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Resumo

Este trabalho procurou analisar as concepções dos Professores de Geografia de Escolas Técnicas
Estaduais de Pernambuco, localizadas no município de Recife, quanto ao uso das redes digitais no
seu saber-fazer pedagógico. O estudo parte da concepção de que a apropriação das redes digitais
pode mobilizar saberes geográficos e possibilitar a construção da aprendizagem colaborativa em sala
de aula. Nessa direção, utilizou-se da pesquisa qualitativa, optando-se pelos seguintes instrumentos
de coleta de dados: revisão bibliográfica e entrevista semiestruturadas com seis professores de
Geografia de cinco escolas. Por meio dos resultados, foram evidenciados afinidades e limitações dos
professores quanto a utilização das redes digitais em seus fazeres pedagógicos, apontando a
necessidades de formação continuada dos profissionais e adequação das escolas às realidades
tecnológicas digitais.

Palavras-chave: Redes Digitais. Aprendizagem Colaborativa. Formação de Professores. Ensino de
Geografia.

Abstract

This work was analyzed as it was conceptualized by the Teachers of Geography of State Technical
Schools of Pernambuco, located in the city of Recife, for the use of digital networks in their
pedagogical know-how. The study part of the knowledge of the endearing the networks of the logic of
the action of the knowledge of the community of the action of the classroom. In this direction, using the
qualitative research, opting for the following instruments of data collection: bibliographical review and
semi-structured interview with six Geography teachers from five schools. Through the results, the
affinities and restrictions of the use of the digital networks in their pedagogical tasks were evidenced,
indicating the needs of the professionals&39; continuing education and the adaptation of the schools to
the digital technological sciences.

Keywords: Digital Networks. Collaborative Learning. Teacher training. Teaching Geography.

Resumen

Este trabajo fue analizado como conceptuado por los Profesores de Geografía de Escuelas Técnicas
Estaduales de Pernambuco, ubicado en el municipio de Recife, por el uso de las redes digitales en su
saber hacer pedagógico. El estudio se basa en el conocimiento de la distribución de las redes de la
lógica de la acción del conocimiento de la comunidad de la acción de clase. En esa dirección,
utilizando la investigación cualitativa, optando por los siguientes instrumentos de recolección de datos:
revisión bibliográfica y entrevista semiestructurada con seis profesores de Geografía de cinco
escuelas. Por medio de los resultados, se evidenciaron las afinidades y restricciones de uso de las
redes digitales en sus tareas pedagógicas, apuntando necesidades de formación continuada de los
profesionales y adecuación de las escuelas a las ciencias tecnológicas digitales.

Palabras clave: Redes Digitales. Aprendizaje colaborativo. Formación de profesores. Enseñanza de
Geografía.

INTRODUÇÃO
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Vivemos em um contexto de dificuldades e possibilidades quanto ao uso de tecnologias digitais. Com
a globalização, novos arranjos técnicos têm se materializado no espaço geográfico e esse espaço
também tem se virtualizado, fortalecendo a ideia de conexão em redes ao dualismo que nos
aproximam e nos distanciam um dos outros. Para Santos (1996) as redes têm invadido a sociedade
como um todo e apresentado inúmeras transformações ao longo dos séculos, principalmente quanto
aos fixos e fluxos, já que as acelerações tecnológicas têm potencializado uma grande transformação
das informações, transações, comunicações e do conhecimento.

Para Santos e Botêlho (2016, p. 6), entender essa sociedade em redes “[...] é compreender que o
espaço virtual vem contribuindo para suprir as necessidades de indivíduos que utilizam da
imaterialidade para realizar atividades que antes exigiriam maior tempo e deslocamento (relação
espaço-tempo)”.

Na educação, diversos questionamentos são postos quanto aos desafios que as tecnologias digitais
têm apresentando, sendo enxergadas não só como instrumento técnico que tem facilitado a vida das
pessoas, mas como recursos fundamentais que podem ser apropriados e integrados ao processo de
ensino e aprendizagem, principalmente porque as redes digitais têm adentrado as instituições de
ensino por meio dos dispositivos móveis, portados pelos alunos, despertando diferentes cenários e
implicando a mudança no paradigma educacional (MORAN, 2000; KENSKI, 2007).

Como diversos setores sociais têm aderido ou incorporado às tecnologias digitais nos seus fazeres,
há uma grande cobrança para que a escola e os professores também as incorporem em suas práticas
pedagógicas, superando os desafios e unindo os conhecimentos científicos com habilidades
tecnológicas apresentadas pelos próprios alunos. É preciso deixar claro que não é o uso pelo uso, a
técnica pela técnica, mas o que as diversas tecnologias podem oferecer para o surgimento e
fortalecimento de aprendizagens.

Assim, ao longo das últimas décadas órgãos públicos e pesquisadores têm apresentado políticas que
mobilizam as instituições de ensino para o uso das tecnologias digitais com fins pedagógicos, não
visando somente à instrumentalização das escolas, mas o preparo dos professores e estudantes para
usarem as tecnologias para além do melhoramento do que já faziam, como a produção de
conhecimentos, mas utiliza-las de forma a desenvolver na escola capacidades para trabalhar em
grupo, cooperação, colaboração e compartilhamento de saberes.

Partindo desse contexto, este trabalho, de caráter qualitativo, procurou analisar a formação e
concepções dos professores de Geografia de Escolas Técnicas Estaduais de Pernambuco,
localizadas no município de Recife, quanto ao uso das redes digitais no seu saber-fazer pedagógico.
O estudo partiu da concepção de que a apropriação das redes digitais pode mobilizar saberes
geográficos e possibilitar a construção da aprendizagem colaborativa em sala de aula. Para isso foi
utilizado como mecanismo de coleta de dados a revisão bibliográfica e entrevista semiestruturadas
com seis professores de Geografia de cinco escolas técnicas estaduais do município acima citado.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO DOS AMBIENTES VIRTUAIS
COLABORATIVOS

Muitos professores buscam uma escola mais flexível, tecnológica, descentralizada em que seus
objetivos e anseios sejam discutidos pela comunidade. Uma escola colaborativa que contribua com
todos os integrantes que estão inseridas nela, sejam os que participam diretamente como
professores, funcionários e alunos, como também a comunidade do seu entorno que indiretamente
recebem influências.
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É muito corrente questionar até onde o professor da educação básica tem chegando para promover a
aprendizagem dos seus alunos atentando as transformações que o mundo frequentemente passa.
Com o passar dos anos, novas tecnologias e ferramentas vêm sendo apropriada pelos alunos e se
fazem presentes diariamente na sala de aula (LÉVY, 1999; MORAN, 2000; LEMOS, 2002; GOMEZ,
2004; KENSKI, 2007). Frequentemente, críticas são lançadas para o cotidiano escolar quanto à
presença de dispositivos moveis que tem se tornando mais atraentes que os conteúdos trabalhados
ou metodologias aplicadas pelos professores.

É perceptível que mesmo com o desenvolvimento tecnológica e a apropriação massiva da população
de redes sociais e aplicativos online, muitos indivíduos ainda se encontram distantes desse manuseio.
Em escolas que apresentam uma série de aparatos tecnológicos, ainda existem professores que não
possuem qualquer habilidade com os aparelhos ou interesse em conciliar tecnologia digital com os
conteúdos ensinados, os quais poderiam apresentar novos significados para os alunos. Sabe-se que
se abrir ao novo, ao desafio e a possíveis erros não é fácil, principalmente quando se tem longos anos
de caminhada e um programa de trabalho já definido.

Meirinhos e Osório (2007, p. 126) argumentam que na sociedade atual, “[...] a necessidade de
formação permanente está a questionar os processos de formação e as exigências de quem aprende.
Tornou primordial o desenvolvimento de novas competências e habilidades, passando para segundo
plano a mera aquisição de informação”. Atualmente, as diferentes modalidades de formação
continuada (presencial e a distância) tem se preocupado bastante em trabalhar com as tecnologias
digitais e educação, visto que, as exigências para que o docente saiba lidar com essa nova tendência
tem aumentado bastante.

O tecnológico tem invadido todos os setores sociais e tem obrigado a “todos”, um reconhecimento
desse processo de ressignificação da comunicação, entretenimento e conhecimento. “O impacto da
revolução digital na formação dos professores modificou a forma como estes aprendem, como
aprendem a ensinar, como interagem com os seus pares e no modo como constroem o seu
conhecimento profissional” (FARIA, FARIA e RAMOS, 2013, p. 395).

Nessa direção, para se alcançar um ensino mais interativo que contemple a realidade dos alunos e os
motive ao processo de aprender, faz-se necessário transitar de um paradigma tradicional, calcado em
métodos de memorização e transcrição, para um novo paradigma emergente (CUNHA, 1998),
colaborativo, investigativo, em que o professor e o aluno por meio da colaboração, construam
conhecimento se permitindo navegar no novo, sempre que necessário.

A aprendizagem colaborativa e o uso das Novas Tecnologias Da Informação e Comunicação- NTIDC
na sala de aula são possibilidades capazes de demonstrar novos significados no que tange o
conhecimento, tornando os conteúdos próximos dos professores e alunos, pois por meio da
aprendizagem colaborativa, do mundo virtual, do coletivo, o aluno se torna um investigador
responsável pela sua aprendizagem e o professor participante desse processo. O professor, tanto o
de geografia como os de outras disciplinas, tem a possibilidade de aprender muito mais com os seus
alunos, pois ele passa da função de conhecedor para um mediador que condiciona a criação de
ambientes de trocas e descobertas. Nesse contexto, Moran (2000) salienta que,

[...] o professor precisa saber que pode romper barreiras mesmo dentro da
sala de aula, criando possibilidades de encontros presencias e virtuais que
levem o aluno a acessar as informações disponibilizadas contempla o registro
e a manipulação dinâmica das informações no universo da sociedade do
conhecimento. [...]. O docente precisa servir-se da informática como
instrumento de sua prática pedagógica, consciente de que a lógica do
consumo não pode ultrapassar a lógica da produção do conhecimento. Nessa
ótica, o computador e a rede devem estar a serviço da escola e da
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aprendizagem (MORAN, 2000, p.74).

Para que isso ocorra, muito ainda deve ser feito no processo de formação de professores, tanto na
formação inicial para quem pretende seguir o magistério, como para aqueles que já estão atuando
nas redes de ensino. Além disso, são necessários esforços por parte dos educadores no que diz
respeito a sua qualificação e na sua aceitação e disponibilidade em usar a era digital ao seu favor. As
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCNEB, destacam que,

[...] hoje, exige-se do professor mais do que um conjunto de habilidades
cognitivas, sobretudo se ainda for considerada a lógica própria do mundo
digital e das mídias em geral, o que pressupõe aprender a lidar com os nativos
digitais. Além disso, lhe é exigida, como pré-requisito para o exercício da
docência, a capacidade de trabalhar cooperativamente em equipe, e de
compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos
ao longo da evolução tecnológica, econômica e organizativa (BRASIL, 2013, p.
61).

Os desafios impostos aos docentes não abarcam somente mudar os eixos do ensinar pelos caminhos
que levem a aprender. Ele necessita atualizar os seus conhecimentos científicos, buscar espaços
para a reflexão sobre o fazer pedagógico por meio de leituras, pesquisas e troca de experiências para
que possa desenvolver habilidades de trabalhar em equipe. Como é salientado por Gianotto e Diniz
(2010, p.632) “[...] o bom desempenho do exercício da profissão de professor exige, além de saberes
teóricos (conteúdos), conhecimentos, habilidades, competências e saberes específicos da docência”.

É necessário expor, embasado nas constatações de pesquisadores do campo educacional
(ZEICHNER, 1993; LIBNEO, 2000; MIZUCAMI, 2002) que o tipo de formação que os professores
estão submetidos nos últimos tempos não contribui para que o aluno se desenvolva como pessoa
autônoma, que possa agir e tomar decisões como cidadão em um mundo cada vez mais exigente sob
diversos aspectos. Daí a necessidade da formação de novos professores e despertá-los para
racionalidades reflexivas, que compreendam o seu papel na sociedade, formando indivíduos que
saibam se organizar socialmente e que experimentem mudanças.

Acreditamos que a melhoria da qualidade de ensino passa, necessariamente,
pela revisão dos padrões de formação de professores, pois a maioria dos
cursos de licenciatura tem seus currículos apoiados na concepção de
professor como um profissional que deverá aplicar conhecimentos adquiridos
em situações específicas e, portanto, não forma o professor capaz de ensinar
o aluno a pensar (GIANOTTO e DINIZ, 2010, p. 634).

A interação, o ensinar a pensar criticamente, o impacto da NTDIC no âmbito escolar, e outras
características comunais, deve ser ingrediente comum na formação inicial dos professores, pois isso
fortalece a ideia de que professor deve deixar de ser apenas o repassador de conhecimento (o
computador pode exercer esse papel), e passar a ser o criador de situações de aprendizagem e
mediador do desenvolvimento cognitivo do aluno (FREIRE, 1996).

O uso adequado das ferramentas digitais pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem,
porém, os bons resultados dessa mediação só são alcançados quando os alunos trocam
conhecimento entre si acerca do que aprenderam, enxergando a tecnologia apenas como um meio e
não como a única alternativa de se obter o conhecimento que foi adquirido, principalmente porque as
ferramentas utilizadas são meros recursos didáticos, o aprendizado depende unicamente do aprendiz
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que é submetido à experiência pedagógica.

Os alunos passam a ser descobridores, transformadores e produtores do
conhecimento. A qualidade e a relevância da produção dependem também
dos talentos individuais dos alunos que passam a ser considerados como
portadores de Inteligências múltiplas. Inteligências que vão além das
linguísticas e do raciocino matemático que a escola vem oferecer. Como
parceiros, professores e alunos desencadeiam um processo de aprendizagem
cooperativa para buscar a produção do conhecimento (MORAN, 2000, p. 75).

Desafiados por elementos visuais, sonoros e textuais virtuais, os professores são levados a conhecer
novos tipos de linguagem e signos que são bastante utilizados na comunicação entre os alunos.
Faz-se necessário, em muitos casos, uma alfabetização digital para entender esse tipo de linguagem,
mas isso ele não encontrará no curso de formação inicial e/ou continuada devido as fortes mutações
que o digital e suas particularidades apresentam. Todavia, os próprios alunos podem contribuir para
que professores aprendam essas novas linguagens, possibilitando que os mesmos tenham maiores
facilidades com manuseio de ferramentas digitais, se comuniquem com outros professores, e
busquem dentro do contexto digital da colaboração mecanismos para avaliação dos trabalhos
desenvolvidos.

Qualquer proposta de intervenção de ação pedagógica exercida pelo professor, requerer uma reflexão
profunda sobre a sua atuação, visto que as práticas exercidas devem apresentar elementos
significativos para o aluno. O planejamento das aulas e as estratégias decorrentes devem levar em
consideração os anseios dos indivíduos submetidos ao processo do aprender e de que forma eles
poderão elaborar o conhecimento que os permitam ganhos.

Como Vygotsky (1984) salienta que a aprendizagem não é fruto apenas da interação do indivíduo
com o meio e não ocorre de maneira isolada, o processo de ensino e aprendizagem envolve
diferentes agentes, como aqueles que aprendem e ensinam e aqueles que ensinam e aprendem (a
troca mútua entre aluno-professor-aluno), Moura (2009) chama esse processo de ensinagem centrada
nos grupos. Na aprendizagem colaborativa munida pelas redes digitais, essa relação de aprender e
ensinar são indissociáveis, pois colaborativamente não existe hierarquias para a construção do
conhecimento, os envolvidos nesse método compartilham experiências, ensinam e aprendem juntos.
Tais aspectos tem a possibilidade de contribuir diretamente para a construção sócio crítica dos
envolvidos, abarcando conhecimentos formais e informais.

Com relação à metodologia de ensinagem centrada nos grupos, Moura (2009) salienta que ela
envolve os procedimentos de ensinagem selecionados. É coordenado e apoiado pelo professor, mas
desenvolvido por um grupo de alunos, cujo objetivo é permitir que os mesmos de forma coletiva
pesquisem, descubram e exponham experiências dos conhecimentos obtidos em grupo. A autora
destaca ainda, que através das trocas entre os alunos e intervenção do professor, novas
aprendizagens podem ser apropriadas.

Contudo, a prática do professor deve estar alicerçada nos princípios que colaboram para a construção
conjunta de signos e significados na sala de aula, permitindo que as habilidades dos aprendizes
sejam valorizadas. “Ampla é a missão do docente, que não pode prescindir em oferecer uma
oportunidade de aprendizagem para o aluno que está pronto para dela fazer uso e construir novos
conhecimentos” (SIQUEIRA e ALCNTARA, 2013, p. 2).

Professores conscientes do seu papel na sala de aula e qualificados, buscando nas dificuldades da
escola e especificidades dos alunos novas caminhos para a construção de ambientes favoráveis para
o ensino participativo e lúdico, tem sim a possibilidade de formar indivíduos dotados de uma
consciência crítica e sociopolítica a respeito da sociedade mundo. Não esquecendo a necessidade de

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/redes_digitais_e_o_professor_de_geografia_em_contextos_colaborati.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-17,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



parcerias entre instituições de formação inicial, gestões públicas e escolares, pais e os próprios
estudantes como potencializadores para ressignificação do sistema de ensino.

Portanto, diante das constatações, indagações e análises reveladas por um conjunto de autores em
suas pesquisas, é possível reconhecer que estamos longe de responder todas as questões no que
tange o processo ensino e aprendizagem. Ter respostas para todas as questões poderia ser também,
uma maneira equivocada de enxergar a educação, visto que, ela não é estática, possui uma
multiplicidade de realidades e renovações. Além disso, trilhamos por inúmeros desafios que ora se
convergem como possibilidades, ora se opõem revelando a necessidade de criarmos rotas para
entender toda complexidade que a sociedade atual tem apresentado. Nas escolas, a todo o momento
somos postos a prova e desafiados por uma nova geração de alunos que já nascem
tecnologicamente conectados, o atual período denominado técnico-científico-informacional (SANTOS,
1996) tem oportunizado uma maior apropriação dos aparelhos técnicos digitais e fortalecido a ideia de
sociedade conectada.

Buscar mecanismos de ação para entender e lidar com essas realidades é de fundamental
importância; a escola não deve ficar à margem do desenvolvimento que a sociedade tem
desencadeado, principalmente por que dela são cobrados vários esforços para formação de
indivíduos que saibam reagir frente às contemporâneas mudanças sociais e socioestruturais. A
necessidade de formar indivíduos ativos que pensem criticamente o seu lugar no mundo acaba
recaindo sobre o professor que deve se abrir ao novo para contribuir no direcionamento desses
alunos.

A sociedade muda e cobra da escola mudanças, principalmente por que ela ainda preserva traços
antigos de dominação e poder. Novos espaços jugados como informais têm favorecido que
conhecimentos do senso comum e científicos sejam construídos, popularizados e se confluam. As
paredes físicas da escola passam a dar lugar aos novos espaços invisíveis, os ciberespaços dotados
de funcionalidades e com abertura para o mundo. A mudança desse cenário não está estritamente na
escola ou no professor, pois sabemos que por trás dos mesmos existem inúmeros agentes, mas é por
meio da instituição e dos profissionais que a compõem que podemos começar o processo de
mudança social, olhando a sala de aula para além de um espaço burocratizado, mas como um
ambiente de trocas, de relações sociais e de formação de sujeitos críticos-reflexivos.

APROPRIAÇÕES DAS REDES DIGITAIS PELOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA NAS
ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS EM RECIFE

De acordo com o que foi proposto na introdução desse artigo, busca-se aqui apresentar o
desenvolvimento de uma investigação que teve como analise a formação e concepções dos
professores de Geografia de Escolas Técnicas Estaduais de Pernambuco, localizadas no município
de Recife, quanto ao uso das redes digitais no seu saber-fazer pedagógico. Além disso, buscou-se
investigar as intencionalidades e racionalidades que movem à ação-reflexão desses sujeitos, no
tocante a apropriação das redes digitais, em situação de trabalho com vista a construir aprendizagem
colaborativa. Posto isso, evidenciamos as percepções dos professores quanto à inserção/apropriação
das redes digitais na prática pedagógica e mapeamos as possibilidades e desafios encontrados por
eles para a utilização das redes digitais na sala de aula.

Levando em consideração esses aspectos, foram visitadas cinco escolas técnicas estaduais
presentes no município de Recife, as quais apresentam seis professores de geografia como formação
e especialização na área. As escolas ficam localizas em diferentes bairros da cidade e para a análise
dos dados preferiu-se preservar os seus nomes, recebendo a nomenclatura E1, E2, E3, E4 e E5. A
identidade e caracterização dos professores também foram preservadas, sendo nomeados de P1, P2,
P3, P4, P5 e P6 intuindo facilitar as analises, ambas nomenclaturas foram agrupadas.
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As tecnologias digitais educacionais na formação do professor de Geografia

Nessa sessão apresentaremos as concepções dos professores quanto ao uso das tecnologias digitais
educacionais em sua formação acadêmica, tanto como disciplina integrante do currículo, quanto em
práticas voltadas ao magistério. Dessa forma, foi questionado aos docentes se durante seu processo
formativo eles tiveram contato com disciplinas voltadas para o uso de tecnologias no ensino.

É fundamental considerar que a modernidade tem trazido para o âmbito educacional transformações
intensas no relacionamento entre instituições educativas e a sociedade, implicando possibilidades de
transformação e alteração nas práticas pedagógicas e nas relações existentes entre os vários agentes
formativos. As tecnologias digitais tem sido um recurso bastante utilizado, fruto dessas
transformações, facilitando o desenvolvimento de várias atividades, além de possibilitar o contato
direto de pessoas com informações de várias partes do mundo de maneira instantânea (CASTELLS,
2003).

Image: Resultado de imagem para UFPE

Frente a esse contexto e analisando as respostas dos docentes, foi possível
constatar que todos não tiveram disciplinas especificas voltadas para o uso de tecnologias como
recurso pedagógico no curso de licenciatura em Geografia. O professor P2E2 destaca que: “na
graduação não, mas eu sempre fiz curso à parte que envolvia tecnologias”. Quando questionado
quais cursos ele havia feito, o mesmo destacou cursos de informática básica, designer digital e outros
que não compreende as especificidades que a escola tem carecido. Já os outros professores
revelaram que já utilizaram tecnologias digitais e programas específicos, mas nenhum voltado ao
ensino.

Não, nenhuma. Na área de cartografia a gente acaba aprendendo um pouco e
tendo acesso a uns elementos de tecnologias, mas que no fundo não tem
relevância para trabalhar com os alunos na sala de aula (P4E4).

Tive sensoriamento remoto no departamento de cartografia, mas não tive
disciplinas voltadas a Educação e Tecnologias. Acabei fazendo por conta
própria em outros cursos como eletivas que utilizava algumas tecnologias,
como na oceanografia (P5E4).

Não, não tive disciplinas especificas. Tive contato com tecnologias digitais na
disciplina de sensoriamento remoto, mas nada estritamente ligado ao ensino
(P6E5).

As tecnologias no contexto educacional segundo Moran (2000) é um grande desafio que precisa ser
superado. Compreendê-las no período da formação inicial é crucial para o desenvolvimento de novas
metodologias que venham contribuir com o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula.
Além de fortalecer a ideia que educação e aparelhos digitais podem ter uma forte relação, desde que
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o professor compreenda os seus efeitos e saiba utilizar ou mediar à utilização na sala de aula com
fins específicos.

A necessidade de formar professores que compreendam os efeitos das tecnologias no atual período é
de fundamental importância, pois o público alvo desses profissionais e a sociedade têm cobrado
bastante. Mas é preciso considerar que o período de formação dos docentes não está em sincronia
com a realidade atual, até porque a sociedade tem mudado bastante, como apresenta Castells (2003)
e kenski (2007). Alguns dos professores pesquisados apresentam mais de dez anos de profissão e
relataram que possuem muito mais de formação. “No período que fiz graduação, final da década de
90, as discussões quanto às tecnologias na educação não eram tão latentes como hoje, nós nem
usávamos aparelhos digitais com frequência em sala de aula” (P4E4).

Partindo dessa fala, percebe-se a grande necessidade da formação constante do professor, tanto por
meio de especialização com cursos de atualização, na finalidade de melhor compreender as
transformações atuais que a relação sociedade e escola têm despertado (SETTE, AGUIAR E
ANGEIRAS, 2009, p. 101),

Vários autores defendem que os recursos digitais favorecem a construção de redes de aprendizagem,
promovendo a aprendizagem colaborativa entre professores-alunos, professores-professores e
alunos-alunos. “[...] as tecnologias passam a ser ferramentas cognitivas, elas precisam estar
integradas e, de certa forma, fazer parte das atividades curriculares que os alunos realizam”
(VALENTE, 2013).

Com relação à presença das tecnologias em disciplinas especificas presentes nos currículos do curso
de licenciatura em Geografia, como apresentado pelos sujeitos – na cartografia, oceanografia e
sensoriamento remoto –, fica evidente que os docentes formadores, mesmo no curso de licenciatura,
não fizeram uma ponte entre os conhecimentos teóricos especifico da disciplina (e os instrumentos
utilizados) com uma necessidade prática de se trabalhar tais conhecimentos na educação básica.

Mendes (2008) destaca que como as tecnologias computacionais se tornaram indispensáveis para as
necessidades humanas e é inquestionável a mudança referente ao currículo formativo. O novo
paradigma tecnológico, a cultura digital, as redes de informação, entre outros, devem ter lugar nas
bases curriculares das diferentes instituições e modalidades de ensino, reorganizando o processo de
aprendizagem e permitindo a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de racionalidades
críticas nos sujeitos.

Redes digitais, professor de Geografia e a construção e mediação do conhecimento geográfico

Verificado que os professores utilizam as redes digitais, seja para o uso pessoal ou pedagógico, foi
observado se eles se apropriam das redes digitais, como Google, Blogs, youtube, sites educacionais,
periódicos e outros, para construção do conhecimento escolar geográfico, além de analisar como eles
enxergam a relação entre Redes Digitais e Ensino de Geografia na sala de aula.

Essa constatação foi importante na busca de compreender como se dá a relação das redes digitais
com a construção de conhecimentos geográficos, um desafio tão facilmente encontrado nas escolas
públicas de várias regiões do país, principalmente pelas grandes fragilidades que elas enfrentam.
Moran (2000) apresenta que:

Ensinar e aprender exige hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal,
pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de
pesquisa e de comunicação. [...]. As tecnologias poder trazer hoje dados,
imagens, resumos de forma rápida e atraente. O papel do professor- o papel
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principal- é ajudar o aluno a interpretar esses dados, relacioná-los, a
contextualizá-los (MORAN, 2000, p. 29-30).

Diante dessa fala de Moran refletimos sobre as seguintes questões: com transformar informação em
conhecimento O professor está preparado para lhe dar com esse panorama São vários desafios que
podem ser encontrados nas escolas, principalmente na relação entre o professor, aluno e os
aparelhos digitais, mas é preciso pensar além das dificuldades e construir um conhecimento
geográfico contextualizado com as especificidades dos agentes que a integram, elevando o aluno a
uma posição de sujeitos ativos e responsáveis pelo seu aprendizado.

Tomando como base essa exposição, apresentaremos as falas dos sujeitos de maneira
individualizada e as possíveis implicações quanto à apropriação de redes digitais no ensino de
Geografia. O intuito é explorar o que cada professor tem a contribuir em seu discurso. Desta forma, o
professor P2E2 apresenta que,

Eu me aproprio sim, até porque os livros que nós temos, didáticos e
paradidáticos, são de anos atrás e para a gente atualizar alguma reportagem
ou informação, até porque a geografia é muito dinâmica, temos que pesquisar
na internet, um exemplo disso é a globalização. A minha aula sempre tem
alguma base ou pesquisa vinda da Internet (P2E2).

Esse professor demonstra elementos muito importantes que vão de encontro ao que Thomaz (2013)
apresenta, em que para muitos docentes o livro didático é o único recurso para o seu trabalho,
limitando-o a informações descontextualizadas e descritivas. Assim, o sujeito P2E2 demostra as
potencialidades que as redes virtuais podem apresentar principalmente como fonte atualizadora de
informações, já que os livros didáticos não apresentam muitas possibilidades para que o aluno
navegue em outros ambientes e construa o conhecimento de uma forma mais ampla e
contextualizada com os eventos atuais. O professor salienta ainda que,

[...] os jovens são muito rápidos, por mais que eles não leiam livros, mas toda
leitura é válida. Então nos aparelhos digitais tem a atratividade de você ver
uma aula por meio de vídeos, prende mais a atenção dos alunos do que piloto
e quadro, aquele método tradicional. Então geralmente a gente costuma
utilizar alguns vídeos e material da internet em sala de aula, muito embora
tendo controle, pois se permitir demais eles não sabem diferenciar o que é
aula e o que não é aula (P2E2).

Posto isso, fica evidente que muitas informações dispostas nas redes têm contribuído com o fazer
pedagógico desse professor, no entanto, a mediação e o controle quanto ao uso pelos alunos deve
ser algo fundamental para que a aula tenha relevância para a disciplina e não se torne uma simples
diversão.

Para o professor P3E3, a apropriação das redes digitais listadas é fundamental no contexto
contemporâneo e no ensino de geografia principalmente, “pois traz o mundo para sala de aula e leva
os estudantes para o mundo”. Essa conexão com o mundo, sem sair do seu lugar, como apresentam
Lemos (2002), é fruto de uma transformação tão profunda dos processos técnicos capitalistas, que o
virtual só tem a ganhar espaço na atual sociedade conectada.

O professor P4E4 relata que,
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Eu uso sim, alguns e não todos. Têm outros professores que usam o Google
com mais frequência. Eu uso mais youtube, por achar interessante colocar na
aula alguns vídeos que fazem os alunos a refletir sobre os assuntos, como por
exemplo, trabalhei com um vídeo sobre a primavera árabe que mostra as
questões do conflito, ai depois iremos nos deter a construir o conhecimento (P
4E4).

A utilização de vídeos como um instrumento pedagógico tem se tornado cada vez mais frequente em
sala, mesmo tendo escolas sem acesso a computadores com internet, muitos professores e alunos
tem utilizado o celular como uma alternativa rápida de pesquisa e isso tem ganhado bastante
visibilidade ultimamente, principalmente pelo acesso fácil ao smartphone por parte dos alunos. O
mundo na palma das mãos.

O professor acima deixa claro que o conhecimento foi construído posteriormente ao trabalhar com o
vídeo. É muito interessante destacar isso, visto que, as redes digitais não apresentam conhecimento
pronto e acabado a ser absorvido pelos alunos, mas uma infinidade de informações que precisam ser
lapidadas para que o conhecimento possa ser construído e tenha relevância para os educandos. O
entrevistado salienta ainda que,

[...] acho que a tecnologias são elementos fundamentais principalmente hoje
no mundo contemporâneo, por que a gente percebe que o aluno é cada vez
menos paciente de ficar escutando o professor, mas quando você
problematiza, quando você contextualiza e quando você traz fatos da vida real,
acaba que estes fatos, esse problematização estimule o aluno a aprender, isso
acaba sendo facilitador do conhecimento. Em minha casa no planejamento eu
uso ainda mais as redes tecnológicas (P4E4).

Isso acaba demostrando o quanto as NTDICs têm se tornando importantes no contexto pedagógico
do professor, principalmente na compreensão dos efeitos das redes no cenário escolar e no dia a dia
dos alunos. Os PCNs (BRASIL, 1998), apresentam uma série de recomendações para que o
professor e aluno utilizem as tecnologias digitais a favor da construção do conhecimento geográfico.
Por meio da linguagem gráfica e aparelhos digitais é possível que o aluno compreenda diversas
especificidades do espaço geográfico, pois os recursos tecnológicos devem ser utilizados “como um
meio didático no processo de ensino-aprendizagem. Mediante o uso das tecnologias da comunicação
é possível problematizar os conteúdos específicos de Geografia” (p. 143).

Nessa direção, o professor P5E4 destaca que o uso das redes digitais na geografia escolar é
fundamental, principalmente porque os aparelhos digitais,

[...] fazem parte do cotidiano dos educandos, eles vivem em redes sociais, a
premissa é você ter algum contato. E o maior desafio é mostrar que essas
redes digitais geram uma autonomia, um alto didatismo, facilita e muito o
processo de ensino e aprendizagem. Se o aluno permitir esse
amadurecimento, ele vai perceber que não é só entretenimento, ele pode
aprender qualquer área utilizando as redes digitais (P5E4).

O amadurecimento do aluno, como é apresentado pelo docente é fundamental, embora para que isso
ocorra faz-se necessário o comprometimento do professor para que possa propiciar ao aluno intensas
reflexões quanto ao papel das redes digitais na construção do conhecimento escolar geográfico, não

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/redes_digitais_e_o_professor_de_geografia_em_contextos_colaborati.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-17,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



o uso pelo uso como já apresentado, mas o uso com finalidades pedagógicas, principalmente na sala
de aula. Além disso, o professor dever estar aberto ao diálogo, entendendo que muitos alunos
apresentam habilidades avançadas quanto ao manuseio dos aparelhos digitais.

A professora P6E5 compartilha as mesmas concepções do professor acima citado, revelando que
costuma utilizar as redes digitais, principalmente o Google, Youtube como recursos que ajudam a
refletir sobre os conteúdos.

Acredito que a Geografia é uma disciplina muito ligada as redes digitais,
principalmente porque é na internet que as informações se atualizam em
questão de segundo. Na sala de aula eu vivo constantemente conectada pelo
celular, ele é um recurso indispensável para pesquisas imediatas, por mais
que seja proibido que os alunos utilizem na escola, eu penso que ele é
importante para todos, assim eu autorizo para pesquisa (P6E5).

A contribuição da professora acima citada nos apresenta um elemento muito importante e desafiador
que muito ocorre no cenário de várias escolas do país, a proibição do uso dos dispositivos móveis na
escola. A entrevistada destaca que o uso dos celulares na sala de aula é proibido pela gestão escolar
que cumpre a lei Nº 15.507, sancionada pelo Governador de Pernambuco em 21 de maio de 2015,
em que no “Art. 1º fica proibido o uso de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos nos
estabelecimentos de ensino públicos ou privados, no âmbito do Estado de Pernambuco [...]”. O uso do
aparelho só é permitido se o professor autorizar que os alunos façam pesquisas. “Eu permito
constantemente o uso do celular nas aulas de geografia, pois o aparelho contribui para que muitos
alunos compreendam ainda mais os assuntos trabalhados por meio de pesquisas imediatas, isso é
muito positivo” (P6E5).

A entrevistada demostra insatisfação com a Lei, no entanto, apresenta que é necessário algum meio
legal que coíba o acesso exacerbado dos aparelhos eletrônicos em sala de aula, visto que, o
professor sozinho muitas vezes não consegue dar conta de todas as dinâmicas que a sala apresenta,
principalmente no controle do acesso por parte dos alunos.

Diante de todas as falas dos docentes exposto aqui nessa sessão, compreendemos que há
possibilidades de trabalhar as redes digitais nas aulas de geografia, principalmente como um recurso
auxiliar que ajuda o aluno a trilhar em caminhos mais dinâmicos e ricos de informação. Contribuir para
a transformação dos conteúdos dispostos na internet em conhecimento é um papel importante a ser
desempenhado pelo professor de geografia. Embora existam desafios a serem superados, faz-se
necessário compreender o quanto a escola necessita acompanhar as transformações que a
sociedade globalizada tem apresentado.

Navegando sobre as possibilidades e os desafios de uso das redes digitais na educação geográfica

É notório que um dos desafios a serem encarados na atual sociedade tecnológica ou sociedade em
redes, é instrumentalizar e preparar a escola, os estudantes e os professores para não usarem as
tecnologias somente para o que já faziam, ou simplesmente fazer parte do ciberespaço, mas utilizar
com o objetivo de produção em grupo, colaboração, autoria, e para o compartilhamento de saberes e
conhecimentos.

Navegar sobre as possibilidades e os desafios que as redes digitais apresentam, principalmente no
campo pedagógico, é compreender que toda mudança de paradigma causa impactos, mas faz-se
necessário para acompanhar tendências e contextualizações do presente. Não é que velhas práticas
sem o uso de tecnologias em sala de aula devem ser abandonadas, mas nenhum professor deve se
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limitar a um velho aprisionamento de ensino tradicional que muitas vezes não satisfaz as
necessidades dos educandos que hoje estão mais proativos e enriquecidos de conhecimentos
tecnológicos.

Frente a esse panorama, serão apresentadas mais contribuições dos professores pesquisados quanto
às possibilidades de ressignificação da sua prática pedagógica por meio do uso das redes digitais.
Assim, foi investigado se as redes digitais têm apresentado conteúdos e práticas interessantes que
venham contribuir no fazer pedagógico do professor de Geografia.

[...] referente à prática, sempre é importante conhecer novos métodos,
experiências exitosas, no entanto, cada professor deve adequar a sua
realidade e não estabelecer padrões (P3E3).

[...] o aluno que a gente tem é um aluno do século XXI, se você consegue
juntar a sua prática pedagógica, mesmo com todas as dificuldades, que a
gente sabe que a nossa formação foi anterior e não prezava por isso (o uso de
tecnologias), não estimulava a isso, teremos respostas muito positivas (P4E4).

Os alunos do presente exigem que nós professores utilize das tecnologias
para dinamização das aulas. Se não usamos o que as redes digitais nos
oferecem, acabamos reproduzindo métodos obsoletos e desconectados da
realidade (P6E5).

Fica evidente que o conjunto de professores acreditam que as redes têm apresentado características
positivas em suas práticas. Entender que a escola apresenta um novo alunado, mas conectado e que
exige do professor maiores contatos com a tecnologia é fundamental, com apresenta Moran (2000) e
Gomez (2004). Todavia, faz-se necessário compreender as especificidades da escola, como salienta
a professora P3E3.

São vários fatores tidos com desafiadores, dentre os inúmeros pontos levantados na entrevista, o
professor P4E4 chama atenção para a adequação do docente as novas realidades contemporâneas,
visto que, a formação de muitos professores de geografia e outras áreas do conhecimento, não
contribuiu para que o docente entenda as necessidades de se trabalhar com as NTDICs, até porquê
eram outros tempos como apresentado, um período que as discussões quanto a essas questões
ainda estavam se iniciando.

Na busca de evidências sobre a concepção dos docentes pesquisados com relação ao contexto
virtual colaborativo, foi questionado se eles acreditam que as tecnologias digitais (redes digitais e
sociais) têm o potencial de contribuir para a construção de conhecimento coletivo e participativo por
parte dos alunos.

Dessa forma, por meio da entrevista foi possível notar diversos elementos que aproximam a prática
dos sujeitos com o método colaborativo e participativo, podendo ser constatado nas falas dos
professores que,

Por mais que a escola não tenha um grande acesso a computadores com
internet, eu percebo que as redes digitais têm contribuído bastante para que
os alunos compartilhem o que sabem. Eles têm grupos nas redes sociais,
e-mails coletivos e acabam utilizando como um recurso coletivo e dinâmico (P2

E2).
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A escola que trabalho não facilita que aprendizagem coletiva aconteça por
meio das redes sociais, mas eu entendo que as redes podem contribuir sim,
principalmente com a divulgação de conhecimentos sobre os conteúdos. Eu
particularmente não trabalho com as redes digitais na escola pela deficiência
da internet, mas meus alunos sempre têm contato pelos celulares e em casa,
interagindo bastante entre si (P3E3).

As falas nos mostram um panorama que adentra o campo das possibilidades e desafios que as
escolas técnicas de Recife apresentam quanto ao uso das redes digitais. Ambos os professores
compartilham a ideias que as redes podem possibilitar a construção de um conhecimento coletivo,
porém, as questões estruturais ainda esbarram como um grande limitador para que isso ocorra.
Apesar disso, os alunos das escolas se conectam, fortalecendo a ideia que as redes digitais e sociais
têm se tornando um componente que faz parte do dia a dia que quase todas as pessoas, nos
diferentes ambientes. A professor P3E3 relata que: “Eu fico surpresa com a capacidade dos alunos em
me apresentar nova formas de abordar conteúdos, muitas vezes eles não querem copiar os
apontamentos que faço no quadro alegando já estudaram assistindo vídeos, e isso é verdade, muitos
deles demonstram sempre”.

O conjunto de outros professores entrevistados releva que:

Sem dúvida as redes podem propiciar uma aprendizagem colaborativa. Temos
que olhar o que os alunos têm a contribuir com a gente. Tem alunos que
sozinhos já despertam conhecimentos para algumas áreas como humanas. As
tecnologias aqui na escola são bem-vindas por esse motivo, os alunos são
autores do que precisam aprender (P4E4).

Sim, os alunos aqui têm e-mail coletivo e redes sociais coletivas e eles trocam
informações, matérias. Acredito que isso seja bastante interativo (P5E4).

Com certeza, principalmente pela interação nos grupos, postagens de
materiais que venha beneficiar a todos e a participação dos mesmos na busca
de ajudar uns aos outros no que tange alguns conteúdos. Acredito que a
função das redes sociais é a conexão, sendo assim, essa relação entre os
mesmos na rede possibilita a construção de saberes (P6E5).

Como são evidentes, as concepções desses três últimos professores nos revelam outro cenário se
compararmos com os dois primeiros professores apresentados. Os mesmos não apresentaram a falta
de recursos como limitadores do trabalho na escola, até porque como já relatado ao longo dessa
discussão, essas escolas apresentam maior acesso aos recursos digitais.

Para o professor P4E4 a construção coletiva de saberes acontece não só na relação dos alunos-aluno
por meio das redes digitais. Os professores também são influenciados com essas relações via Web,
estreitando os laços entre professor-aluno, professor-professor e havendo uma troca mutua de
conhecimentos do senso comum ao científico. As redes sociais e correios eletrônicos são os
principais instrumentos utilizados para que as articulações aconteçam.

Considerações Finais
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Diante das concepções e analise, percebemos que o favorecimento das redes digitais na construção
de aprendizagem colaborativa tem como potencialidade o despertar em professores e alunos novas
perspectivas quanto a incorporação das tecnologias digitais na construção de novas práticas e de
conhecimentos, os quais perpassam os espaços escalares.

Por meio da pesquisa, ficou evidente que em meio às dificuldades de acesso por algumas escolas, o
uso de ferramentas, sites de pesquisas e outras redes têm estado na sala de aula por meio dos
dispositivos móveis, como celulares, e isso tem permitido um trabalho mais interativo e rápido, os
vídeos têm favorecido que professores e alunos busquem novas formas de compreender conteúdos e
construir conhecimentos. Todavia, as redes sociais ainda tem sido um grande problema nesse
cenário, mostrando que o acesso sem a supervisão do professor ou até mesmo sem a proibição da
escola, mostra-se como um mecanismo de distração e falta de conexão com o que é trabalhado em
sala.

Contudo, as redes digitais têm sido um novo aprimoramento técnico capaz de desestabilizar as
estruturas físicas e hierárquicas quanto à produção do conhecimento. A conexão tem fortalecido os
laços sociais, além de ter contribuído para que a visibilidade das informações e produções cheguem a
lugares distintos em um fluxo imediato. Reconhecer que a falta de acesso ou os problemas que esse
acesso tem causado é necessário, até porque a política de inclusão digital não tem chegado para
todos e/ou alguns usos não tem sido positivo. No entanto, é necessário ir além dessas adversidades,
compreendendo a sociedade como uma organização articulada por redes conectadas a internet que
tem demonstrado evoluções e melhorias como um todo.
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