
A informática educativa e a construção do conhecimento  

científico: o ensino de geografia 

Gislaine Batista Munhoz 
Mestranda em Educação, Faculdade de Educação da USP 

gismunhoz@uol.com.br 

 

RESUMO 

 

Qualquer procedimento ou recurso didático pode ser prejudicial quando utilizado sem o planejamento 
devido, sem uma reflexão séria por parte do educador. Atenta a estas questões e interessada em descobrir 
qual o verdadeiro potencial cognitivo pode oferecer o computador nas aulas de Geografia que realizamos 
esta pesquisa. Analisando a prática docente, fomos observando que educadores falam sobre situações e 
mesmo conteúdos que não mobilizam o aluno para a aprendizagem, estruturando a aula a partir de seus 
próprios mapas conceituais. Não há uma preocupação, com a observação de sua realidade ou com aquilo 
que é vivido no seu cotidiano. Sendo este um elemento dificultador para que possa compreender 
concretamente o significado do que lhe está sendo apresentado. Neste caso então que hipóteses poderá 
levantar? Diante destes fatos e tendo em vista a importância de tornar a Geografia mais significativa para 
os alunos, decidimos elaborar procedimentos didáticos que visam à construção de conceitos geográficos 
nos quais a criança a partir da observação da sua realidade e dos arredores de onde se encontra pudesse 
desenvolver seu potencial cognitivo utilizando a máquina. Mas para que este processo ocorra é preciso 
alfabetizar cartograficamente o aluno, desenvolvendo algumas habilidades que com o auxílio de 
ferramentas da informática podem ser adquiridas de forma lúdica, diferenciada e efetiva. Este uso 
conjugado dessas duas linguagens (a cartográfica e a digital) acaba por possibilitar ao aluno desde as 
séries iniciais, além de uma aprendizagem mais significativa, o acesso à linguagem digital, imprescindível 
nos dias atuais. O resultado dos projetos desenvolvidos vem mostrando que é possível usar o computador e 
todos os seus aplicativos para a construção de conceitos em geografia. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

A educação no Brasil durante muito tempo, foi destinada a uma parcela ínfima da 
população, ou seja, a uma elite, e como tal, tradicionalmente foi estruturada para este 
público. A democratização do ensino intensificada nas últimas três décadas facilitou 
gradativamente o acesso à escola de uma massa populacional, que até então se 
encontrava fora dela, os filhos dos trabalhadores tiveram o tão almejado acesso à 
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educação. Mas esta democratização do ensino, se por um lado foi muito positiva, por 
outro se mostrou mais quantitativa do que qualitativa1. Houve de fato a partir dos anos 
oitenta um significativo aumento do acesso à escola, e também a criação de medidas 
para que as crianças permanecessem nela, bem como um grande esforço para a 
diminuição dos índices de analfabetismo. 

Vivemos atualmente uma realidade bastante paradoxal para o cotidiano escolar. 
Mesmo com a iniciativa de novas abordagens do ensino e o uso de variados 
procedimentos como a informática, a relação educador-educando, ensino-aprendizagem, 
não se mostra tão eficaz como deveria. Pois apesar do computador, fazer parte do 
cotidiano de muitas escolas brasileiras, comparado ao seu potencial, este uso não trouxe 
o avanço prometido à aprendizagem.  

Estamos num momento de sérias reflexões no campo educacional, o que 
historicamente é de extremo valor, pois resulta em grandes avanços. Porém as pesquisas 
e discussões resultantes destas reflexões não chegam à sala de aula com a velocidade 
necessária, mesmo porque mudanças educacionais exigem e necessitam de tempo para 
serem amadurecidas e assimiladas, já que implicam em toda uma revisão de posturas, 
costumes e linhas de pensamentos já pré-estabelecidas e julgadas como corretas até 
aquele momento. Ocorre, então, uma certa resistência por parte dos educadores, em 
relação ao conhecimento informático e seu uso em sala de aula e quando se deparam 
com tais mudanças, muitas vezes por não entenderem o contexto e a totalidade das 
propostas, ou ainda pela maneira com que são apresentadas, sentem-se obrigados a 
adotar uma postura que até então não lhe pareciam necessárias. 

É neste contexto de democratização do ensino, que se iniciam as discussões para 
a implantação da informática nas escolas. O grande marco deste momento foi em 
1981/82 com I Seminário Nacional de Informática na Educação e Oficina Inter 
Governamental para a Informática/IBI, no qual foram tomadas importantes decisões entre 
elas a implantação de um Programa Nacional de Informática na Educação.   

Todavia, a qualidade do ensino e da aprendizagem não acompanhou nas mesmas 
proporções às mudanças e os investimentos educacionais, como avaliação, projeto 
político-pedagógico, currículo compra de computadores e outras. A escola foi 
democratizada em relação ao seu acesso, mas não em relação ao seu ensino e, 
portanto, ao conhecimento escolar e a aprendizagem. Não se considerou a mudança da 
clientela em relação às características sócio-culturais. Na obra do educador Paulo Freire, 
essa análise é feita quando contrapõe a educação bancária com a educação libertadora, 
ou seja, os educandos são considerados meros receptores. 

Os filhos da classe trabalhadora, que estão na escola atualmente, ainda recebem 
um ensino elitista, pois, a maneira como são abordados os conteúdos pressupõe que os 
educandos já tragam conceitos e conhecimentos formais que ainda não são 
democratizados de forma efetiva pela sociedade. Sua cultura e seu cotidiano são 

                                                 
1 Sobre o contexto histórico e a questão quantidade x qualidade de ensino ver: PILETTI, Nelson, PILLETI, 
Claudino.  Filosofia e História da Educação. São Paulo: Ática, 1988. 
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desprezados em detrimento de um montante de conhecimentos sistematizados e dados 
como cultos, que são depositados sobre o educando como se este fosse uma tabula rasa.  

Sendo assim o conhecimento não se constrói e nem pode acontecer numa inter-
relação de troca, mas dado como algo pronto e acabado. Evidenciando-se assim a visão 
positivista de muitos educadores2. O próprio discurso que versa sobre a informática 
educativa brasileira, mostra uma visão estereotipada da realidade do território nacional, 
pois apesar de todos os investimentos no setor, o acesso ao uso de computadores nas 
escolas é restrito. 

Atualmente o apelo informacional e o uso da criatividade são enormes, a 
informática tem um potencial educativo que pode e deve ser explorado. Ao invés de 
apenas figurar como propaganda e prova de avanço tecnológico das escolas, pode 
transformar-se num importante recurso procedimental para a construção de conceitos. 

Analisando a prática docente, fomos observando que educadores  falam sobre 
situações e mesmo conteúdos que não mobilizam o educando para a aprendizagem, 
estruturando a aula a partir de seus próprios mapas conceituais3.· 

Mesmo ao preparar procedimentos e selecionar conteúdos, o objetivo maior nem 
sempre é a significação para o educando daquele conceito, ou até mesmo se 
determinado procedimento irá ajudá-lo a uma construção do conhecimento. Ainda há na 
sala de aula uma cultura que insiste em apenas acumular informações, e o uso do 
computador, muitas vezes colabora no sentido de reforçar este processo. Muitos 
educadores atuantes, hoje, foram formados dentro de uma perspectiva tecnicista e 
conteúdista, sendo este também um elemento dificultador de mudanças mais 
abrangentes. Parte-se de uma explanação a outra, fala-se do processo de erosão, 
desgaste do solo, baixa produtividade da agricultura, não se dando conta de que o 
educando não consegue visualizar e compreender concretamente o significado do que 
lhe está sendo apresentado. Neste caso então que hipóteses poderão levantar? 

Diante destes fatos e tendo em vista a importância de tornar a Geografia mais 
significativa para os educandos, decidimos elaborar procedimentos didáticos que visam à 
construção de conceitos geográficos4, ou seja, propor um conjunto de atividades de 

                                                 
2 No livro Construtivismo: Teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino de Jiron Matui (São Paulo: 
Ática, 1998, págs 42 e 43), pode-se ter contato com o discurso positivista de alguns educadores , expresso 
em frases escolhidas pelo autor. 
3 “Mapas Conceituais têm por objetivo representar relações significativas na forma de proposições. Uma 
proposição consiste em um ou mais termos conceituais ligados por palavras de modo a formar uma 
unidade semântica” NOVAK, Joseph D.; GOWN, D. Bob. Aprender a Aprender. São Paulo: Cortez, 1988, 
pág.31. 
4 Os resultados destas experiências, com tais procedimentos foram apresentados nos seguintes congressos e 
estão publicados em seus respectivos anais:  
- Projeto: Alfabetização Cartográfica in: Anais do 6° Encontro Nacional de Prática do Ensino de Geografia, 
USP/FE/FFLCH, São Paulo, 2001, págs.78 e 79. 
- Alfabetização Cartográfica com o Uso de Ferramentas da Informática in: Anais do I Simpósio Ibero Americano de 
Cartografia para Criança , SBC/UERJ/UFF, Rio de Janeiro RJ, 2002, págs. 73 e 74. 
- Alfabetização Cartográfica com o Auxílio da Informática Educativa in: Anais do V ENEGE – Encontro 
Nacional de Ensino de Geografia – Fala Professor - UNESP/AGB, Presidente Prudente SP, págs. 244 e 245. 
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aprendizagem que contribuíssem para que de fato houvesse uma significação dos 
conteúdos propostos pela escola. Os educandos envolvidos foram convidados a 
desenvolver habilidades e construir conceitos necessários à geografia, utilizando-se da 
informática. Neste caso, coube a nós, enquanto mediadora, esquematizar um conjunto 
de procedimentos nos quais a criança pudesse desenvolver seu potencial cognitivo 
utilizando a máquina.  

A partir destas experiências didáticas pudemos constatar que antes de iniciarmos 
qualquer processo de aprendizagem geográfica é necessário observar se o educando foi 
alfabetizado cartograficamente, pois assim como na alfabetização formal é importante 
que ele aprenda a decifrar códigos e símbolos da linguagem cartográfica e dessa forma, 
possa entender as representações cartográficas tornando-se assim um leitor de mapas 
critico e/ou um educando mapeador consciente.  

Mas para que este processo possa ocorrer é necessária que se desenvolva nos 
educandos, alguma habilidade que com o auxílio de ferramentas da informática podem 
ser adquiridas de forma lúdica, diferenciada e efetiva. Este uso conjugado dessas duas 
linguagens (a cartográfica e a digital) acaba por possibilitar ao educando desde as séries 
iniciais, além de uma aprendizagem mais significativa, o acesso à linguagem digital, 
imprescindível nos dias atuais.  

O resultado dos projetos desenvolvidos vem mostrando que é possível usar o 
computador e todos os seus aplicativos para a construção de conceitos em geografia. E 
partindo deste primeiro contato que decidi investigar mais profundamente as questões 
ligadas à aprendizagem com o uso da informática educativa. 

A tecnologia está ai em nosso cotidiano para contribuir, se assim permitirmos, 
negar este fato ou dizer que o computador é apenas prejudicial seria o mesmo que dizer 
que um inofensivo lápis é culpado pelos vícios que as crianças adquirem de fazer cópias 
na educação tradicional. 

Qualquer procedimento ou recurso didático pode ser prejudicial quando utilizado 
sem o planejamento devido, sem uma reflexão séria por parte do educador. É atenta a 
estas questões e interessada em descobrir qual o verdadeiro potencial cognitivo que pode 
oferecer este recurso que realizamos esta pesquisa. 

 

A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO  

A informática educativa foi implantada em algumas escolas há mais de uma 
década, com aplicativos educativos e espaço para a capacitação de educadores. 
Contudo, ainda hoje, este uso não é articulado com os conteúdos desenvolvidos em sala 
de aula e conseqüentemente com o projeto curricular da escola. 

Diante deste fato, são necessárias reflexões mais abrangentes e comprometidas 
sobre a revisão do currículo escolar. Pois apesar de inúmeros esforços por parte de vários 
                                                                                                                                                         
- A Construção de Conceitos Geográficos com a Utilização da Informática in: Anais do 7° Encontro Nacional de Prática 
do Ensino de Geografia, UFES/AGB, Vitória ES, 2003, págs 72 e 73. 
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educadores, o currículo ainda não é centrado no educando, no seu cotidiano e suas 
necessidades. É importante que haja uma mudança na postura dos docentes em relação 
a estas questões e a reflexão sobre a qual público se destina à aula e qual currículo deve 
ser constituído para isso. Não devendo envolver apenas uma ou outra disciplina, ou ser 
colocada como uma preocupação momentânea fruto de “modismos pedagógicos” ou 
descontextualizada da realidade do país. 

O educador deve-se perceber, antes de tudo como um mediador, entre a criança 
e o conhecimento, sendo a informática uma das ferramentas possíveis, e assumir, assim 
de fato a real importância do seu papel diante de uma aprendizagem significativa. Pois 
ao contrário, qualquer que seja a ferramenta utilizada não haverá progresso para a 
aprendizagem, o papel do educador como mediador é fundamental, como corrobora 
MORAN (2000, pág. 167): “Para que as estratégias funcionem como mediadoras da 
aprendizagem, é imprescindível que os professores que as planeja e organiza esteja 
imbuído de uma nova perspectiva para seu papel: o de ser, ele mesmo, um mediador 
pedagógico”.  

Para que isto ocorra MORAN (2000, págs. 168 a 170) ressalta que o educador 
que se propõe a ser um mediador deve ter as seguintes características aqui sintetizadas: 

1. Estar voltado para a aprendizagem do aluno, tendo claro que ele é o centro do 
processo e em função e de seu desenvolvimento que se deve definir e planejar 
as ações; 

2. Criar um clima mútuo de respeito, dando ênfase em estratégias cooperativas 
de aprendizagem, estabelecendo uma atmosfera de mútua confiança; 

3. Domínio profundo de sua área de conhecimento, demonstrando competência 
atualizada quanto às informações e aos assuntos relacionados à sua área, 
para que assim não se valorize apenas uma perspectiva metodológica; 

4. Criatividade, para lidar com situações inesperadas e ter presente que cada 
aluno é diferente do outro; 

5. Comunicação e expressão em função da aprendizagem. O professor deverá 
cuidar muito de sua expressão e comunicação para que eles sempre estejam 
em condições de ajudar aprendizagem e incentivar o aprendiz em seu 
trabalho; 

Atentando para estes pontos MORAN, afirma que a mediação pela expressão da 
comunicação ajudará o educador á: 

• Propor desafios, reflexões e situações-problema; 

• Relacionar a aprendizagem com a realidade social e questões éticas. 

• Incentivar a crítica quanto à quantidade e à qualidade de informações de que 
se dispõe; 
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• Construir o conhecimento junto com o aprendiz tanto no sentido de dar um 
significado pessoal às informações que se adquirem, como no sentido de 
reorganizar um conteúdo produzindo um conhecimento próprio. 

Tendo em vista as colocações acima não é difícil perceber que as características 
levantadas e necessárias a um professor mediador que se propões a trabalhar com 
informática serviriam perfeitamente para trabalharmos em outras situações de 
aprendizagem.  

Deste modo e percebendo a importância do uso linguagem digital e seu uso na 
sala de aula, a Geografia não pode ser vista em pleno século XXI, como disciplina 
decorativa de caráter enciclopédico. É condição sine qua non que o educando perceba 
que reconhecer e descobrir o mundo e as relações com o espaço é importante para se 
analisar a realidade e interagir no espaço geográfico no qual ele está inserido. A 
linguagem digital pode e dever auxiliar neste processo. 

Contudo o “mau uso” de softwares como enciclopédias eletrônicas, jogos que se 
propõe serem de raciocínio lógico (mas que apenas prezam pelo acúmulo de 
informações ou resultados), pesquisas que se transformam em trabalhos impressos, nos 
quais há inúmeras citações de sites, mas que jamais foram lidas, apesar de se utilizarem 
de todo um aparato tecnológico, muitas vezes ao contrário do que se propõe não 
contribuem em nada para a aprendizagem e, por conseguinte vão paulatinamente 
minando a autonomia do aluno frente ao computador e seus recursos. 

Podemos observar isto no texto de BORGES e BORGES (on line), no qual 
salientem que no que diz respeito ao desenvolvimento do raciocínio lógico, certos 
softwares possibilitam o desenvolvimento de algumas habilidades que classificam da 
seguinte maneira: 

• Ao Acaso: Seria o que informalmente chamamos de chute, não foi um 
conhecimento posterior, ou procedimento lógico que resultou na resposta 
correta; 

• Tentativa e Erro: Procedimentos aleatórios, que não deram certo são isolados e 
são tentados outros até que se chegue a um resultado final. Não se levanta 
hipóteses; 

• Ensaio e Erro: Há uma hipótese, que é testada, visando uma solução. É 
realizado um procedimento com intencionalidade; 

• Dedução: Analisam-se tentativas já adotadas e constrói-se uma nova estratégia 
para ai sim chegar a um resultado satisfatório, o erro é utilizado como 
instrumento de analise. 

Partindo do pressuposto de que alguns softwares podem desenvolver as 
habilidades descritas acima, os autores alertam sobre a importância do papel do 
mediador e enfatizam a seguinte questão.  



  -7- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

“Não havendo por parte do educador uma mediação adequada, a criança corre o 
risco de ficar limitada apenas nos dois primeiros itens em suas respostas, quando o 
desejável é que as atividades propiciem estimulações para o desenvolvimento de 
respostas a situações-problemas nos planos do Ensaio e Erro e da Dedução (...) O 
desenvolvimento exagerado dessas atitudes ocasiona um obstáculo epistemológico ao 
desenvolvimento do raciocínio por hipóteses, que não são binárias, onde o próprio 
indivíduo deve fazer suas inferências”. 

Sem uma contextualização adequada e distanciada do currículo escolar a 
informática educativa, perde todo seu potencial educativo, sendo vista apenas como uma 
disciplina a mais. 

Por partir de uma linguagem lógico-matemática a informática consegue contribuir 
de forma importante em disciplinas tidas como exatas. Há muitos estudos e projetos 
desenvolvidos nestas áreas do conhecimento5. Um dos trabalhos mais conhecidos e 
respeitados em se tratando de informática educativa, foi criado justamente por um 
matemático, SEYMOUR PAPERT (1985) que na década de 60 idealizou a linguagem ou 
filosofia de programação LOGO, inspirada na Epistemologia Genética de Jean Piaget 
com quem estudou em Genebra desenvolvendo estudos sobre a cognição. Com base nas 
referências teóricas desenvolvida por PIAGET e nas teorias computacionais, 
principalmente da Inteligência Artificial, vista como Ciência da Cognição. Para PAPERT a 
linguagem de programação LOGO é também uma metodologia de ensino-
aprendizagem, cujo objetivo é fazer com que as crianças pensem a respeito de si 
mesmas. O trabalho por ele desenvolvido serve como referência para inúmeros projetos e 
trabalhos de pesquisas que tratam da informática educativa. 

No entanto,  em áreas como a Geografia, não se identifica avanços neste sentido. 
Ao contrário o computador é usado apenas como um editor de textos, ou pesquisas nas 
quais o acúmulo de informações e dados é o objetivo primordial. Este uso irrefletido deste 
recurso em Geografia acaba por reforçar o caráter enciclopédico aferido injustamente a 
esta área do conhecimento. 

 

GEOGRAFIA E SALA DE AULA 

A ciência geográfica tem como objeto de estudo o espaço geográfico e a relação 
entre a sociedade e o meio físico. A aquisição de conceitos intrínsecos a compreensão 
deste processo não encontra apenas nesta ciência, problemas e entraves para suas 
conceituações.  

Alfabetizar o educando geograficamente requer que ele adquira conceitos não só 
específicos da geografia, mas que construa o conhecimento cientifico em sala de aula. 
Conseguir que ele leia e interprete o espaço geográfico no qual está inserido, produz a 
identidade do conhecimento geográfico escolar. Pois é decifrando o espaço que se 

                                                 
5 Para a constatação de projetos informática educativa, podemos constatar os trabalhos desenvolvidos nas 
seguintes Universidades PUC/SP, UFRGS, Escola do Futuro da USP e NIED/UNICAMP. 
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coloca a sua volta e que faz parte de seu cotidiano, é que o educando adquire as 
habilidades para interagir com este espaço. E isto vai requerer dele e de seu educador  
visitar outras áreas do conhecimento e interagir com elas. 

Grande parte dos conceitos e habilidades imprescindíveis para a aprendizagem 
são inerentes a várias ciências e deveriam ser trabalhados em todas as disciplinas do 
currículo escolar, conceitos como espaço, tempo, distancia, escala ou ainda habilidades 
como reversabilidade, proporção, correlação, síntese. É preciso resgatar estes conceitos e 
habilidades, que muitas vezes parecem distanciados da Geografia, por serem vistos 
apenas como lógico-matemáticos.  

Como entender um espaço no qual se está inserido, que é concreto, por ser físico 
do ponto de vista material, mas extremante abstrato do ponto de vista das relações 
complexas que nele se desenrolam e das diferentes escalas e proporções nas quais ele é 
abordado? 

A priori o educando não terá estas noções claras, mesmo por que para a 
compreensão de toda esta rede de relações, é necessário o desenvolvimento de 
habilidades, como observação, dedução, levantamento de hipóteses, que só podem ser 
adquiridas num processo de aprendizagem e construção do conhecimento.  

Portanto a informática educativa pode ser o veículo desencadeador de todo este 
processo de questionamentos. Este recurso procedimental pode apresentar ao educando 
um conjunto de fatores e situações-problema, que lhe irão auxiliar na construção não só 
de conceitos geográficos, mas também de toda uma estruturação cognitiva para a 
construção de outros conceitos científicos.   

A Geografia como disciplina escolar necessita explicar conceitos que são 
extremamente abstratos, para conceituar processos que não podem ser vivenciados 
concretamente, devido a suas ou diferentes escalas e amplitudes. Cognitivamente o 
educando muitas vezes não está preparado para determinados conceitos ou o este 
mesmo conceito torna-se abstrato por encontrar-se completamente descontextualizado e 
distante do seu cotidiano. 

A principio, o educando, apesar de ter referências culturais, não tem conteúdos. 
Não há uma preocupação em relação à construção de seus mapas conceituais e de suas 
representações. 

Para entender o mundo, o vivido, o cotidiano, sobre um prisma científico é 
necessário antes de tudo perceber este mundo. É importante saber parar, perceber, 
decifrar... Estas são habilidades que podem ser desenvolvidas cognitivamente. A 
informática fazendo uso de jogos, simulações e situações-problema, propostos pelos 
educadores ou confeccionados pelos próprios educando,  pode ser o veículo, o recurso 
que ajudará neste processo. 

Já existem muitos campos do conhecimento, inclusive o escolar,  que utilizam a 
informática para expressar suas idéias e atingir seus objetivos, tais como: a matemática, a 
física, a propaganda, porém a Geografia utiliza-se deste recurso de maneira muito 
tradicional. Será necessário, portanto buscar em outras áreas do conhecimento e em 
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outras fontes, metodologias inovadoras que possam ser aplicadas para este fim e criar 
possibilidades de metodologias que possam fazer da informática educativa, um 
importante recurso procedimental para a aquisição de conceitos em geografia e 
consecutivamente contribuir para a construção do conhecimento científico em sala de 
aula. Se faz urgente repensar a metodologia de trabalho para a prática docente, na qual 
o educador  se perceba como um mediador do processo de ensino aprendizagem. 

Para que assim a informática, enquanto recurso procedimental não se banalize, 
como tantos outros recursos já utilizados na educação. É imprescindível uma reflexão 
teórica séria neste sentido de real importância não só para Geografia, mas para todo o 
contexto educacional. 

 

INFORMÁTICA ENQUANTO RECURSO DIDÁTICO 

A informática é um recurso extremamente poderoso, a ponto de ser apresentado 
para crianças e adolescentes como uma atrativa fonte de entretenimento e eficiente 
recurso educativo, gerando assim polêmicas e discussões sobre sua aplicação ou não na 
educação, como corrobora MACHADO (1993, pág. 28):  

“Não parece mais fazer sentido a discussão sobre a conveniência da utilização 
do computador nas escolas. Usá-lo ou não já não é a questão. O computador 
está aí, cada vez mais presente fora da escola, insinuando-se como instrumento 
básico para muitas das tarefas escolares. A escola pode até fechar os olhos para 
ele, mas estará deixando de lado aspectos significativos da realidade extra-
escolar e de toda a sociedade. O que se precisa discutir – e ai o debate 
encontra-se completamente aberto – é como incorporá-lo ao processo 
educacional, distinguindo tarefas em que a utilização é fundamental de outras 
em que sua contribuição é perfunctória”.  

Partindo desta premissa, podemos perceber que apesar da informática ser uma 
constante do cotidiano de muitas escolas, não há uma seleção ou uma compreensão de 
fato do processo e mesmo sendo usada para diversos fins, este recurso é pouco 
explorado para a construção do conhecimento cientifico. A informática educativa poderia 
ser usada para desenvolver cognitivamente, dentro de uma perspectiva construtivista, 
habilidades para a construção desse conhecimento em sala de aula.  Não se pode 
apenas excluir a máquina ou colocá-la num pedestal, como panacéia para a resolução 
de todos os problemas educacionais. É preciso analisar com cautela e atenção em que 
medida ela de fato pode auxiliar no processo ensino aprendizagem.  

Aplicada no cotidiano escolar a informática educativa pode seguir dois caminhos: 
um uso tradicional, no qual o computador seria apenas um instrumento mais sofisticado 
para o aprendizado, sendo usado apenas para confecção de textos, ou consultas 
eletrônicas, chamado por CYSNEIROS (1999) de “inovação conservadora”. O segundo 
caminho, mais tortuoso o computador é usado como instrumento para desenvolver a 
cognição e a aprendizagem. 

No primeiro caso o computador “programa a criança”, pois baseia-se no binômio 
pergunta-resposta, na qual forma a criança não aprenderia com o uso da maquina , 
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reduzindo imensamente sua posição relativa na situação de aprendizagem. Já no 
segundo caso a máquina é usada para resolução de situações problema, como um 
instrumento importante, porém, auxiliar na construção do conhecimento. Neste caso são 
usados softwares baseados este princípio, chamados de softwares de autoria como, por 
exemplo, o software LOGO.  

Contudo, apesar dessas iniciativas e dos inúmeros esforços de diversas 
universidades do país e de um considerável avanço na área, o computador e seus 
aplicativos, acabam por ainda reforçar “vícios de aprendizagem”. A máquina não é 
utilizada como um recurso auxiliar para que a criança aprenda, mas ao contrário, as 
atitudes mecanicistas são reforçadas, garantindo apenas que a criança adquira um 
reduzido número de habilidades, com as quais é possível manipular o computador. As 
tarefas que ela processa em seguida se limitam a atitudes mecânicas (digitar, 
colar/copiar, jogar, etc.), não havendo reflexões sobre estas atitudes. 

Isto pode ser constatado por dois fatores: 

• imenso número de softwares no mercado que nada mais são do que 
enciclopédias eletrônicas e jogos que quando não violentos, prezam apenas 
pelo armazenamento de informações que a criança venha a adquirir ao ter 
contato com o software. 

• Encontros ou congressos de que tratam do uso da informática na educação, 
nos quais o número de projetos nos quais a criança foi de fato instigada a criar 
ou desenvolver suas habilidades cognitivas é muito reduzido. 

Outro exemplo que me parece bastante oportuno e elucidativo é o uso 
considerável que se faz da Internet na educação. Nos últimos tempos, aumentou 
enormemente o número de publicações que tratam do assunto, basta olhar estandes de 
livrarias ou bancas de jornal. Muitas destas publicações tratam não só da Internet na 
educação, mas também do uso do computador e das maravilhas que ele pode realizar, 
com qualidade bastante duvidosa. Num olhar mais atento podemos perceber que muitas 
destas publicações, principalmente as vendidas em bancas trazem em seus exemplares 
trabalhos prontos, teses, endereços e links para outras facilidades do mesmo tipo e outro 
número de joguinhos na maior parte em inglês, que prometem trabalhar o raciocino 
lógico da criança, auxiliar na aprendizagem, etc. É inegável que este mercado representa 
grande ascensão e rentabilidade, mas quanto aos avanços ligados à aprendizagem, isto 
já nos parece questionável. 

A Internet aplicada à educação e os grandes milagres que esta pode fazer já se 
transformou quase em “logomarca”, porém seu uso em sala de aula, em muitos casos se 
dá de forma bastante equivocada. De fato, não se constrói conhecimento, apenas se 
acessa informações, que em sua grande maioria tem sua veracidade e origem 
questionáveis. O recurso informático é poderosíssimo, porém seu uso e nisto se coloca 
também a Internet, mostra-se muito aquém do que poderia ou deveria ser explorado, 
talvez por ser uma linguagem nova. O que fica evidente é que o seu mau uso, reforça, 
como já foi dito muitas vezes, os antigos vícios e a cultura da maneira tradicional de 
ensino. Agora com um recurso mais eficiente: “copiar-colar”, as capas que antes 
ocupavam boa parte do tempo dos educandos agora são realizadas com apresentações, 
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mais dinâmicas quando isto é permitido, ou desenhos e imagens magníficas retiradas da 
Internet. 

Ao desenvolver projetos de trabalho nas aulas de Geografia, utilizando-se da 
informática educativa ou outros recursos midiáticos, foi possível constatar a problemática 
envolvida na questão levantada por CYSNEIROS, sendo necessário, portanto, abordar 
esta temática com maior atenção, para ai sim, poder demonstrar a possibilidade de 
conceituar e utilizar a informática como um meio e não como um fim que se explica por 
si mesmo. 

 

AULAS SIGNIFICATIVAS 

Partindo do pressuposto de que a mediação do educador é de suma importância 
para dar significado ao conteúdo apreendido. Pois é a partir de uma mediação que 
valorize os conhecimentos prévios e instigue os educandos a reelaborar o pensamento é 
que possível uma aprendizagem de fato, significativa.  

Quando o educando principalmente no ensino público, chega ao último ano do 
ensino fundamental, pode-se perceber mais claramente algumas lacunas em relação a 
alguns conceitos. Em Geografia não poderia ser deferente. Mesmo desenvolvendo um 
trabalho comprometido, para o educando nem sempre tudo fica claro, algo escapa. Isso 
ocorre por diversos fatores como cada individuo ter seu tempo de aprendizagem, 
conteúdo propostos sem significação, falta de clareza do educador , em relação à 
importância de seu papel, condições de trabalho, etc.  

O que advém daí é que muitos educandos  se deparam com um número enorme 
de conceitos em Geografia, que lhe são apresentados, sem a mínima preocupação, com 
sua possibilidade de compreensão, isto ocorrendo até mesmo nos livros didáticos.  

Claro que temos o outro lado da questão, às vezes o conceito parece tão claro, 
até mesmo simples, sendo ele mesmo utilizado com freqüência no cotidiano, parecendo 
que esta compreensão está intrínseca ao conceito, podemos citar exemplos como ilha, 
mangue, baia entre tantos. 

Mas para o educando  não é assim, a lógica do adulto não se aplica à lógica da 
criança ou do educando que está em processo de aprendizagem. Se é verdade que a 
maior parte deles ao chegar ao último ano do ensino fundamental, já tem uma “idéia”, 
desses conceitos, é verdade também que é justamente ai que reside o problema, ela tem 
uma “idéia” não construiu conhecimento. Não reformulou está idéia, não a desconstruiu 
para construí-la de novo. “Idéias” normalmente são parte de uma verdade, que 
incorrerão em erros conceituais graves. É necessário estabelecer a diferença. 

O que incorre na formação de indivíduos despreparados para entender seu 
cotidiano de um prisma científico, não podendo dessa maneira exercer sua cidadania de 
formas plena. Apesar de serem considerados pessoas letradas, não conseguem interpretar 
o mundo do qual fazem parte. Ou quando tentam faze-lo, suas explicações são baseadas 
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no senso comum, iguais a qualquer outra pessoa que não tenha passado pelos bancos 
escolares.  

Para que este processo se inverta é preciso discutir a aula na perspectiva da 
aprendizagem significativa, tendo a informática como recurso procedimental possível, 
para despertar curiosidade e fazer vir à tona os conhecimentos prévios trazidos pelos 
educandos, partindo assim de um conhecimento menor, para a próxima etapa que é o 
levantamento de hipóteses, que pode ocorrer durante a elaboração de simulações, 
situações-problema ou jogos que podem ser construídos pelo próprio educando ou 
propostos pelo educador. Para que ele o educando através do contato com o novo tenha 
o conflito cognitivo. ”(...) Segundo Piaget, possibilitar os conflitos cognitivos no decorrer 
do trabalho pedagógico é fornecer informações visando a reorganização das idéias já 
existentes, favorecendo e visando também o saber a ser ensinado” (CASTORINA, 2001, 
p. 25).  

E a partir desta desestruturação, que o educando irá reelaborar seu pensamento e 
será capaz de generalizar um conceito. A generalização é uma habilidade enfatizada por 
BACHELAR (1996), em "A formação do espírito cientifico", ou seja, utilizar a apreensão de 
um mesmo conceito científico no seu cotidiano, perceber que o conhecimento não é 
compartimentado. Não partir do uso puro e simples de uma máquina, de forma utilitária 
e sem reflexão, mas formular conceitos, chegando assim a um nível de conhecimento 
maior. 

 

EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS COM INFORMÁTICA  

Na pesquisa que estamos realizando, foi elaborado um conjunto de 
procedimentos didáticos, que tivessem a preocupação de construir conceitos em 
Geografia usando a Informática Educativa, enfatizando a reelaboração e construção de 
conceitos pelo educando e discutindo ainda a importância da mediação do professor 
durante o processo.  

A primeira experiência “Alfabetização Cartográfica”, foi proposta e utilizada nesta 
pesquisa, por constatarmos ser ela, primordial para o inicio de qualquer trabalho didático 
em Geografia. A segunda experiência “Construção de Conceitos em Geografia – Um 
Glossário Geográfico” trata da confecção de um Glossário de Geografia, que tem por 
objetivo além da construção de conceitos geográficos pelos educandos  de uma forma 
lúdica e autônoma a diminuição de lacunas de aprendizagem durante os primeiros anos 
do ensino fundamental. Sendo esta demonstrada como contraponto da primeira, pois 
acaba por demonstrar como a escolha de procedimentos ou até conteúdos inadequados 
pode incorrer no que chamamos “mau uso do computador”. 

Através de atividades lúdicas, utilizando mídias impressas e eletrônicas como 
recurso procedimental, desenvolve-se o conceito de interação, tão imprescindível à 
compreensão do mundo atual.  

A interação estabelece entre conteúdo – professor – aluno uma maior 
possibilidade de significação e motivação em relação à construção do conhecimento. 



  -13- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Não é por ser manipulável que uma atividade é interativa, ou colabora para a 
construção do conhecimento, ao contrário disso, ela pode tornar-se mecanicista e não 
atingir assim o resultado pretendido, como corrobora Arckmam: “Não há dúvida de que 
interatividade seja essencial ao aprendizado. Entretanto, isto não nos deve levar a 
considerar que as atividades práticas (“ hands-on") sozinhas irão contribuir para a 
experiência significativa ou aprendizado construtivo. Ao mesmo tempo, muitos 
"interativistas" consideram passivas as atividades como ler um texto, ver um filme ou ouvir 
uma estória quando, na verdade, elas requerem muita reconstrução ativa(...). Eu acho útil 
pensar em ler um livro como se fosse uma conversação com o material impresso, e o leitor 
como um teatrólogo que mentalmente redistribui os papéis da trama através da lente da 
sua própria experiência (Ackermann, 1993)”. 

Em relação aos conceitos geográficos, a pesquisa é embasada na proposta de  
Maria Elena Simielli, para Alfabetização Cartográfica, apresentada em sua obra 
“Primeiros Mapas, como aprender e construir” e analisada mais detidamente, pó ela em 
sua tese de Livre Docência “Cartografia e Ensino Proposta e Contraponto de uma Obra”. 

As noções apresentadas por SIMIELLI nesta obra são primordiais para se iniciar um 
trabalho comprometido com a construção do conhecimento em Geografia, pois pouco se 
pode fazer se o aluno não for alfabetizado cartograficamente. Assim como na Língua 
Portuguesa é importante que o aluno aprenda a decifrar códigos e símbolos da 
linguagem cartográfica, e dessa forma também, a criança possa entender as 
representações cartográficas tornando-se assim um leitor de mapas crítico e/ou um aluno 
mapeador consciente. 

SIMIELLI (1999, pág. 98 e 99) propõe dois eixos de trabalho para cartografia do 
1º ao 4º ano do Ciclo II e Ensino Médio: "(...) No primeiro eixo, trabalha-se com o 
produto cartográfico já elaborado, tendo um aluno leitor crítico no final do processo. O 
aluno trabalha com produtos já elaborados, portanto será um leitor de mapas, acima de 
tudo um leitor crítico e não um aluno que simplesmente usa o mapa para localizar 
fenômenos. No segundo eixo, o aluno é participante do processo ou participante efetivo, 
resultando deste segundo eixo um aluno mapeador consciente”.  

Um dos primeiros desafios encontrados, durante a pesquisa, ao decidir trabalhar 
Alfabetização Cartográfica, utilizando-se da informática Educativa, foi não perder de vista 
a questão lúdica, a perspectiva do trabalho concreto e a noção de tridimensionalidade e 
bidimensionalidade levantadas por Simielli. O que a principio parecia nos pareceu um 
entrave já que o computador nos dá uma perspectiva bidimensional, dos objetos 
trabalhados. 

Desta maneira os procedimentos propostos, vão desde atividades realizadas in 
lócus como estudo do meio, até procedimentos que se utilizam da realidade virtual como 
joguinhos eletrônicos e outros. 

É imprescindível deixar claro, que apesar desta pesquisa centrar-se nos recursos 
digitais e sua utilização na sala de aula, quando falamos em Alfabetização Cartográfica, 
o trabalho concreto com manipulação de objetos não pode ser deixado de lado, nem 
perdido de vista. Portanto, para que esse processo ocorra deve se desenvolver um 
conjunto de habilidades, dentre os quais que a criança consiga distinguir o objeto de seu 
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nome, adquirindo assim a capacidade de superar o realismo nominal e entendam que as 
coisas existem independentes de seus nomes, sendo este processo imprescindível para a 
compreensão em Geografia. Como explica CASTELLAR (1995, pág.) "(...) Na fase 
chamada realismo nominal, trabalhamos com a criança o significante e o significado dos 
objetos analisados. Vejamos por que estas questões são importantes para a Geografia ou 
leitura de mapas. Se a criança confunde o significante e o significado, como ela poderá 
entender a representação cartográfica, através das legendas, onde são utilizados símbolos 
para designar coisas, fenômenos, lugares ou como perceberá o nível de detalhamento das 
cartas, mapas e plantas a serem analisados?”.  

 

CONCLUSÃO 

Tendo em vista as dificuldades encontradas no ensino de cartografia, usar a 
alfabetização cartográfica é essencial e imprescindível para a aquisição de noções e 
conceitos geográficos pelo educando de forma lúdica e com aplicação prática. E que de 
posse desses conceitos, o educando tenha a oportunidade e conhecer sua realidade e 
seu espaço com mais clareza, tendo assim a possibilidade de transformá-los de forma 
consciente. 

Portanto, acreditamos que utilizando-se deste recurso procedimental, como um 
caminho para o desenvolvimento destas habilidades cognitivas que auxiliarão na 
construção do conhecimento cientifico em sala de aula. Poderemos contribuir para o 
preenchimento de uma lacuna, de modo que, quando um educador for convidado a 
repensar sua prática docente através do uso da informática educativa ele tenha a 
presente pesquisa para refletir e ampliar, este assunto que com certeza não se esgotará 
em si mesmo. 
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