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RESUMO: Esse artigo pretende apresentar uma discussão acerca da utilização das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) na escola, a partir da integração da música e da produção de vídeos nas
aulas de Geografia às turmas do Ensino Médio Integrado, no Instituto Federal de Ciência Educação e
Tecnologia da Bahia – IFBA, no Campus de Valença-BA. O trabalho discorrerá sobre a importância da
potencialização das TIC no processo de ensino e aprendizagem. Essa intervenção possibilitou a construção
de processos formativos, críticos e contextualizados, proporcionando aos alunos e professor, o
redimensionamento de estratégias pedagógicas, que contribuíram na dinamização e articulação entre o
ensino de geografia com o espaço de vivência dos discentes.
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ABSTRACT: This article presents a discussion on the use of Information and Communication Technologies
- ICT at school, from the integration of music and video production classes in Geography classes for the
Integrated High School, at the Federal Institute of Science Education and technology Bahia - IFBA in
BA-Valencia Campus. The paper will discuss the importance of leveraging ICT in teaching and learning.
These experiences have enabled critical and formative processes in context, providing students,
experimentation with other teaching strategies that contributed to the promotion and coordination
between the classes and the students&39; living space.
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INTRODUÇÃO

Em pleno século XXI, é inegável a presença das Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) no
cotidiano dos sujeitos, nesta propositiva de alunos e professores. Podemos destacar a utilização de
diferentes recursos para produção, captação e reprodução da música, como parte contínua dos momentos
de entretenimento. A música está presente no cotidiano das pessoas e, sobretudo, no dia a dia dos jovens,
que literalmente imergem nas canções, sem perceber o que realmente a letra apresenta, representa e/ou
significa no contexto em que foi criada.
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Visando aproveitar essa predisposição ao prazer pela música por parte dos jovens, a proposta buscou
reunir a música e alguns conteúdos programados para a disciplina de Geografia nas turmas do Ensino
Médio Integrado do IFBA – Campus Valença. Essa estratégia objetivou suscitar uma discussão de temas
em um formato dinâmico e descontraído através da inserção de músicas nas aulas e, por conseguinte, a
produção de vídeos com imagens relacionadas aos espaços de vivência dos alunos, possibilitando aos
mesmos contextualizar os fatos através das mensagens presentes nas letras das canções selecionadas,
respeitando as escolhas e seus espaços de referência.

Algumas mudanças precisam realmente acontecer na sala de aula, pois a educação ainda se limita ao uso
das mídias de forma tímida, subutilizando os potenciais dos recursos audiovisuais e comunicativos. O
ensino revela um misto de comodismo e medo pelo novo, além da incerteza diante das complexidades das
TIC, das limitações à exploração de novas estratégias e metodologias de ensino e, a falta de habilidades
para o uso e aplicação das técnicas exigidas pelos novos suportes. A insegurança pode está relacionada ao
contexto do seu uso em ambientes externos ao espaço educativo, em momentos de entretenimento pelos
jovens e, a forma diferente a ser aplicada para o processo de aprendizagem. Uma música, um filme ou um
vídeo contemplado em diferentes espaços, não apresentarão diferença na sua essência. Contudo, quando
há intencionalidades para ressignificar essa essência na dinâmica do ensino, o professor precisa criar
processos e ações instituintes, agregando novas proposições e despertando nos alunos o desejo pelos
novos saberes.

Nesse aspecto, salientamos o pensamento de MATOS e SCHRAINER (2010), quando nos apresentam a
discussão sobre a inserção das TIC na sala de aula e ressaltam que a reflexão e suas contribuições são
mais importantes que a presença dos recursos tecnológicos no espaço escolar. O uso das TIC na sala de
aula necessita de um planejamento prévio, uma contextualização com as vivências e necessidades dos
alunos, produzindo objetivos e avaliando, não somente os resultados, mas todo processo.

As TIC têm presença consolidada na sociedade contemporânea, sobretudo alicerçada pelos jovens, que
exercem uma relação muito próxima com as tecnologias digitais, principalmente com a internet, onde
desenvolveram novas formas de interação. Entenda-se que essas novas formas de interação são
evidenciadas pelos laços de amizade, pelas novas formas de conhecer e interagir com pessoas de
diferentes lugares do mundo, pelos processos de inovação comunicativa e, até pelos relacionamentos
afetivos. Nesse sentido, é impensável a educação do século XXI estar/ficar alheia às mudanças notórias
desencadeadas pelas TIC.

Muitas mídias (televisão, músicas, vídeos, cinema etc.), estão presentes no cotidiano dos jovens, porém
inertes dentro da escola. Essa proposta é uma das grandes oportunidades à potencialização e exploração
das TIC, pelos jovens, no processo de ensino e aprendizagem, visando processos formativos, entrelaçando
as experiências vividas no cotidiano com os conteúdos propostos pela/na/para disciplina de Geografia.

MÍDIAS NA EDUCAÇÃO: UMA ESTRATÉGIA PROMISSORA

Ao longo dos tempos, o ensino vem reproduzindo, na maioria das vezes, um padrão onde os métodos
(livro de didático, lousa e aula expositiva) e os objetivos aos processos de aprendizagem permanecem os
mesmos. Contudo, neste século é incontestável a presença das TIC nesta sociedade, definida por Lèvy
(1999) como imersa em um dilúvio de informações. Uma sociedade contemporânea que em decorrência
dessa consolidação das TIC, caracterizadas pelas redes técnicas e telemáticas, geram um fluxo de
informações, ideias e também de pessoas, criando assim, uma inter-relação de interesses e possibilidades
de comunicação.

Nesse modelo de sociedade, ao pensar o uso da música como uma estratégia midiática, devido sua
presença em vários momentos da vida das pessoas e, principalmente, dos jovens, possibilitará o
redimensionamento de práticas, intervenções e processos mais dinâmicos para ressignificar os conteúdos
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que abordam os espaços vividos e experenciados pelos alunos, bem como as trajetórias e percursos
trazidos/marcados pela história da humanidade e imbricados no fazer e no saber de uma sociedade. O
contato dos adolescentes com a música é concebido através de diferentes dispositivos, especialmente os
móveis (celulares, tablets, mp3, entre outros), os quais representam elementos da cibercultura,
alicerçados pelo discurso do ciberespaço:

O ciberespaço [...] é o novo meio de comunicação que surge da interconexão
mundial de computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de
informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e
alimentam esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos
de pensamentos e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento
do ciberespaço. (LÈVY, 1999, p. 17).

Contudo as tecnologias digitais, isoladamente, não desencadearão impactos nos pressupostos e nas
intervenções escolares, pois, sua utilização demanda um esforço dinâmico entre professores e alunos, sem
perder o foco na reflexão e na criticidade, bem como na contextualização dos fatos apresentados e
observados no seu cotidiano.

Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos.
Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços, entre o que
estava solto, caótico, disperso, integrando-o em um novo contexto, dando-lhe
significado, encontrando um novo sentido. (MORAN, 2000, p.23).

A contextualização para o ensino da Geografia é fundamental, pois apenas a discussão teórica esboçada
nas páginas do livro didático, contribui para dispersão do grupo em processo de aprendizagem. Dessa
forma, os sujeitos da aprendizagem, não se sentem pertencentes àquele contexto e perdem o interesse
pelos fatos e fenômenos gerados no seu cotidiano, os quais perdem o sentido quando trazidos e
explorados nos espaços escolares. Nesse sentido, as TIC são potenciais à exploração de músicas, as quais
podem gerar pelos alunos a produção de vídeos como uma possibilidade de inovação na dinâmica da sala
de aula.

Esta estratégia de ensino vislumbra uma reflexão acerca do conhecimento geográfico, a partir das
discussões desveladas nas proposições trazidas pelas canções e vídeos, e assim, através das percepções
apresentadas, buscamos delinear uma caminhada como proposta à ressignificação de conteúdos e
conhecimentos geográficos. Ações que tornam eminente o papel da educação, entrelaçamento as relações
escolares e não escolares, aproximando a escola e suas ações aos propósitos constituintes e constitutivos
de uma sociedade cada vez mais humana, aliada às proposições tecnológicas.

A MÚSICA E A PRODUÇÃO DE VÍDEO COMO ESTRATÉGIA NO ENSINO

A inserção da música e a produção de vídeo nas aulas de Geografia objetiva repensar alguns recursos
nesse ambiente tradicional, sobretudo o uso e a potencialização das TIC (especialmente os recursos
móbiles), comumente explorados e utilizados pelos alunos, geralmente como entretenimento. Assim,
nossa intenção é atrelar essas práticas tecnológicas que os alunos possuem a ampliação e exploração
atividades, intervenções e conteúdos escolares, imprimindo significados “entre” o conhecimento
autodidata/tecnológico ao conhecimento cientifico/formal.

A exploração dos recursos digitais atrelados a exploração das músicas, subverte os propósitos das aulas
convencionais, bem como estimula o aprendizado, pois as letras de inúmeras músicas (Muros e Grades, A
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Cerca, Capitão de Indústria, entre outras), despertam sensações e imprimem sentidos ao seu espaço
vivido, como palco integrante das ações e transformações da sociedade as quais aparecem de forma
explícita nos conteúdos das aulas da disciplina de Geografia. Não significa que tais letras musicais
apontam apenas os conteúdos de Geografia, mas neste caso nos referimos a este componente curricular,
porém, a exploração das mídias pode ser redimensionada a outros conteúdos, outras disciplinas, outros
componentes curriculares e outras práticas e processos pedagógicos dentro e fora da sala de aula.

O conteúdo implícito e explicito das letras musicais são potenciais aos alunos e professores, uma vez que
este remete à indagações, reflexões, críticas e problematizações acerca das questões relacionadas aos
fatores sociais, econômicos, políticos e ambientais.

Desta forma, desenvolver atividades integradas com o uso da música e, na conseqüente produção de
vídeo, é um desafio dentro do espaço escolar por entender que as intervenções e atividades pedagógicas
que envolvem elementos lúdicos, desejantes, prazerosos, hodiernos e contextualizados/contestados,
geram a necessidade de redimensionamento e superação de práticas pedagógicas “rançosas”. Essa
superação abre perspectivas de entrelaçamento com outras áreas do conhecimento, bem como no
planejamento e nas ações coletivas do grupo de professores e ancoradas pelos gestores da escola, ou
seja, é um desafio essa bricolagem.

Bricolagem, neste sentido, é buscar entretecer diferentes interesses, entendimentos, reflexões às novas
situações, como por exemplo: práticas pedagógicas comumente utilizadas com práticas instituintes e
inovadoras; conteúdos curriculares formatados com novas informações acerca do contexto vivido e
percebido pelos sujeitos atores de uma sociedade; antigas tecnologias (linguagem e escrita), com novos
suportes tecnológicos digitais (celulares, vídeos, etc.) entre inúmeras outras situações que não são
indissociáveis.

Essas possibilidades nos remetem a proceder a um trabalho conjunto, escola e comunidade e, sobretudo,
imprimindo sentido ao processo ensino e aprendizagem, corroborados pelas de Moran (2000):

As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos curiosos e
motivados facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores qualidades
do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de caminhada do
professor – educador. (Moran, 2000, p. 17).

Se as preposições da bricolagem forem consideradas pelos educadores, os mesmos encontraram jovens
interlocutores (nossos alunos) na busca pelo (re)encantamento da educação, perfazendo uma caminhada
reveladora aliada à música como elemento que desperta sentimentos, subjetividades, criatividades e, a
produção de novos sentidos e significados ao mundo da vida dentro dos muros da escola. A música e a
imagem, juntas, encantam o aluno com seus ritmos e cores e, estimulam o desenvolvimento de
habilidades e competências à (re)elaboração de outras versões musicais, novas adaptações imagéticas,
redimensionamento da produção textual, dramatizações, exploração de outras linguagens e ampliação dos
processos criativos.

Nesse sentido, Cavalcanti (2006) destaca que a complexidade desse espaço, de forma evidente, e a
dificuldade dos alunos na compreensão de elementos escolares e não escolares entrelaçados denotam e
desconsideram aspectos da totalidade do espaço vivido cotidianamente.

A construção e reconstrução do conhecimento geográfico pelo aluno ocorrem na
escola, mas também fora dela [...] Entretanto, a ampliação desses
conhecimentos, a ultrapassagem dos limites do senso comum, o confronto de
diferentes tipos de conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades
operativas do pensamento abstrato, são processos que podem ser
potencializados com práticas intencionais de intervenção pedagógica.
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(CAVALCANTI, 2006, p.12).

Ratificando a reflexiva da autora, destacamos a premência de mecanismos pedagógicos e ações concretas,
possibilitando o desenvolvimento e a construção de saberes pelos alunos e professores. Os alunos têm
dificuldades de compreender os fatos e fenômenos cotidianos que permeiam sua vida, pois os processos
operativos e corriqueiros não demandam redimensionar o pensamento abstrato, portanto refletem na
descontextualização daquilo que é experienciado com aquilo que é aprendido na escola.

Porém, as TIC já fazem parte do universo desses alunos e podem ser uma das possibilidades à criação de
práticas interventivas e compartilhadas dentro da sala de aula, bricoladas com música, vídeo e outras
mídias digitais ou não, pois a inteligência abrange outros processos cognitivos (logicidade, coerência,
criticidade, coesão, etc.), bem como princípios da musicalidade e da expansão dos processos semióticos.
Essa inteligência descrita por Antunes (2003) requer um deslocamento “do lugar” de professor para a
dinâmica de um coletivo, onde a comunidade escolar busca, intencionalmente, formas de (super)ação das
velhas práticas aos anseios e demandas dos novos contextos formais, neste caso a escola da rede pública.

A GEOGRAFIA ENCANTANDO AS AULAS

A Geografia é uma ciência que demonstra uma diversificação às de possibilidades de estudo, rompendo
com os estigmas de uma ciência meramente descritiva do globo terrestre. Ao longo de sua consolidação
acadêmica, inúmeros estudos (Milton Santos, Henry Lefebvre, David Harvey, entre outros), que destacam
na sua dimensão social, política, econômica, técnica e simbólica. Isso significa que a discussão de espaço
perpassa às práticas dos sujeitos em suas instâncias concebidas, percebidas e vividas, bem como suas
implicações resultantes desse processo.

Contudo na escola, no ensino médio, este componente curricular se demonstra fragmentado nos velhos
“tijolões” denominados como livros didáticos, os quais não refletem a realidade dos alunos, nem mesmo os
conteúdos que se referem, neste caso, a região do Nordeste do Brasil, a qual possui suas riquezas
singulares e peculiares, e que demandam reflexões acerca das intervenções epistêmicas e metodológicas
nos espaços da escola. Comumente, os temas são tratados de forma genérica, descontextualizados,
insignificantes e esvaziados de sentimento de pertença aos elementos “indicados” como preceitos
curriculares. Essa problemática reacende discussões em todas as áreas de ensino.

A partir destes questionamentos e, buscando entrelaçar a familiaridade dos jovens/alunos oriundos da
cultura tecnológica digital às demandas de uma aprendizagem significativa na sala de aula, dinamizando
estratégias de ensino de Geografia através da contextualização de canções, que remetem pensarmos nos
aspectos políticos, sociais, culturais, econômicos, indenitários e educacionais, vividos, intensamente, por
cada sujeito através das suas práticas.

Uma primeira experiência

Essa intervenção foi realizada no ano de 2012, junto aos alunos do 2º ano do Ensino Médio Integrado do
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus de Valença, turno matutino.
Sujeitos esses, na faixa etária de 15 a 18 anos, oriundos de comunidades de baixa renda, moradores da
cidade de Valença e municípios circunvizinhos, na grande maioria estudantes, com predominância do sexo
feminino.

A abordagem utilizada às atividades aqui descritas foi amparada pela pesquisa participante, a qual
envolveu professor e alunos na busca de elementos potenciais ao entrelaçamento de ações, estratégias,
planejamento e efetivação do componente curricular, utilizando as TIC e as músicas no processo de ensino
e aprendizagem, para tanto foram escolhidas três unidades (período letivo) e selecionadas algumas
temáticas norteadores às discussões:
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Unidade I – Urbanização

Enfoque nas questões do processo de urbanização no Brasil, para tanto desencadeamos uma discussão
acerca das condições de vida nos centros urbanos, tais como aspectos de moradia, violência, empregos,
desempregos, concentrações habitacionais (centro/periferia), mobilidade urbana, fluxos e fixos das
cidades, debatidos a partir da realidade da cidade de Valença e sub-adjacências. A música escolhida para
nortear o tema foi Muros e Grades, do grupo Engenheiros do Hawaii (composição - Augusto Licks e
Humberto Gessinger; álbum - Filmes de Guerras, Canções de Amor; ano – 1993; gravadora - Sony Music),
a qual discorre sobre o isolamento urbano e a sensação de viver em uma grande prisão.

Unidade II – Agricultura e movimentos sociais

Em detrimento às particularidades do Calendário Acadêmico do Campus, a Unidade II, transcorria em
pleno período eleitoral. Aproveitando o período e a temática proposta dentro das discussões sobre os
movimentos sociais a exemplo de potenciais de produção da terra, produção agrícola, agropecuária e
agronegócio, desenvolvimento da piscicultura, apicultura, olarias na região entre outras atividades
artesanais e/ou tecnologizadas e outras já reconhecidas devido a sua produção regional e intensiva,
porém, difundida globalmente. Para esta unidade, foi selecionada a música Cantar do grupo Natiruts
(Composição - Alexandre Carlo Cruz; álbum - Nativus; ano - 1998; gravadora - EMI), onde foram
abordadas questões políticas, governamentais, ideológicas e específicas da cultura nordestina e de seus
reflexos no mundo.

Unidade III – Industrialização

Para o momento da unidade III, foi escolhida a música Capitão de Indústria, do grupo Os Paralamas do
Sucesso (composição - Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle; álbum – 9 Luas; ano - 1996; gravadora - EMI).
A letra despertou discussões acerca da condição do assalariado, empregado da indústria e
sujeito/mão-de-obra qualificada para garantia do capitalismo “selvagem” (Santos, 2000), bem como foram
abordados o papel do estado, das classes dominantes e da sociedade civil, representada pelos movimentos
sociais, escola, comunidades, organizações não governamentais, sindicatos, associações, entre outras
instancias que compõem a massa articuladora das práticas sociais e do funcionamento de uma sociedade.
Na oportunidade, exploramos a relação de classes, a desigualdade social, os processos de exclusão e de
inclusão, a verticalidade das instâncias gestoras do estado, a falência da democracia e a elevação no
sentido do ter e não do ser.

O processo de desenvolvimento de estratégias para entrelaçamento do componente curricular de
Geografia com a música e a conseqüente construção de vídeo, foi amparado pelo seguinte percurso:

1º Demarcação: Para cada tema/conteúdo a ser trabalhado eram selecionadas canções da Música Popular
Brasileira e em seguida era socializada junto aos alunos, bem como um pequeno vídeo produzido com
imagens disponíveis na internet, com imagens que salientavam a mensagem a ser compreendida pelo
grupo.

2º Demarcação: Os alunos eram envolvidos na dinâmica com a pretensão de expressar suas opiniões
sobre a música, as imagens apresentadas, o conteúdo das letras, as mensagens implícitas e explicitas na
escrita e nas imagens, bem como a contextualização, possível, a partir de suas experiências vividas aos
conteúdos de Geografia. Essa contextualização envolvia aspectos locais, regionais, nacionais e globais,
explorando, sobretudo, situações da realidade dos alunos e, ampliadas a partir das exploração das mídias.
Essa prática tinha como objetivo, proporcionar a compreensão dos fatos trazidos pelos conteúdos,
identificados na música e, finalmente, percebidos como situações propensas a sua realidade.

3º Demarcação: Durante o transcorrer de cada unidade de ensino, eram debatidos temas e, em seguida,
eram efetivadas estratégias pedagógicas (atividades em grupo, levantamento de saberes e fazeres
relativos ao conteúdo e ao domínio das tecnologias digitais, entre outras), e redimensionando questões
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complementares a partir do conteúdo central/norteador e, após cada discussão, o grupo contextualizava
as situações debatidas. Os alunos eram mobilizados a proceder com o registro de imagens locais,
relacionando-as com o tema e com as reflexões geradas nas aulas de Geografia, as quais seriam utilizadas
a posteriori.

4º Demarcação: Ao final de cada unidade, cada turma apresentava uma produção de vídeo, composta por
uma canção e imagens coletadas através de seus diferentes dispositivos (celulares, tablets, câmeras
fotográficas, dentre outros), relacionando as temáticas debatidas nas unidades de ensino. A produção dos
vídeos exigia o domínio dos conteúdos, a relação dos mesmos com o contexto vivido pelos alunos e, o
desenvolvimento de habilidades com as tecnologias digitais à edição de áudio e vídeo (software Movie
Make), exigindo dos alunos, o entrelaçamento de todos os elementos coletados (dados, imagens,
depoimentos, música), mantendo uma relação significativa com o processo de ensino e aprendizagem à
disciplina de Geografia.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

Em cada uma das três unidades trabalhadas, os alunos foram estimulados a desenvolver suas habilidades
críticas, relacionadas ao contexto social, ao conteúdo das músicas, ao redimensionamento das as imagens
e a relação com as proposições do componente curricular para o ensino e aprendizagem de Geografia. A
sinergia de opiniões e reflexões sobre fatos relacionados criaram novas dinâmicas no entendimento do
espaço referendado e vivido pelos alunos, bem como os posicionamentos, inicialmente tímidos, foram
sendo ampliados e ressignificados individual e coletivamente.

Em cada etapa, os grupos desenvolveram um trabalho conjunto, produzindo vídeos e associando canções
relacionadas aos temas, para tanto, pesquisavam imagens que contextualizavam as situações de seus
espaços vividos, demonstrando assim a capacidade de interpretação da realidade, entendimento do
contexto vivido e, compreensão dos conteúdos curriculares. Essa articulação desencadeou novas
percepções, argumentações e criatividade alicerçadas pelas TIC, através dos recursos digitais (Facebook,
Blogs, Twiter...), à ampliação discursiva e narrativa exploradas em sala de aula, valorizando as
capacidades criativas e autorais desses partícipes.

Os alunos tornaram-se mais participativos, espontâneos e curiosos nas aulas de Geografia. A cada
conteúdo enunciado, o grupo percebeu as inúmeras possibilidades trazidas pelas músicas à expansão das
dinâmicas da sociedade nas suas instâncias políticas, econômicas, sociais, técnicas e simbólicas.

CONSIDERAÇÕES

O artigo ora apresentado demonstra a potencialidade das TIC nas dinâmicas e estratégias da sala de aula,
explorando especialmente as mídias digitais (música e vídeos) nos processos de ensino e aprendizagem,
junto aos alunos, jovens adolescentes, os quais dominam e fascinados pelas tecnologias digitais dentro e,
especialmente, fora dos espaços escolares.

O reflexo dessa proposta tem como resposta o comprometimento do grupo de alunos e professores nas
aulas de Geografia, bem como o sentimento inovador às estratégias, metodologias e técnicas que podem
ser exploradas no fazer pedagógico, (re)encantando o processo escolar e os saberes acerca dos espaços
vividos pelos sujeitos aprendentes.

Compreendemos que esta intervenção pedagógica apresentada não esgota as possibilidades de exploração
das TIC na sala de aula, nem mesmo esgota as potencialidades das mídias nos redimensionamento e no
entendimento dos espaços concebido, percebido e vivido pelos sujeitos e suas práticas sociais.
Destacamos que as estratégias para o ensino de Geografia ainda se demonstram muito tímidas, as quais
ainda encontram-se centradas na racionalidade das ciências rígidas, permeadas por discursos étnicos
centristas e pelos preceitos da infalibilidade cientifica, bem como de suas raízes na verticalidade dos
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conhecimentos e da relação professor aluno.

Nossos estudos terão continuidade no Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação, visando ampliar as reflexões epistêmicas acerca da Geografia Humana e de suas prepositivas no
mundo globalizado e na condição humana dos sujeitos viventes que permeiam os espaços sociais;
ampliam as potencialidades físicas e geográficas; desterritorializam práticas políticas; criam novas técnicas
e desempenham situações da sociedade emergente; exigem novos posicionamentos do mundo local e
global; clamam por uma educação contextualizada de qualidade e; superam as grades de um espaço
escolar, pois o mundo real e vivido precisa estar atrelado ao mundo acadêmico-escolar.
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