despontar dos 

nativos digitais. As transformações e interesses caminhavam devagar. Desse tempo passado ao 

hoje vivido depreende-se, no banco das escolas, uma mudança radical de interesses e 

necessidades para os quais se exige maior agilidade de acesso à informação e à comunicação. Por 

conseguinte, hoje também se exige do educador que conhece e ministra os saberes de ciência 



buscar sua autonomia intelectual visando, no seu aperfeiçoamento, propiciar um ensino que 

produza sentido ao interesse e à necessidade do aluno para uma aprendizagem significativa.  

 

O ensino na sociedade da informação 

 

O conhecimento do mundo, antes de inatingível acesso a uma grande maioria populacional, 

tornou-se alcançável com os avanços técnico-científicos em um mundo globalizado. O mundo ficou 

próximo, detalhado, acessível aos interesses da sociedade moderna em que a informação e a 

comunicação operam on-line. O homem mudou seu foco, seus interesses, ampliou suas 

necessidades porque avaliou novas potencialidades no contexto global, portanto imperiosas 

mudanças foram estabelecidas nos sistemas de valores, nas formas de governo, nas relações 

sociais. Com tantos avanços requerendo mudanças cada vez mais rápidas qual é nossa resposta à 

seguinte indagação: a escola até que ponto acompanhou tamanha evolução? 

 

Atualmente ainda estamos no estágio inicial de uma transformação que 
acredito ser a mais importante da história: a Revolução da Informação. E 
nessa revolução o ritmo de mudança é tão acelerado que a profunda 
criatividade e o pensamento analítico já não são opcionais; não são artigos de 
luxo, e sim de primeira necessidade. (KHAN, 2013). 

 

O conhecimento desta realidade nos direciona a uma análise sobre a missão da escola e o 

papel do professor; convoca-nos a contribuir para uma educação para o século XXI, como coloca 

Delors (2005), “uma educação planetária” em que Gadotti (2000) aponta para “uma revisão de 

nossos currículos, uma reorientação de nossa visão de mundo da educação e no dualismo local x 

global”.  

 

É mais do que óbvio, portanto, que os avanços na revolução técnico-científica 
e na globalização, somados às radicais mudanças no mercado de trabalho, 
exigem uma escola voltada não somente para desenvolver a inteligência dos 
educandos, o senso crítico (pelo menos até um certo ponto), a criatividade  a 
iniciativa individual, mas também voltada para discutir os grandes problemas 
do mundo (VESENTINI, 2009). 

 



Este novo tempo que se abriu diante de nós remete-nos a um novo modelo de escola, a 

uma nova postura do educador frente à reavaliação da sua prática pedagógica. Busca-se uma 

educação que estimule o reconhecimento do singular valor e a máxima importância do ser humano. 

Castells (1999), em A sociedade em Rede, descreve a sociedade contemporânea como uma 

sociedade globalizada, centrada no uso e aplicação de informação e conhecimento, cuja base 

material está sendo alterada aceleradamente pela revolução tecnológica concentrada na tecnologia 

da informação e em meio a profundas mudanças nas relações sociais, nos sistemas políticos e nos 

sistemas de valores. Afirma Milton Santos (1997):  

 

...que para ter eficácia o processo de aprendizagem deve, em primeiro lugar, 
partir da consciência da época em que vivemos o que implica saber o que é o 
mundo, como esse mundo se define e opera, a fim de reconhecer ”o lugar de 
cada país no conjunto do planeta e o de cada pessoa no conjunto da 
sociedade humana”. 

 

  Segundo Khan (2013), “a educação formal tem que mudar. Precisa estar mais alinhada 

com o mundo como ele é de fato; em maior harmonia com a forma como os seres humanos 

aprendem e prosperam”. Ao observar o processo evolutivo homem-sociedade deve-se refletir sobre 

a educação pensando não somente no hoje que se descortina, ou no amanhã que se prenuncia, 

mas no que virá em um futuro certo, porém desconhecido e transformado. 

Sem menosprezar as demais áreas, consideramos que o ensino de geografia, 

principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental, deve ser reavaliado, visando atingir 

resultados significativos futuros haja vista a avaliação do PISA ao apontar sua deficiência no tempo 

presente, segundo Castrgiovanni (2010) “existe ainda pouca aproximação da escola com a vida, 

com o cotidiano dos alunos”, como alerta Pavão (2008) que “as bases do interesse em ciência têm 

origem na infância”, mas Fracalanza (1986) ressalta que “o  ensino de ciências deve partir do 

conhecimento que as crianças possuem”, Signoretti (2006), em um trecho da música Geomania, já 

apontava como a Geografia seria para alguns alunos.  

Eu detestava Geografia 

Vegetação, clima, relevo e hidrografia 

Mas quando me mostraram o que eu não sabia 

Eu pude entender para que ela servia 

GEOMANIA 

 



 A educação sistematicamente deve buscar uma visão integrada dos saberes 

propondo relacionar os fatos entre si e o conhecimento a adquirir. 

 

Objetos de aprendizagem e o ensino de Geografia 

 

Toda mudança gera intranquilidade, principalmente quando nos sentimos inseguros quanto 

a nos garantir o aperfeiçoamento necessário para sair-se bem nesta mudança. A mudança de 

valores, relações e procedimentos, frente ao que até então nos parecia impossível, requer do 

educador e do aluno, além de boa vontade e conhecimento, o desenvolvimento de competências 

tais que as de hoje desenvolvidas deverão subsidiar o que já foi mudado, o que está sendo e o que 

virá a ser.  

Pode-se afirmar que há uma obsolescência da escola, em uma sociedade jovem 

impregnada com os nativos digitais, Santos (2012) já evidencia este perfil ”Qualquer que seja a ótica 

adotada, é perfeitamente possível se observar como as crianças lidam atualmente com a dinâmica 

informacional proposta pela sociedade emergente”. 

 

Relacionando os jogos com a escola atual Mattar (2010) afirma: 

 

É assim que a educação dos nossos jovens está hoje brutalmente 
segmentada: na escola, o ensino de um conteúdo descontextualizado que o 
aluno tem que decorar, passiva e individualmente; nos games, o aprendizado 
em simulações que o próprio jogador ajuda a construir, ativa e 
colaborativamente. 

 

A dinâmica demanda novos conhecimentos, cuja aquisição requer um novo modo de 

aprendizagem, Carneiro (2005) coloca que “as TIC´s oferecem caminhos para renovação do ensino” 

e Signoretti (2009)  reforça ao considerar que “o computador permite melhor representação dos 

conceitos científicos e, consequentemente, melhores condições de aprendizagem possibilitando a 

formação de alunos capazes de construir seu próprio conhecimento”.   

Behar (2009), define OA (Objeto de aprendizagem) como “qualquer material digital, como 

por exemplo, textos, animação, vídeos, imagens, aplicações, páginas web de forma isolada ou em 

combinação, com fins educacionais” e Castellar (2011a) relata a importância dos OA no ensino de 

Geografia: 



 

Para o ensino da Geografia, o uso dos recursos tecnológicos digitais na forma 
de Objetos de Aprendizagem e concebidos e propostos na perspectiva de 
uma Arquitetura Pedagógica é de fundamental importância na medida em que 
podem proporcionar o desenvolvimento do raciocínio espacial e das 
habilidades de pensamento, simulam realidades às vezes abstratas aos 
alunos no contexto de uma aula tradicional, estimulando assim a construção 
do conhecimento, alem de romper com o paradigma de que a Geografia é 
uma disciplina proposta de forma tradicional.  

 

Proporcionando um ambiente de simulação, poderiam exemplificar com maior eficácia, 

fenômenos abstratos que muitas vezes não são compreendidos pelos alunos, como o OA Geolocal: 

 

[...] Este objeto de aprendizagem foi planejado com o intuito de auxiliar os 
professores de geografia do Ensino Fundamental na utilização de recursos 
virtuais em sua prática pedagógica.  Busca-se, com a sua utilização, trabalhar 
conceitos geográficos: coordenadas geográficas, aqui exploradas de maneira 
lúdica, por tratar-se de um jogo (simulação). (SIGNORETTI, 2007). 

 

 

 

Para Pavão (2008) “As simulações computacionais possibilitam o entendimento de sistemas 

complexos para estudantes de idades, habilidades e níveis de aprendizagem variados”, Mattar 

(2010) afirma que “Simulações educacionais, por sua vez, são processos rigorosos para 

desenvolver habilidades específicas, as quais podem ser transferidas diretamente ao mundo 

produtivo”.  



O OA Geolocal trabalha focando os Elementos de simulação que Mattar (2010) descreve: “... 

representam objetos ou situações, envolvem interações dos usuários, estimulam a prática e 

possibilitam transferência do aprendizado e de habilidades para o mundo real”. 

O uso de recursos digitais na forma de Objetos de aprendizagem pode contribuir para uma 

aprendizagem significativa como aponta Castellar (2011b): 

 

Os jogos, inclusive os digitais, são as atividades lúdicas mais utilizadas pelas 
crianças quando estão em espaços não-formais. É importante ter em conta a 
necessidade de se propor uma outra organização da aula que implica, 
portanto, em criar ambientes inovadores e proporcionar uma aprendizagem 
mais significativa. 

 

Sobre o papel da tecnologia na educação e seus benefícios afirma Khan (2013): 

 

A tecnologia tem poder de nos libertar dessas limitações, de fazer com que a 
educação seja muito mais portátil, flexível e pessoal; de incentivar a iniciativa 
e a responsabilidade individual; de restaurar a empolgação de se considerar o 
processo de aprendizagem uma caça ao tesouro. 

 

Desafios do professor de Geografia no século XXI 

 

 Preparar-se para acompanhar um mundo em mutação constante requer do professor e das 

instituições formadoras, além de interesse e conhecimento da realidade, bastante disposição para 

enfrentar os desafios decorrentes dessas contínuas mudanças. Muitos são os desafios instaurados 

o que requer aperfeiçoamento permanente do professor em qualquer área do conhecimento e, do 

Estado, a oferta de condições para torná-lo acessível.  

 No caso dos professores de Geografia, o que se observa no interior das nossas escolas é a 

queixa comum sobre o curso de graduação em que os conhecimentos pedagógicos e didáticos 

foram relegados a um segundo plano, privilegiando tão somente os saberes específicos da disciplina. 

 Não há como, neste novo tempo, separar o aperfeiçoamento do aluno ao do professor. 

Quando nos posicionamos em relação à necessidade de o Estado prover, também, o 

aperfeiçoamento do professor é porque conhecemos bem de perto suas dificuldades para se 

aperfeiçoar por conta própria. 



 É inegável que conhecer o pensamento de renomados autores que discutem sobre os 

processos de aquisição do conhecimento, do ensino e aprendizagem estimula o interesse do 

professor à pesquisa, à reflexão, à análise, na busca de novos caminhos para condução do seu 

fazer pedagógico. 

 A construção do conhecimento é individual e evolutivo; segundo Piaget (1990), o 

conhecimento não é transmitido; ele é progressivamente construído por meio de ações e 

coordenações de ações, que são interiorizadas e se transformam: “A inteligência surge de um 

processo evolutivo, no qual muitos fatores devem ter tempo para encontrar seu equilíbrio” e, também, 

Vygotsky (1989) afirma que a linguagem e o desenvolvimento sociocultural determinam o 

desenvolvimento do pensamento.  

 

O indivíduo interioriza formas de pensamento psicológico apreendidas por 
meio da cultura, mas ao assumi-las torna-as suas: reelabora-as ou as recria e 
as incorpora às suas estruturas. Os indivíduos constroem seus próprios 
significados e os empregam como instrumentos de seu pensamento individual 
para atuar no mundo. (VIGOTSKY, 1989). 

 

Mattar (2010) aborda a questão do aprendizado tradicional e os games ao lidarem com 

erros. Observa o autor: 

 

Essas características do fracasso nos games permitem que os jogadores 
arrisquem-se e experimentem hipóteses que seriam muito difíceis de tentar 
em situações em que o custo do fracasso é maior, ou em que nenhum 
aprendizado deriva do fracasso. 

 

Ao analisar o processo cognitivo bem como suas contribuições, Castellar (2011a) afirma:  “O 

jogo auxilia na construção cognitiva, pois estimula habilidades que são importantes para a 

construção do conhecimento e para a vida como: observar, analisar, conjecturar e verificar, 

compondo o que se entende por raciocínio lógico”. Para Papert (2005) “repensar a escola na era da 

informática colocando que os computadores não apenas melhorariam a aprendizagem escolar, mas 

apoiariam formas diferentes de pensar e aprender”, e ainda, “[...] O computador é um dispositivo 

técnico aberto que estimula pelo menos alguns estudantes a avançar seu conhecimento até onde 

puderem, dando realce ao projeto por meio de uma ilimitada variedade de “efeitos””. 



 Quanto à formação do professor discutida no contexto do avanço de novas tecnologias, 

encarado como um desafio frente à configuração de sociedade do conhecimento, afirma Pontuschka 

(2010): 

 

Assim, além de dominar conteúdos, é importante que o professor desenvolva 
a capacidade de utilizá-los como instrumentos para desvendar e compreender 
a realidade do mundo, dando sentido e significado à aprendizagem.  

 

 Mattar (2010) chama atenção para o descaso com que o professor é comumente tratado: 

 

É importante deixar claro, desde já, que o professor é também uma vítima do 
sistema, por sua obrigação de repetir sempre o mesmo programa, por não ser 
remunerado adequadamente, por não ser incentivado a desenvolver pesquisa 
e assim por diante. 

 

Concordamos hoje que a Geografia é a disciplina escolar mais difícil de ensinar e, por outro 

lado, pode ser a mais prazerosa de aprender, mas porque considerá-la mais difícil, este título não se 

refere às disciplinas como Matemática, Química ou Física?  

 A Geografia hoje se torna a disciplina escolar mais complexa devido ao seu caráter 

dinâmico e transdisciplinar, como afirma Pontuschka (2009): 

 

A disciplinaridade ou um currículo disciplinar podem restringir-se apenas ao 
caráter cognitivo dos fatos e conceitos. No entanto, se a perspectiva da 
escola básica é a educação integral, a Geografia deve colaborar com essa 
meta e pensar em outras dimensões do conteúdo, para estreitar as relações 
entre as disciplinas e promover a ampliação desse conceito.  

 

Em relação à fragmentação em disciplinas conclui Khan (2013): 

 

As possibilidades são infinitas, mas não podem ser concretizadas por causa 
de hábitos fragmentadores do nosso sistema atual. Mesmo dentro de 
disciplinas já fragmentadas, o conteúdo é condensado em episódios isolados, 
e as conexões, rompidas.[...] Ao desenvolver aos poucos o meu próprio 
método de ensino, um dos meus objetivos centrais foi reverter a tendência de 
fragmentação. A meu ver, nenhum assunto jamais é encerrado. Nenhum 
conceito esta isolado de outros conceitos. O conhecimento é contínuo, as 
ideias fluem. 

 



 Perguntamos: Como abordar um tema como o aquecimento global sem interrelacionar 

conceitos da Física, em relação à energia solar e ao espectro-eletromagnético, as reações químicas 

provocadas pelas emissões de gases, sejam antrópicas ou não, aos efeitos biológicos que tal 

aquecimento poderia causar?  Hoje o professor de Geografia se vê a frente de novos desafios, 

como afirma Pontuschka (2009): 

 

Uma disciplina parcelar não consegue lidar com todos esses tipos de 
conteúdos e, disso decorre a necessidade de pensar em outros métodos e 
princípios que conjuguem esforços integrados para conseguir formar o 
homem inteiro, propiciando uma educação integral. 

 

[...] Segundo nossa percepção, a transversalidade e a interdisciplinaridade 
são propostas que vão de encontro da formação do educando na perspectiva 
exposta. 

 

A autora conclui: 

 

[...] A interdisciplinaridade pode criar novos saberes e favorecer uma 
aproximação maior com a realidade social mediante leituras diversificadas do 
espaço geográfico e de temas de grande interesse e necessidade para o 
Brasil e o mundo. 

 

As TIC´s hoje poderiam se tornar uma poderosa aliada neste processo, mas como afirma 

Kenski (2007) , o movimento  de  incorporação  do  computador  a  atividade  e  projetos de  ensino  

de  professores  em  qualquer  área  de  conhecimento  ainda  hoje  é insipiente, Perrenoud (1999) 

chama a atenção sobre a precariedade da formação profissional e ainda aconselha: 

 

[...] em cinco ou dez anos, as tecnologias terão evoluído ainda mais. Melhor 
seria que os professores exercessem antes de mais nada uma vigília  cultural,  
sociológica, pedagógica e didática, para compreenderem do que será feita a 
escola de amanhã, seu público e seus programas (PERRENOUD, 2000). 

 

Em relação ao compromisso com a qualidade frente às transformações Santos (2012) 

afirma: 

 

Repensar a educação a partir desta nova realidade – e dos desafios que esta 
traz – requer a compreensão da função docente diante das possibilidades 



oferecidas pela informática educativa. Afinal, o papel do professor na 
consolidação de uma nova mentalidade pedagógica, na preparação dos 
cidadãos para a Sociedade Informacional emergente e na adequação do 
sistema educativo aos desafios da sociedade da informação, é inquestionável. 

 

As situações vivenciadas no momento atual exigem uma educação mais reflexiva, 

correspondente ao necessário desenvolvimento de competências para se compreender e assimilar 

práticas diversas das usuais praticadas, correspondentes às exigências de um mundo globalizado e 

uma sociedade do conhecimento em constante transformação. 

“A novidade de hoje é rapidamente superada, em função dos avanços da tecnologia, 

especialmente em tecnologia da informação” (MAGNO, 2003). A dinâmica demanda novos 

conhecimentos, cuja aquisição requer um novo modo de aprendizagem. Tornaram-se imperativos 

modernos o “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser” 

(DELORS, 1999), em um mundo de mutações constantes. 

Moran (2000) afirma que “até agora encontramos poucas pessoas que estejam prontas para 

uma educação de qualidade” , e Khan (2013) que “o  mundo hoje necessita de uma força de 

trabalho de pessoas com interesse permanente em aprender, que sejam criativas, curiosas e 

autônomas, capazes de conceber e implementar novas ideias”, em consonância com a exigência de 

DELORS (2005), “na preparação para ensinar na sociedade do conhecimento e para além dela”. 

 

Resultados esperados:  

 

 Este trabalho se insere na discussão sobre a informática na educação e os paradigmas 

pedagógicos atuais, à luz de publicações de renomados estudiosos tendo como referência a crise da 

modernidade e sua repercussão na educação e no trabalho dos professores da Educação Básica 

(ensino fundamental e médio) a partir da hipótese de se considerar as TICs como paradigma 

privilegiado para a superação desta mesma crise no que diz respeito ao seu aspecto educacional.  

 Como resultado, espera-se oportunizar aos alunos a experimentação, a exploração 

informacional, a visão do geral e do particular, a interatividade, a criatividade, o compartilhamento, 

que substanciem um aprendizado significativo e sirvam como alicerce a novos modelos de 

aprendizagens futuras. Contribuir para um repensar efetivo sobre a importância do ensino de 

geografia em várias de suas dimensões, sobre a necessidade de aprimoramento dos cursos de 



formação e de se garantir o aperfeiçoamento do educador. Estimular os educadores a colocar em 

prática novas metodologias, novos valores que correspondam às exigências de um mundo 

globalizado. Incentivar a utilização dos OA no processo de ensino-aprendizagem das suas 

disciplinas e estimular o reconhecimento de como as TIC´s podem ser uma das interfaces entre o 

ensinar e o aprender propiciando uma aprendizagem significativa na sociedade do conhecimento. 
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