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Resumo:

O Programa de Pós-Graduação em Gestão, Tecnologias Aplicadas a Educação GESTEC, da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), através do Grupo Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade - GEOTEC e do
Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Representações e Educação - GIPRE, vem desenvolvendo estudos,
discussões e produção do conhecimento acerca do redimensionamento das práticas de ensino, enfatizando a
potencialidade das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e dos processos formativos nos espaços
formais e não-formais de educação. Assim, este artigo vem tratar de uma das abordagens promovidas por
estes Grupos de Pesquisa, que tem por objetivo refletir sobre pistas que as representações socioespaciais e as
geotecnologias, podem agregar ao processo formativo docente, visando a otimização do processo ensino e
aprendizagem no Ensino Fundamental I, na Rede Pública de Ensino da cidade de Salvador (BA).

Palavras-chave: Representações Socioespaciais. Geotecnologias. Processo Formativo Docente.

Abstract: The Graduate Program in Management, Applied Technology Education Gestec, State University of
Bahia (UNEB), through the Geo Group, Education and Contemporary - GEOTEC and the Interdisciplinary
Research Group Representations and Education - GIPRE, has developed studies, discussions and knowledge
production resizing of teaching practices, emphasizing the potential of information and communication
technologies (ICT) and education processes in formal and non-formal education spaces. So this article is
dealing with one of these groups promoted by Research approaches, Which aims to reflect on the socio-spatial
cues representation and geotechnology, can add to the teacher training process, visando a otimização do
processo ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental I, na Rede Pública de Ensino da cidade de Salvador
(BA).
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A cultura escolar é composta por diversos elementos que em certa medida influenciam e são influenciados por
crenças que refletem a ideia que temos sobre o processo educativo. Neste contexto foram consolidando-se
rituais, paradigmas e práticas representantes de um conjunto ideológico que orientam o ponto de vista dos
educadores, assim como a sua opção por este ou aquele modelo pedagógico. Alguns autores denominaram
esse fenômeno de “gramática da escola”, uma alusão à quase petrificação da ideia de escola, concebida e
imaginada ainda hoje como uma forma dotada de componentes obrigatórios e irremovíveis, aparentemente
inabalável mesmo diante do passar dos anos e do avançar das ideias.

Ante a necessidade de mudança e, de certa forma, respondendo às demandas atuais que se apresentam,
muito se tem discutido sobre a ideia de educação na contemporaneidade, sobre novas práticas e abordagens
no processo de ensino e aprendizagem, sendo, portanto, necessário que o professor busque complementar
sua formação, mesmo porque fica cada vez mais evidente a importância que os processos formativos, sejam
assumidos como necessários, interativos e dinâmicos, e que a troca de experiência e a partilha de saberes
consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar
simultaneamente, o papel de formador e de formado, o que, consequentemente torna este campo de estudos
rico em reflexões.

O mais curioso é que os docentes, mesmo com uma formação defasada, são convocados a alavancar a
sociedade do conhecimento, a sociedade do futuro, convidados a sair da mera condição de observadores do
processo de transformação social, passando ao papel de atores, responsáveis por um processo emancipatório.
Esta contradição acarreta certo prejuízo para a construção de uma prática efetiva. Não resta dúvidas de que a
necessidade da ampliação da capacidade adaptativa e transformadora dos profissionais da educação, é
eminente, sendo imprescindível implantar ações que efetivamente ofereçam condições geradoras de
discussão no que se refere aos aspectos técnicos da prática docente. Além disso, a temática sobre formação
se encontra no centro dos debates, fazendo parte da programação da maioria dos simpósios, seminários,
encontros e fóruns que se realizam sobre educação, em várias partes do mundo.

Sendo assim, o Programa O Programa de Pós-Graduação em Gestão, Tecnologias Aplicadas a Educação -
GESTEC, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), através do Grupo Geotecnologias, Educação e
Contemporaneidade - GEOTEC e do Grupo Interdisciplinar Pesquisa Representações e Educação - GIPRE, vem
desenvolvendo estudos, discussões e produção do conhecimento acerca do redimensionamento das práticas
de ensino, enfatizando a potencialidade das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e dos processos
formativos nos espaços formais e não-formais de educação. Assim, este artigo vem tratar de uma das
abordagens promovidas por estes Grupos de Pesquisa, que tem por objetivo refletir sobre pistas que as
representações socioespaciais e as geotecnologias, podem agregar ao processo formativo docente, visando a
otimização do processo ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental I, na Rede Pública de Ensino da cidade
de Salvador (BA).

IMPLICAÇÕES DAS REPRESENTAÇÕES SOCIOESPACIAIS NA PRÁTICA DOCENTE

O entendimento da Representação Social como uma teoria ou ciência coletiva destina-se à interpretação e
intervenção no real (MACHADO, 2005), indo além do que é imediatamente dado na ciência ou na filosofia, da
classificação de fatos e eventos. São verdadeiras teorias do senso comum que se elaboram coletivamente nas
interações sociais, sujeito-sujeito e sujeito-instituição, num determinado tempo, em uma cultura e espaço
próximo, na tentativa de tornar o estranho familiar e dar conta do real. Sendo que no processo de interação
social, o sujeito elabora o conhecimento, vai se socializando, reconstruindo valores e ideias que circulam na
sociedade. Assim, a Teoria das Representações Sociais pode ser definida como sendo:

[...] uma forma específica de conhecimento, o saber do senso comum, cujos
conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais socialmente
marcados. De uma maneira mais ampla, ele designa uma forma de pensamento
social. (JODELET, 1989 apud ALVES-MAZZOTTI, 2008; p. 27)
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Jodelet (2001 apud AMORIM E SOARES, 2009) afirma que as representações são sempre sobre alguém ou
sobre algo e que, como construções simbólicas, carregam às características de quem as faz. Desta maneira,
guarda relação com o pertencimento social dos indivíduos e com as decorrentes implicações afetivas e
normativas, interiorizações de experiências, práticas, modelos de condutas e de pensamento transmitidos
pela comunicação social.

A Teoria das Representações Sociais tem sido bastante útil para revelar as relações entre conhecimentos
práticos e desempenho de papeis e de funções na escola, como também para revelar questões ideológicas,
políticas e pedagógicas no campo da educação. Esta Teoria vem agregando à pesquisa em educação por se
constituir num valioso suporte teórico de estudos que auxilia na compreensão da formação e consolidação de
conceitos construídos e veiculados pelos sujeitos. Assim, Gilly (2001 apud MACHADO, 2012) destaca a
importância da noção de representação social para a compreensão dos fenômenos educacionais não apenas
numa perspectiva macroscópica, mas também para análises mais detalhadas de aspectos do cotidiano
escolar, dos saberes, instituições educacionais, relações pedagógicas, entre outros. Construímos
representações para entender o mundo que nos cerca e por isso as representações são tão importantes na
vida cotidiana. De acordo com Bomfim (2014), as representações sociais são construídas a partir das práticas
sociais no espaço vivido pelos sujeitos.

Assim, cada vez mais, evidencia-se a necessidade de pensar sobre o papel da escola na promoção de ações
que contribuam com a valorização das representações socioespaciais de alunos e de professores. Este
conceito permite que se deixe o campo instrumental passando ao campo social, o que significa dizer que está
"em favor de uma dimensão mais racional centrada em lugares de pertencimento, em vida cotidiana"
(BOMFIM, 2009, p. 19). Assim, o conceito de "representação socioespacial", proposto por este mesmo autor
(2012), trata-se da proposição de um conceito que considera a identidade social dos sujeitos com o espaço
vivido. Sendo que esta perspectiva, "ultrapassa a organização espacial como objeto de estudo, para se
preocupar com um espaço no qual os sujeitos interagem e a ele dão uma significação particular" (BOMFIM,
2012, p. 41).

Aliás, pensar na questão da identidade social dos sujeitos, nos leva a pensar no pertencimento, a fazer
referência às representações mentais associando as situações de aprendizagem, ou as representações como
produto traduzidas pelas imagens estruturadas entre o simbólico e o “real” (BOMFIM, 2014).

Segundo Bomfim (2014), as representações sociais, nesta perspectiva, se revelam como um instrumento
didático que pode contribuir no trabalho do professor, na medida em que elas podem ser utilizadas na
integração do real e do conceitual. Ou seja, o entendimento das representações socioespaciais, é muito rico e
trona-se um elemento essencial de utilização para o processo de ensino e aprendizagem nas seguintes
dimensões didáticas:

1) Elas são um tipo de conhecimentos [...] do “senso comum” veiculado e legitimado
pela sociedade, portanto elas são a base para inscrever ou modificar novos
conhecimentos; 2) Elas são eficientes como processo e produto de conhecimento e
3) Elas são um sistema de explicação de mundo, um esquema coerente e pertinente
do real que jamais se destrói, sempre se transforma (BOMFIM, 2014, p. 03).

Desta maneira, a abordagem socioespacial traduz os territórios de identidades e uma intencionalidade
política, sendo que "o conhecimento acerca do espaço vivido na formação dos cidadãos agrega novas
possibilidades de reflexão sobre as questões sociais associadas" (BRITO; HETKOWSKI, 2010, p. 62). É
importante dizer que as tecnologias digitais potencializam o entendimento e o desvelamento destas
representações, ampliando as possibilidades e os horizontes dos processos educacionais.

ENLACES ENTRE AS GEOTECNOLOGIAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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A intensificação e presença dos suportes tecnológicos nos vários ambientes de sociabilidade abrem
precedentes para um aprofundamento sobre o entendimento das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC), criando possibilidades para a utilização destes recursos tecnológicos no processo educacional,
destacando-se o redimensionamento do espaço e de suas representações. Portanto, os elementos
interacionistas das tecnologias digitais, são possibilidades para a compreensão do lugar/espaço que nos
cercam, sendo ressaltado por que Santos (2000, p. 13), que:

O período histórico atual vai permitir o que nenhum outro período ofereceu ao
homem, isto é, a possibilidade de conhecer o planeta extensiva e aprofundadamente.
Isso nunca existiu antes, e deve-se, exatamente, aos progressos da ciência e da
técnica (melhor ainda, aos progressos da técnica devido aos progressos da ciência).

O advento das Geotecnologias como processos humanos, permite que o sujeito alie suas experiências,
memórias, sentido nos percursos que trilhou ao longo da vida em consonância as tecnologias digitais,
remodelando a compreensão dos elementos que constituem o espaço, fortalecendo o sentimento de pertença.
Assim, as geotecnologias são compreendidas como os processos humanos e técnicos que os sujeitos utilizam
para conhecer, representar e estudar os espaços da terra. Conforme Hetkowiski (2010, p. 06):

[...] tecnologias são processos humanos criativos que envolvem elementos materiais
(instrumentos e técnicas) e imateriais (simbólicos e cognitivos) e que se encarnam
na linguagem do saber e do fazer dos homens. Assim, a geotecnologia representa a
capacidade criativa dos homens, através de técnicas e de situações cognitivas,
representar situações espaciais e de localização para melhor compreender a condição
humana. Assim, potencializar as tecnologias, significa ampliar as possibilidades
criativas do homem, bem como ampliar os “olhares” à exploração de situações
cotidianas relacionadas ao espaço geográfico, ao lugar da política, a representação
de instancias conhecidas e/ou desconhecidas, a ampliação das experiências e a
condição de identificação com o espaço vivido (rua, bairro, cidade, estado, país).

. Assim, as geotecnologias nos permitem utilizar diferentes técnicas como os satélites, as fotografias aéreas e
outras tecnologias digitais capazes de indicar diferentes caminhos para desenvolver novas práticas de ensino
sobre a compreensão dos elementos que constituem o espaço vivido dos sujeitos.

Deste modo é de suma importância pensar a relação entre a Formação de Professores e as Geotecnologias,
tendo em vista que ambas tem como principal objeto de construção de conhecimento pautado na autonomia,
reflexão e criticidade, contextualizada pela dinâmica do espaço geográfico e sua representação, pois, as
interações entre os sujeitos e as tecnologias digitais irão permitir a construção de saberes estabelecidos no
âmbito da escola para as vivências sociais, constituindo o cidadão pautado no compromisso ético e na
convivência com a diversidade.

Deste modo, a formação do professor como articulador e provocador, estabelece uma relação dialógica para
com seus discentes, explorando as Geotecnologias em sala de aula, revertendo o processo de exclusão,
característico da lógica do capital. Nessa perspectiva, cabe salientar que para que o potencial tecnológico
transforme a forma de aprender dos alunos é preciso, primeiramente, que elas alcancem o professor que
deverá apreender tais conceitos e técnicas para, desse modo, estar capacitado para orientar seus alunos.

A profissionalização docente é pautada na função de formar, mas é preciso que este sujeito formador tenha
consciência que, antes e paralelo a isso, deverá ter habilidades para trabalhar com o “outro” e o “diferente”,
pois relacionar com a diferencia é a tônica da educação na contemporaneidade, respeitando a condição do
próximo enquanto aprendiz. Nessa perspectiva, é necessário ter consciência de que o professor é um ser que
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sabe – sem conferir-lhe nem um tipo de onipotência em relação aos educandos – mas reconhecer que sabe
algo e que sua função é difundir esses saberes plurais com suas variadas origens e funções (TARDIFF;
LESSARD, 2005) nomeiam alguns desses saberes são eles; os saberes profissionais (oriundos da formação e
das ciências educacionais), os saberes disciplinares (saberes sociais definidos e incorporados pela prática e
organizado em disciplinas nas universidades), os saberes curriculares (correspondem aos discursos, métodos,
objetivos e conteúdos definidos pela escola como modelo da cultura erudita), e os saberes experiências (que
podem sintetizar todos os outros saberes, pois incorpora a experiência individual e coletiva promovendo um
saber-fazer reflexivo).

Nesse sentido, o docente ocupa o lugar central do processo educativo, é a figura do saber cristalizado e puro
e, o aluno é um mero receptor de informações, com isso se nega a esses sujeitos (professor e aluno) lugares
distintos na relação singular necessária ao processo de ensino e aprendizagem, o saber fazer e a aprender a
ser, ou seja, um aprendendo com o outro. O processo educativo, pautado nas Geotecnologias, ocupa em
considerar a relação de equidade entre professor e aluno como processo produtivo.

Portanto, é importante salientar que "não queremos cair na desmedida de pensar que tudo passa pelo
professor, mas não podemos pôr entre parênteses a importância da sua ação como pessoa e como
profissional" (NÓVOA, 1995, p. 33).

Então, ao se falar do papel docente na construção do conhecimento, entende-se que esse processo envolve,
não somente a realização de ações que permitam antecipar, ordenar, conduzir, coordenar e controlar todos os
processos relacionados, mas também contornar todos os problemas que se originam dela, utilizando-se para
tanto as tecnologias digitais, atenuando a preocupação com o lugar do professor em sala de aula, sendo que
esta questão vem ocupando lugar central nas pesquisas sobre o processo de ensino e aprendizagem (MAURO,
2007). Mesmo porque, voltamos a salientar, que as mudanças esperadas dependem também da inovação das
práticas pedagógicas realizadas no âmbito educacional.

Partindo do princípio de que o ser humano se caracteriza pelas escolhas implícitas na sua trajetória, ficam
nítidas que o desejo (pautado no consumo), influencia nas escolhas através dos elementos tecnológicos
inseridos na sociedade, tais como televisão, radiodifusão, internet, jornais impressos, além de outros
condicionantes externos a tais escolhas, e estes são fruto, não só das relações sociais ou do horizonte político
dos sujeitos, são, sobretudo, frutos da estrutura social existente e seus agentes dominadores. Assim, parece
claro a necessidade do redimensionamento do papel do professor diante a demandas, questões e
preocupações que brotam do próprio sujeito aprendente, pois a realidade da educação escolar, precisa
dialogar com os elementos sociais que promove sentido a estes. Desta forma, entendemos que a instituição
escolar, cada vez mais se estabelece como um espaço de formação, interação e informação, constituída na
relação cotidiana do fazer docente e das ações discentes, torna-se um local privilegiado onde os processos
formativos não só dos alunos, mas inclusive dos professores, deve acontecer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desafios encontrados no exercício da docência não podem ser solucionados apenas nos estudos literários,
mas também e, principalmente, nos encontros de ideias ocorridos entre profissionais da área, que por sua vez
suscitam práticas inovadoras. A criatividade e o senso intuitivo são hoje instrumentos essenciais para o
trabalho docente, agregado ao preparo técnico serve como subsídio que norteia as ações voltadas para a
efetivação de uma prática efetiva.

Aos educadores o que se propõe é uma ruptura com os moldes clássicos de ensinar. Instigando os docentes a
se libertarem e a serem igualmente construtores de sua autonomia. É um convite para uma reflexão sobre a
práxis, experimentando, tentando e adotando práticas adequadas a cada situação, reconstruindo o seu ofício,
adotando a postura de pesquisador, considerando que a pesquisa é um componente intrínseco de toda
aprendizagem profunda, questionadora, criativa.
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Neste sentido, O estudo das representações socioespaciais assim como o das geotecnologias se apresenta
como um vasto campo de pesquisa em diferentes setores das ciências sociais e humanas, sobretudo no
âmbito educacional. Ambos se apresentam como produto e como processo. Por um lado, um conjunto de
ideias, conceitos, mitos, estereótipos, valores, em uma dinâmica de conhecer e de recriar um determinado
objeto.
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