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RESUMO

O presente artigo tem por escopo analisar o ensino da geografia com uso da tecnologia. Uma vez que, as
tecnologias da comunicação e informação são fatores que de forma decisiva e rápida mudaram a
sociedade, contribuíram para a formação da chamada sociedade planetária e reflete de forma significativa
na educação. Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar o ensino da geografia com
uso da tecnologia. Percebe-se que a tecnologia da informação vem remodelando a base material da
sociedade em ritmo acelerado, ou seja, está sendo cada vez mais uma constante em nossas vidas. Desde
que as tecnologias de comunicação e informação começaram a se expandir pela sociedade, aconteceram
muitas mudanças nas maneiras de ensinar e aprende.
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ABSTRACT

This article has the purpose to analyze the teaching of geography with the use of technology. Since the
technologies of information and communication are factors that decisively and quickly changed the
company, contributed to the formation of so-called planetary society and reflects significantly in education.
Thus, the objective of this research is to examine the teaching of geography with the use of technology.
Realize that information technology is reshaping the material basis of fast-paced society, ie, is increasingly
a constant in our lives. Since the technologies of communication and information began to expand the
company, there have been many changes in the ways we teach and learn.
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1 INTRODUÇÃO
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Está pesquisa foi desenvolvida durante a disciplina Didática das tecnologias da informação e comunicação
e tem como objetivo analisar o ensino da Geografia com uso da tecnologia. Dessa maneira, percebe-se
que a sociedade do século XXI vem passando por profundas transformações, sendo a tecnologia a grande
propulsora dessas mudanças. As novas tecnologias têm proporcionado a democratização do acesso à
informação, comunicação entre pessoas de várias localidades e estão facilitando cada vez mais a vida dos
indivíduos. As tecnologias da informação e comunicação (TIC) estão sendo introduzidas nas escolas como
elementos facilitadores do ensino, contribuindo para sua melhoria. O professor, antes visto como
transmissor de conhecimento assume agora o papel de orientador, mediadora aprendizagem, guiando as
investigações dos alunos. Ensinar com as novas tecnologias será uma revolução se mudarmos
simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos.
Visto que, a internet é um novo meio de comunicação, que pode nos ajudar a rever, a ampliar e a
modificar muitas das formas atuais de ensinar e aprender. Entretanto, o ensino de geografia demanda a
utilização das tic, e isso requer conhecimento das tecnologias disponíveis e de suas potencialidades como
instrumento didático. Assim sendo, é necessário saber trabalhar com essas tecnologias, o professor deve
conhecer a forma de utilização das tic, pois cada tecnologia tem uma linguagem própria. Assim, uma
transmissão via rádio, por exemplo, difere do material usado para uma apresentação via televisão ou
computador. Geografia aliada às tecnologias da informação e comunicação é um desafio para o professor
porque com a expansão da Internet, a inovação representa um risco inevitável aos profissionais e as
instituições que precisam enfrentar o momento atual entrando em um permanente processo de
atualização. Segundo Castells,

A internet é o tecido de nossas vidas [...] passou a ser a base tecnológica para a
forma organizacional da Era da Informação: a rede [...]. O ambiente de rede
permite assim, a comunicação de muito com muitos, num momento escolhido,
em escala global, a influência das redes baseadas na internet vai além do número
de seus usuários: diz respeito à qualidade do uso. (CASTELLS, 2003, p. 210).

Assim, o professor sentir-se-á seguro para então relacionar o conteúdo trabalhado com tais tecnologias,
podendo abrir outras possibilidades e oferecer ao professor, uma nova estratégia capaz de auxiliá-lo na
coordenação dos conhecimentos específicos dos alunos.

No âmbito educacional contemporâneo, é possível destacar a grande influência das tecnologias. Com o
passar dos anos, o processo de ensino-aprendizagem sofreu algumas transformações. Antes o ensino
caracterizava-se pelo uso somente do quadro, giz e livro didático, e tinha como figura central o professor,
único detentor e transmissor do conhecimento. Com o advento das novas tecnologias, as exigências no
campo da educação tornaram-se maiores.

Entretanto, não basta o professor levar a tecnologia para a sala de aula, é necessário saber utilizá-la como
uma ferramenta de ensino. Nesse sentido, dentre as TIC que podem ser inseridas no cotidiano escolar,
destacam-se o computador, a internet, a televisão, o cinema e o rádio.

Mudanças de paradigmas tornam-se uma constante em nossas vidas. Essas mudanças requerem
alterações profundas nas formações dos educadores e um novo repensar no papel da escola. A escola e os
professores devem oferecer a seus alunos os recursos disponíveis nos seus meios. Não oferecer acesso a
essa nova tecnologia é omitir o contexto histórico, sociocultural e econômico vivenciado pelos educadores
e educandos. A escola não pode cristalizar-se numa só concepção de cultura. Ela precisa abrir-se para
novas manifestações culturais. Visto que, a escola é um local de encontro de muitos sistemas simbólicos,
isto é, de muitas culturas. Seja a cultura erudita que ali e ensinada, ou ainda, a cultural popular regional
do local onde a escola está situada. Isso nos ajuda a compreender também que os conteúdos escolares
são plurais e diversificados.
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Segundo Orozco (2004), é preciso que se abra também espaço para que se possam problematizar os
princípios sobre os quais se constrói essa interação com os meios, haja vista, que as vias comunicacionais
não consideram entre suas funções a responsabilidade de educar.

Assim sendo, são questionamentos que norteiam está pesquisa: Qual o efeito da tecnologia no ensino no
ensino da geografia De que forma, a tecnologia está mudando a prática docente Como o professor de
geografia tem se comportado diante das tecnologias

Nesse sentido, essa pesquisa tem como objetivo geral analisar o ensino da geografia com o uso da
tecnologia. Já os específicos são: a) Citar a importância das TICs para o ensino da geografia; b) Verificar a
dificuldade dos professores com uso da tecnologia; c) Compreender o uso das tic no ensino da geografia;
d) Citar as vantagens e desvantagens do uso das tic no ensino da geografia.

Os procedimentos metodológicos realizados foram pesquisa bibliográfica em livros e monografias. Com
isso, o presente trabalho constitui-se numa pesquisa bibliográfica. Justifica-se a pesquisa, tendo em vista
a relevância social-cultural em que vive os indivíduos na atual sociedade.

2 GEOGRAFIA E TECNOLOGIA

Estamos vivendo um período revolucionário que vai além dos computadores e das inovações na área de
telecomunicação. As mudanças estão ocorrendo nas áreas econômicas, sociais, culturais, políticas,
religiosas, institucionais e até mesmo filosóficas. Assim, a incorporação das novas tecnologias de
comunicação e informação nos ambientes educacionais provoca um processo de mudança continuo, visto
que as mudanças ocorrem cada vez mais rapidamente e em curtíssimo espaço de tempo. Assim sendo,

Não há duvidas de que as novas tecnologias de comunicação e informação
trouxeram mudanças consideráveis e positivas para a educação. Vídeos,
programas educativos na televisão e no computador, sites educacionais,
softwares diferenciados transformam a realidade da aula tradicional, dinamizam
o espaço de ensino-aprendizagem, onde anteriormente, predominava a lousa, o
giz, o livro e a voz do professor. Para que as TICs possam trazer alterações no
processo educativo, no entanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas
pedagogicamente (KENSKI, 2007, p. 46).

Para Moran (2000, p. 36) A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens,
desvendar seus códigos, dominar as possibilidades de expressão. É importante educar para usos
democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias que facilitam a evolução dos indivíduos.
Segundo kenski (2007, p. 85) “Desde que as tecnologias de comunicação e informação começaram a se
expandir pela sociedade, aconteceram muitas mudanças nas maneiras de ensinar e aprender”. Nesse
sentido, o campo da educação está muito pressionado por mudanças. Assim, um programa de TV, a
notícia no telejornal, a campanha feita pelo rádio, mensagens trocadas na internet, jogos interativos são
fontes de informação que ajudam a compreensão de conteúdos e a aprendizagem. Para Moran (2000, p.
63) “Ensinar com as novas tecnologias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os paradigmas
convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos”. Visto que, a internet é um novo
meio de comunicação, que pode nos ajudar a rever, a ampliar e a modificar muitas das formas atuais de
ensinar e aprender.

Segundo Marmentini (2010, p. 4) “Ao se apropriar das tic, como instrumentos auxiliares do processo
ensino aprendizagem, a geografia pode contextualizar os seus conteúdos, via recursos de som, imagem,
sites de busca”. Tudo isso proporciona interatividade entre alunos, professores e o conteúdo. Por isso,
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sabe-se que vivemos em uma sociedade onde as tecnologias da informação e comunicação ganharam
importância nas últimas décadas e estão sendo inseridas nas escolas. Nesse sentido, se faz necessário a
inserção das tic no ensino de geografia, visto que, seus diversos recursos, além de proporcionarem a
interação entre professor e aluno, facilitam o processo de ensino-aprendizagem. Assim,

Por esses motivos, faz-se necessário a integração entre os meios de
comunicação, informação, e a educação formal. Isto quer dizer que, saber utilizar
[...] as tic adequadamente, na disciplina de Geografia, pode ser uma forma de
tornar os alunos leitores e produtores do mundo em que vivem, rompendo com
os paradigmas tradicionais do campo educacional nesta sociedade denominada
“sociedade da informação”, que exige indivíduos com competências e novas
habilidades (MARMENTINI, 2010, p. 11).

Para Moran (2000, p, 73) o desafio imposto aos docentes é mudar o eixo do ensinar para optar pelos
caminhos que levem ao aprender. Na realidade, torna-se essencial que professores e alunos estejam num
permanente processo de aprender a aprender.

A sociedade contemporânea vem apresentando diversas formas de conduzir o ensino sistematizado. As
inovações tecnológicas exigem do profissional docente constante aperfeiçoamento, principalmente em
termos da inserção dos recursos tecnológicos aplicados ao ensino. Logo, entende-se que é necessário
haver professores capacitados e qualificados para inserir na sua prática educativa recursos que auxiliem a
aprendizagem do aluno. Assim,

O papel do professor amplia-se significativamente. Do informador, que dita
conteúdo, transforma-se em orientador de aprendizagem, em gerenciador de
pesquisa e comunicação, dentro e fora da sala de aula, de um processo que
caminha para ser semipresencial, aproveitando o melhor do que podemos fazer
na sala de aula e no ambiente virtual (KENSKI, 2007, p. 46).

Com isso, percebe-se a importância de valorizar e promover a produção do conhecimento, a partir dos
conteúdos específicos, utilizando [...] os recursos tecnológicos (TV/vídeo, computador/internet, rádio,
jornais e revistas) como ilustração e recursos de aprendizagem. Além do que, os novos softwares e
programas difundidos na rede mundial, podem proporcionar um nível maior de interação e alunos,
professores, comunidade local e global, criando um ambiente que amplia as fontes de informação
(MARMENTINI, 2010). Portanto,

O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o
isolamento, a indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos
frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais eles
aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e
cidadãos participativos (KENSKI, 2007, p. 103)

Nesse sentido, percebe-se que não basta que o professor leve a tecnologia para sala de aula é necessário
que ele a compreenda para utilizá-la como uma ferramenta que vai além de torna a aula mais atraente vai
facilitar no processo de ensino aprendizagem. Segundo Marmentini (2010, p. 5) “o ensino de geografia
demanda a utilização das tic, e isso requer conhecimento das tecnologias disponíveis e de suas
potencialidades como instrumento didático”. Assim sendo, é necessário saber trabalhar com essas
tecnologias, o professor deve conhecer a forma de utilização, pois cada tecnologia tem uma linguagem
própria. Desta forma, uma transmissão via rádio, por exemplo, difere do material usado para uma
apresentação via televisão ou computador. O desejo de mudança da prática pedagógica se amplia na

Pág.4/8



sociedade da informação quando o docente se depara com uma nova categoria do conhecimento,
denominada digital. Portanto, o ensino mediado pelas tecnologias digitais redimensiona os papéis de todos
os envolvidos no processe educacional. Novos procedimentos pedagógicos são exigidos. No entanto,

O método de ensino deve ser entendido como caminho para a promoção de ações
pedagógicas conscientes, organizadas criticamente, com a finalidade de tornar o
trabalho docente e discente mais fácil e mais produtivo para o alcance das metas
desejadas e necessárias para o desenvolvimento integral dos educandos (VEIGA,
2004, p. 97).

As tecnologias da informação e comunicação, TIC, estão sendo introduzidas nas escolas como elementos
facilitadores do ensino, contribuindo para sua melhoria. O professor, antes visto como transmissor de
conhecimento assume agora o papel de orientador, mediador

da aprendizagem, guiando as investigações dos alunos. Visto que,

O desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação - que
hoje operam sob a incrível lógica da convergência – associado à euforia da
economia de mercado, faz com que nosso contexto sócio-histórico nos imponha
novidades a cada dia. E isto certamente acentua e mobiliza um contínuo desejo
ao consumo junto à grande maioria das crianças e adolescentes, tanto aos poucos
que podem ter acesso a estes equipamentos, quanto aos muitos que estão
excluídos desta lógica (OROFINO, 2005, p. 45).

Para Veiga (ANO, p.95) “A educação é hoje patrimônio do conjunto dos seres humanos, sem distinção de
classe. No entanto não basta simplesmente que a educação seja patrimônio do conjunto dos seres
humanos.” É preciso que, além de abranger as diferentes classes sociais, a educação ocorra de forma
processual e critica e que seja contextualizada. Na era da informação, comportamentos, práticas,
informações e saberes se alteram com extrema velocidade. Um saber ampliado e mutuante caracteriza o
estágio do conhecimento na atualidade. Essas alterações refletem-se sobre as tradicionais formas de
pensar e fazer educação (KENSKI, 2007). Portanto,

Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tempo demais,
aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos continuamente. Tanto professores
como alunos têm a clara sensação de que muitas aulas convencionais estão
ultrapassadas. Mas como mudar Como ensinar e aprender em uma sociedade
mais interconectada (MORAM, 2000, p. 11).

Assim, segundo KENSKI (2007, p. 41) “abrir-se para novas educações, resultantes de mudanças
estruturais nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica, é o desafio a ser
assumido por toda a sociedade”.

Para Moran (2000, p. 15) Nosso desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação de qualidade,
que integre todas as dimensões do ser humano. Para isso precisamos de pessoas que façam essa
integração em si no que concerne aos aspectos sensorial, intelectual, emocional, ético e tecnológico, que
transmitem de forma fácil entre o pessoal e o social, que expressam nas suas palavras e ações que estão
sempre evoluindo, mudando, avançando. Por isso,
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A qualidade educacional somente terá resultados significativos se o seu processo
de implementação for organizado política e pedagogicamente para enfrentar,
satisfatoriamente, as necessidades emergentes da população, com vistas a uma
cidadania efetiva. Uma educação de qualidade não se distancia, assim, da
promoção da qualidade de vida da totalidade da população (VEIGA, ANO, p. 94).

Na educação o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e
ação, a ter uma visão de totalidade. Educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar
nosso caminho intelectual, emocional, profissional, que nos realize e que contribua para modificar a
sociedade que temos (MORAN, 2000).

Assim, as mudanças contemporâneas advindas do uso das redes transformaram as relações com o saber.
As pessoas precisam atualizar seus conhecimentos e competências, para que possam manter qualidade
em seu desempenho profissional. Em uma sociedade em que os conhecimentos não param de crescer,
surge uma nova forma para o trabalho.

Segundo Kenski (2007, p. 64) “a escola precisa, enfim, garantir aos alunos-cidadãos a formação e a
aquisição de novas habilidades, atitudes e valores, para que possam viver e conviver em uma sociedade
em permanente processo de transformação”.

Vivemos em um mundo em constante transformação no qual as novas tecnologias se fazem presentes no
cotidiano das pessoas, sejam no ambiente social, familiar, de trabalho e educacional. No entanto, a
educação não pode se colocar à margem dos avanços tecnológicos que permeiam a sociedade, a educação
deve repensar a sua lógica para acompanhar a velocidade com que estes avanços ocorrem.

Segundo Lévy (1993, 120) “a massa de informações armazenadas cresce em um ritmo cada vez mais
rápido. Os conhecimentos e habilidades da esfera tecnocientífica e das que dela dependem evoluem cada
vez mais rápido”.

Nesse sentido, torna-se difícil negar a influência das tecnologias da informação e comunicação na
configuração do mundo atual, mesmo que esta nem sempre seja positiva para todos os indivíduos e
grupos.

Assim, se faz necessário a inserção do sistema educacional no contexto atual planetário em que vive a
nossa sociedade. Pois, os padrões tradicionalmente conhecidos de ensino estão dando lugar a novas
formas de construir conhecimentos. As tecnologias da comunicação e informação são fatores que de forma
decisiva e rápida mudaram a sociedade, contribuíram para a formação da chamada sociedade planetária e
interferem de forma significativa na educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos vivendo em um mundo em constante transformação no qual as novas tecnologias se fazem
presentes no cotidiano de muitas pessoas, sejam no ambiente social, familiar, de trabalho ou até mesmo
educacional. Assim, muito se tem falado da necessidade de modernização das nossas escolas de
aproximá-las das inovações tecnológicas ocorridas na sociedade, dotando-as de infra-estrutura capaz de
responder de forma satisfatória as exigências de sua clientela.

A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens, desvendar seus códigos,
dominar as possibilidades de expressão. É importante educar para usos democráticos, mais progressistas
e participativos das tecnologias que facilitam a evolução dos indivíduos. A sociedade contemporânea vem
apresentando diversas formas de conduzir o ensino sistematizado. As inovações tecnológicas exigem do
profissional docente constante aperfeiçoamento, principalmente em termos da inserção dos recursos
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tecnológicos aplicados ao ensino. Fica evidente que a educação não pode ficar à margem dos avanços
tecnológicos que permeiam a sociedade, a educação deve repensar a sua lógica para acompanhar a
velocidade com que estes avanços ocorrem. Nesse sentido, a maioria das pessoas que vivem no mundo
tecnologicamente desenvolvido tem um acesso sem precedentes à informação: isso não significa que
dispunha de habilidade e do saber necessários para convertê-los em conhecimento. A produção de bens e
riquezas aumentou exponencialmente; mas sua distribuição entre a população mantém e agrava as
desigualdades socioculturais.

REFERÊNCIAS

CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar,2003.

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligências: o futuro do pensamento na era da informática. 34. ed.
Rio de Janeiro, 1993.

MARMENTINI, Raquel. Do giz ao note book geografia aliada às mídias: Um desafio para o professor
do ensino público. 2010. Monografia apresentada ao (Programa de FormaçãoContinuada em Mídias na
Educação) UniversidadeFederal do Rio Grande. Ipirá-SC.

MORAN, José Manuel. Novas Tecnologias e mediação pedagógica. Campinas, SP: Papiros, 2000.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas, SP: Papiros,
2007.

OROFINO, Maria Isabel. Mídias e mediação escolar: pedagogia dos meios, participação e visibilidade.
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2005.

OROZCO G., Guillermo [2000]. "Televidencias, urna perspectiva epistemológica para elanálisis de
lasinteracciones com. latelevisón". In: Orozco G., Guillermo (Org.). Loviejo y lonuevo. Investigar
lacomunicación em elsiglo XXI. Madrid, Ediciones de la Torre, 2000.

SANCHO, Juana María; HERNÁNDEZ, Fernando. Tecnologias para transformar a educação. Porto
Alegre: Artmed, 2006.

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor na
atualidade. 8. ed. São Paulo: Érica, 2008.

VEIGA, Ilma Passos a. Veiga. (Coord.) Repensando a Didática. 23 ed. Papirus, SP: Campinas.

[1]José Wagner dos Anjos, licenciado em Geografia, Pós-graduando em Tecnologias Educacionais na
Universidade Tiradentes, jwagneranjos@hotmail.com.

Pág.7/8



[2] Sérgio de Assumpção Oliveira, licenciado em Geografia, pós-graduando em Tecnologias Educacionais
na Universidade Tiradentes, assumfox@hotmail.com.

[3]Doutoranda em Educação pela PUC/RS, Mestre em Educação pela Universidade Tiradentes (UNIT),
Vinculada ao grupo de Pesquisa Comunicação, Educação e Sociedade-GECES (UNIT), Especialista em
Informática Educativa pela UFRGS, Professora Titular da Universidade Tiradentes, Professora Titular do
Governo do Estado de Sergipe e Professora Titular da Prefeitura Municipal de Aracaju. Endereço eletrônico:
ritadte@gmail.com

Pág.8/8


