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RESUMO 

 

A tecnologia avança em todos os setores da sociedade contemporânea, ligados a 

economia, política, saúde, cultura e educação. Vivemos uma época de ações globais e de 

impactos locais e regionais, cenário este em que o advento da internet se torna de fácil acesso 

para todas as pessoas, transformando seu modo de viver, de aprender e ensinar. A presente 

Dissertação incorpora uma pesquisa pautada na metodologia de história de vida e na perspectiva 

interdisciplinar a qual possibilita o compartilhamento de práticas facilitadoras da elaboração de 

um currículo de letramento digital. A investigação foi desenvolvida no cotidiano de escolas da 

Educação Básica na cidade de São Paulo, nas quais ocorreu a experiência de implantação do 

Currículo de Letramento Digital mediado pelo uso de Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação como instrumento mediador dos processos de ensino e aprendizado. A pesquisa 

foi desenvolvida tendo como objetivo analisar experiências interdisciplinares vividas pela 

investigadora e interpretar os significados do ensinar e aprender no processo de Letramento 

Digital articulando as interpretações à base teórico conceitual delimitada. Os fundamentos 

teóricos foram definidos tendo como destaque obras de autores como Paulo Freire, Ivani 

Catarina Arantes Fazenda e Seymour Papert. A Interdisciplinaridade destaca-se nesse processo 

pelo seu caráter inovador e favorecedor do desenvolvimento de atitudes de ousadia frente ao 

conhecimento, de modo a envolver estudantes e educadores no protagonismo da sua própria 

história, como sujeitos responsáveis pela humanização e transformação por meio da educação. 

Ressaltam-se também como resultados das análises a percepção da importância das conexões 

estabelecidas no percurso das atividades acadêmicas e profissionais as quais viabilizaram a 

compreensão de como os seres humanos se relacionam, a necessidade do autoconhecimento, a 

reflexão sobre a prática e a importância do amor como referência para vida, em um mundo cada 

vez mais conectado na informação e desconectado das pessoas. 

 

Palavras-chave: 

Currículo. Letramento Digital. Interdisciplinaridade. Tecnologias. Educação. Conexão. Vida e 

Trabalho. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Technology advances in all sectors of contemporary society, linked to economics, 

politics, health, culture and education. We live in a time of global action of both local and 

regional impacts, a scenario in which the advent of the internet becomes easily accessible to all 

people, transforming their way of living, learning and teaching. This dissertation incorporates 

a research based on the methodology of life history and the interdisciplinary perspective that 

enables the sharing of practices that facilitate the elaboration of a digital literacy curriculum. 

The research was carried out in the daily life of Basic Education schools in the city of São 

Paulo, where the experience of implementing the Digital Literacy Curriculum mediated by the 

use of New Technologies of Information and Communication as mediating instrument of 

teaching and learning processes occurred. The research was developed with the objective of 

analyzing interdisciplinary experiences lived by the researcher and interpreting the meanings 

of teaching and learning in the process of Digital Literacy articulating the interpretations to the 

delimited conceptual theoretical base. The theoretical foundations were set with emphasis on 

works by authors such as Paulo Freire, Ivani Catarina Arantes Fazenda and Seymour Papert. 

Interdisciplinarity stands out in this process for its innovative nature and conducive to the 

development of daring attitudes towards knowledge, in order to involve students and educators 

in the protagonism of their own history as subjects responsible for humanization and 

transformation through education. Also noteworthy are the results of the analysis of the 

perception of the importance of the connections established in the course of academic and 

professional activities which enabled the understanding of how humans relate, the need for self-

knowledge, reflection on the practice and the importance of love as a reference for life, in a 

world increasingly connected in information and disconnected from people.  

  

Key words: 

Curriculum. Digital Literacy. Interdisciplinarity. Technologies. Education. Connection. Life 

and Work. 
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1 CONEXÃO ENTRE VIDA E TRABALHO 

 

Essa era, que vem chegando...  
Tão rápida e veloz.  

Com novas tecnologias diferentes,  

Com várias maneiras de comunicar com a gente.  
E chegou a “conexão virtual”. 

(Blenda Lorraine) 

 

As transformações que ocorrem no mundo contemporâneo e a velocidade com que as 

tecnologias estão modificando, social e culturalmente, toda uma sociedade global, preconizada 

por muitos pensadores do nosso tempo, faz com que vivamos uma transformação de saberes, 

relações, descobertas em que a conexão entre as pessoas é muito significativa e necessária 

diante de tantas incertezas e de muitos desafios.  

Nesse contexto, precisava encontrar uma metáfora que representasse minha trajetória 

acadêmica e profissional para entender a importância de cada pessoa que se conectou a mim ao 

longo desse percurso. A Figura 1, representa essa conexão entre virtual e presencial, porém em 

uma dimensão que transcende o mundo em que vivemos, como se fosse uma teia invisível. 

 

Figura 1 – Network-3154913_1920.jpg - Rede mundial cibernética de conexão de tecnologia futurista, 

computador, cabos virtuais de fibra óptica. Imagem, energia 

 
Fonte: https://www.produmex.com/logistics/produmex-edi/network-3154913_1920/.  

Acesso em: 20/03/2018 

 

A palavra conexão, vem do latim, nexum ou nexus (as duas formas existem 

simultaneamente). O termo tem raiz indo-europeia, sendo que ned (atar, ligar) resulta em nodus 

https://www.produmex.com/logistics/produmex-edi/network-3154913_1920/
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do latim (nó), nódulo, e nos deu o verbo nectere (nó, link) ao qual as palavras nexus, anexo e 

conexão estão relacionadas. 

Do latim, o termo nodus (“nó”) admite diversas acepções nas áreas da astronomia, da 

física, da informática e da medicina. Um nodus, nas ciências da computação (informática), é 

um componente que faz parte de uma rede. Na Internet, cada servidor constitui um nó. Os 

computadores que fazem parte de uma rede também são nodus. 

Considerando ainda a etimologia da palavra, conexão, no Latim, denomina-se 

conexione, declinação de conexio, em que está presente o étimo de nexus, nexo, que significa 

nexo, vinculação, ligação, união. As primeiras formas de conexão entre as pessoas separadas 

por distâncias inalcançáveis ao olho e à voz foram fogueiras e tambores. O rádio, a televisão, o 

telefone, o computador e agora a Internet e o celular mudaram esse contexto. 

Estamos todos conectados. 

Como uma teia invisível que tece nossas conexões, nós nos mantemos ligados uns aos 

outros e interferimos no todo por meio de nossas ações. Esse interlace é constante e permeia 

todas as relações, a exemplo de um fio que dá forma a uma vasta rede de conexões que fazem 

parte da construção de algo maior. 

Ao considerar esse contexto Espírito Santo (2008) amplia o sentido de conexão 

refletindo sobre a totalidade ao mencionar a obra “O Sagrado Existe”, de Gilberto de Mello 

Kujawski, da qual extrai as seguintes observações: 

 

Estar no mundo significa estar virtualmente na totalidade do mundo, e estar 

virtualmente na totalidade do mundo equivale a estar no mundo na modalidade 
do sagrado, referido a este através de uma hierofania [aparecimento ou 

manifestação reveladora do sagrado]. Do que se segue que o estar no mundo 

na modalidade do profano é forma defectiva e insuficiente de estar no mundo, 
vida menor e degradada. É viver só com as árvores e jamais com o bosque. 

Vida humana em plenitude é o mesmo que estar no mundo na modalidade do 
sagrado. 

[...] 

O sagrado e o profano são formas alternativas de estar no mundo. Nem uma 
nem outra devem ser exclusivas, mas devem suceder-se em ritmo rotativo, 

como o dia e a noite, a primavera e o inverno, a poesia e a prosa. (KUJAWSKI, 

apud ESPÍRITO SANTO, 2008, p. 14) 
 

Estando virtualmente no mundo, as ligações são invisíveis e parecem não existir, assim 

como moléculas de hidrogênio ou oxigênio que não são perceptíveis aos olhos humanos quando 

estão separadas. Porém, mesmo que de forma não explícita, esses fios nos unem e traçam uma 

trajetória de interconexões, que percebemos sutilmente, como a ação dos raios ultravioleta em 

nossa pele. Compostos da mesma substância, somos fisiologicamente iguais e temos 
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potencialidades semelhantes, mas com manifestações distintas e singulares, o que nos torna 

únicos. 

Desvendar essa realidade nos levou a definir como fio condutor desta pesquisa a 

Interdisciplinaridade por a concebermos como um conhecimento permeado pela ação e 

inovação. Como nos revela Fazenda (2016, p. 88), “Na pesquisa interdisciplinar, está a 

possibilidade de que cada pesquisador possa revelar a sua própria potencialidade, a sua própria 

competência”.  

O exercício de sermos nós mesmos traz ao meio nossa real missão, o porquê de nossa 

existência e de nossa utilidade, independentemente do círculo em que estejamos envolvidos, 

seja este de natureza pessoal, familiar, comunitária, profissional, de amizade, afetiva, dentre 

outras.   

Neste trabalho apresento – por meio das minhas práticas, permeadas pelos usos das 

Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDICs) em um contexto educacional– 

as formas de utilização de recursos tecnológicos. Cada momento da minha experiência 

profissional revela os aprendizados adquiridos na realização de projetos educativos 

selecionados como objeto desta pesquisa. Fazenda (2016, p. 88) expressa seu entendimento de 

que pesquisar as práticas particulares vividas pessoalmente num contexto coletivo as torna mais 

que geradoras de opinião – transforma-as em fundamentos do saber que vai se revelando como 

práticas interdisciplinares.   

No momento em que permitimos que nossa essência seja revelada, manifestamos a 

nossa forma de atuação no mundo, autenticando resultados cada vez mais palpáveis, que trazem 

alegria e paz aos agentes desse movimento: nós mesmos. 

Ao descrever o movimento de uma pesquisa, procuramos apreender a teoria que a 

embasou, porém, o movimento que essa teoria desenha é próprio da formação e da história de 

vida de quem a constrói. Conforme explica Fazenda (2016, p. 10), “a explicitação de um 

movimento permite mostrar ao outro as possibilidades dele mesmo”. Sendo a 

Interdisciplinaridade essencialmente um processo que precisa ser vivido e exercido (p. 11), 

exercitei um movimento de pesquisa com base na minha história de vida e trabalho.  

Desta forma, a presente Dissertação foi construída incluindo os principais relatos da 

minha jornada acadêmica e profissional, ao incorporar os nodus que foram estabelecidos ao 

longo do percurso, o nexus tão fundamental para minha vida. 

O processo de pesquisa sobre a minha história de vida e trabalho tornou possível reviver, 

rememorar e reaprender sobre os processos de aprendizagens vivenciados ao longo do percurso, 

como uma retomada do conhecimento sobre mim. Fazenda (2016, p. 15) explica que “Conhecer 
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a si mesmo é conhecer em totalidade, interdisciplinarmente”. Nesse processo considerei as 

conexões, os laços criados, as pessoas e as parcerias que permitiram empreender projetos 

educativos no uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs). 

 

1.1 Minha rede de conexões em presente revelador 

 

Meu pai veio em um pau-de-arara do interior da Bahia para São Paulo aos 16 anos e 

minha mãe do triângulo mineiro (Uberaba). Aqui buscavam melhores condições de vida, além 

de fugir da pobreza. Tinham sonhos de uma vida mais digna. Trabalharam muito e com pouco 

estudo minha mãe tornou-se costureira e meu pai metalúrgico. Enfrentaram muitas dificuldades 

para criar duas filhas e ajudar seus pais.  

Nasci na periferia da zona sul de São Paulo, e sou a filha mais velha, fui para escola 

com três anos de idade, o “O Pré da Tia Lourdes”, assim carinhosamente chamada a instituição 

de ensino, que não costumava aceitar crianças menores de 5 anos. Mas, o desejo de frequentar 

a escola era tanto que minha mãe conversou com a professora que me aceitou em caráter de 

experiência. Em uma semana fui matriculada e fiquei com o título de mais nova na turma 

durante muito tempo. 

O mais importante é que meus pais me ensinaram o caminho que deveria seguir para 

alcançar meus objetivos: trabalho, honestidade, humildade, ética, valorização da família e fazer 

tudo com amor e fé em Deus. Até meus 14 anos trabalhei como costureira com minha mãe e 

ajudava nos afazeres da casa. 

No livro “Renascimento do sagrado na educação”, Ruy Cezar do Espírito Santo 

descreve estratégias que desenvolveu com alunos, pedindo a eles que buscassem suas histórias 

pessoais, elaborando autobiografias. O autor relata que esse trabalho foi um “momento de 

perceber as mudanças” (ESPÍRITO SANTO, 2008, p. 135), o que se expressa em texto poético 

“O despertar”:  

 
O despertar 

 

A criança vai percebendo a luz 
Descobre que a luz lhe traz as formas, 

As cores, 
O movimento. 

 

Há um acolher primeiro de toda a forma 
Um tocar sutil 

Um prazer oriundo do contato 
O desvelar da asa da borboleta 
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Das pedras coloridas. 

 
O olhar da criança vai se maravilhando. 

Pasmado com uma realidade sempre renovada 

Com um criar fruto da percepção do eterno presente. 
É um despertar sempre para mais Vida 

Mais Vida que jorra do eterno agora 

Do ver em profundidade 
Do ouvir em silêncio. 

 
O Homem adulto precisa retornar a essa Fonte 

Precisa “retornar aos dez anos” 

Recuperar a visão, o tato e a audição 
Para um fecundo mergulho no presente de hoje 

As transformações conscientes aí ocorrem, 

Na construção do Homem espiritual, 
Que como música infinda, 

Assim se dar.  
(ESPIRITO SANTO, 2008, p. 135) 

 

Ao me deparar com esse texto, tive a oportunidade de perceber a importância de vigiar 

a autoconsciência. Resgatar a minha história de vida e a minha origem permitiu-me reviver as 

cores, as formas, os sabores que permearam toda minha infância e juventude e que estavam 

afastados, pois ao nos aproximarmos da fase adulta, esquecemos o real significado da Vida e 

das suas transformações. 

As conexões estabelecidas ao longo da minha vida têm grande importância, pois seu 

sentido é a essência do meu viver, aquilo que me molda e move meus sentidos, minhas ações e 

realizações. Ao descrever minha história de vida, a primeira impressão que tive foi de uma série 

de coincidências que foram se revelando como o caminho a ser seguido.  

Segundo Espirito Santo (2008, p. 111), “o caminho do autoconhecimento ficará sempre 

num direcionamento que aponta para uma realidade espiritual, além da barreira estritamente 

racional muitas vezes ainda presente em nossas academias”. O autor ainda afirma que “aceitar 

princípios como o da sincronicidade, originado de uma realidade não casual, [...] reforça a ideia 

de postura de eterno aprendiz” (p. 113). Ao exercitar o autoconhecimento e buscar a 

sincronicidade que manifestam o meu desejo constante de aprender, compreendo a importância 

da minha atuação no mundo. 

Faço uso aqui da maiêutica metodológica para explicar o descobrimento do meu desejo 

por computadores. Como explica Fazenda (2016, p. 70), “maiêutica metodológica nos conduz 

à importante constatação do sentido que adquirem, nas investigações, os procedimentos de 

resgate da memória e da história de vida”. Ao resgatar a memória adormecida, pude retirar dela 

as possibilidades de aprendizados a partir de fatos que vivenciei no percurso.  
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Assim, consigo relembrar que presente só se ganhava no Natal, e geralmente era roupa 

nova, mas quando eu tinha 10 anos, ganhei algo por mim muito desejado. Como era algo 

diferente (para a época) meu pai levou-me até a loja para comprar. Lembro-me ainda hoje do 

trajeto que fizemos a pé e de ônibus até chegar à loja. Ganhei meu primeiro e único videogame 

“ATARI 2600” (considerado um símbolo cultural dos anos 80, foi um fenômeno de vendas no 

Brasil, seus jogos permanecem na memória de muitos que viveram a juventude naquela época).  

Ao longo de minha história de vida, tive acesso a outros videogames que foram de meus 

filhos e dos laboratórios de informática por onde passei. Hoje pergunto-me por que eu escolhi 

um jogo de videogame em meio a outras possibilidades de brinquedo existentes naquela época. 

O videogame era um sistema que permitia jogar, manipular eletronicamente imagens numa tela 

de televisão. Neste caso, vinham dois cartuchos, com um jogo cada, Enduro e Free Way; o 

mundo virtual chegava à minha casa. Reconheço esse momento como acontecimento de partida 

sobre o meu interesse por tecnologia, ainda que de maneira inconsciente. Talvez, o nodus que 

havia em mim sinalizava o caminho a ser percorrido. 

Em minha adolescência, por gostar de videogame, tinha o sonho de cursar o Ensino 

Médio Técnico de metalurgia. Prestei o exame para curso na escola pública Liceu de Artes e 

Ofícios de São Paulo, mas não consegui obter a pontuação mínima para aprovação. Não desisti, 

procurei escolas que tinham Ensino Médio Técnico e encontrei o Colégio OSEC, uma escola 

particular. Conversei com meus pais sobre a possibilidade, o que foi negado, pois, naquela 

ocasião, não havia como pagar a escola, uniforme, livros, transporte etc. Fui aconselhada a fazer 

o magistério, mas neguei-me veementemente e decidi trabalhar para pagar a escola. Minha mãe 

ajudou-me então a arrumar um trabalho.  

Consegui o meu primeiro emprego aos 14 anos, em um mercadinho perto de casa. O 

mercado chamava-se Triângulo, a dona era uma senhora muito astuta e bondosa, pois permitia 

que minha mãe comprasse comida a prazo toda vez que o dinheiro do mês era insuficiente.  

Meu pai e eu acordávamos às cinco horas da manhã, íamos juntos, ele para o trabalho e 

eu para a escola, andávamos a pé até o ponto final do ônibus. Para chegar à escola era preciso 

pegar dois ônibus, um trajeto que demorava cerca de 1 hora e 30 minutos. As aulas terminavam 

às 12h, de lá eu seguia direto para o trabalho. 

Um sábado à noite depois de um dia inteiro trabalhando no mercadinho cheguei em casa 

e uma mulher aguardava a minha chegada. Fiquei surpresa! Ela então disse que estava 

procurando estagiários para trabalhar com conhecimento de programação. Ela era filha de uma 

antiga vizinha. Contei a ela que estava cursando a 2ª série do Ensino Médio Técnico em 

Processamento de Dados e que havia aprendido sobre linguagens de programação. A pessoa 
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convidou-me para um teste, fui aprovada e quinze dias depois estava estagiando como 

programadora e novamente o salário era o suficiente para pagar a mensalidade do colégio.  

O sonho começava a se tornar realidade: trabalhar com grandes computadores e 

desvendar o mistério por dentro daquelas máquinas. Aprendi muito! Iniciei ali minha carreira 

como programadora (ao desenvolver programas para computadores).   

Em 1993, em continuidade aos estudos, iniciei a graduação no curso Superior em 

Tecnologia de Processamento de Dados e nessa época dei aulas particulares para executivos 

ensinando Windows e Word. Com a indicação de um desses alunos (executivos), participei do 

processo seletivo para trabalhar no departamento de banco de dados da Kienbaum, uma empresa 

de origem alemã, importante em consultoria em todos os segmentos econômicos, responsável 

por mediar a contratação de gestores, além de ser líder do mercado de recrutamento e seleção 

de executivos na Alemanha e no Brasil. 

Uma vez aprovada e contratada, fiquei feliz com as possibilidades de crescimento 

profissional, pois, no início da década de 90, grandes inovações nessa área começavam a surgir. 

Uma das inovações que revolucionaram o uso dos computadores pessoais foi o sistema 

operacional da Microsoft Windows 95 que transformava a forma como os documentos eram 

elaborados, colocando a Microsoft como principal empresa da área. 

 

Figura 2 – Windows 95 da Microsoft 

 
Fonte: Divulgação/Microsoft 

 

Outro recurso que compôs essa revolução foram os disquetes que armazenavam 

informações, utilizados por muito tempo. Tive a oportunidade de acompanhar a sua evolução: 

do "bolachão" de 8'', passando pelo de 5''1/4 (5,25 polegadas) e chegando ao mais compacto, 

de 3''1/2 (3,5 polegadas), geralmente com capacidades "incríveis" (1,44 MB). 
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Figura 3 – Disquetes de 8; 5,25 e 3,5 polegadas, respectivamente 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Nos anos 1990, surgiu o Palmtop, com o intuito de criar dispositivos pequenos e leves 

o suficiente para serem transportados no bolso e de baixo consumo de energia. Os palmtops não 

tinham teclado e seu texto era digitado sobre um teclado gráfico em parte da tela ou escrito à 

mão em um espaço reservado. Este foi o primeiro assistente pessoal digital.  

 

Figura 4 – Palm Tungsten T3 

 
Fonte: Divulgação/Palmone 

 

Motorola PT-550 foi o primeiro celular comercializado no Brasil. Os celulares “tijolões” 

dos anos 1990 ficaram conhecidos dessa forma por serem grandes e pesados, ainda mais se 

comparados aos modelos atuais. Existiam diversos modelos de diferentes fabricantes que se 

encaixavam na categoria. 

 



23 

 

 

Figura 5 – Motorola PT-550 

 
Fonte: Divulgação/Motorola 

 

A década de 90 foi marcada pela transformação no modo como as pessoas se 

relacionavam com as tecnologias e demonstrava os impactos que a acessibilidade traria para 

toda uma sociedade, alterando a forma como as pessoas de maneira geral usavam os 

computadores. No exato momento em que a Internet tornou-se acessível por meio dos 

dispositivos moveis, percebeu-se que era possível todas as pessoas terem acesso por meio de 

dispositivos móveis a uma quantidade muito maior de informação. 

Ao mesmo tempo a forma de se comunicar com outras pessoas via computador e Internet 

tornava-se algo acessível, pois os chats (bate-papo) ganhavam adeptos em todo mundo. Tive a 

experiência de trocar informações via chat no computador em 1995, quando escrevíamos frases 

curtas em uma tela preta e verde e aguardávamos a resposta em alguns minutos. Esse software 

que se chamava “Vídeo-Texto” era algo impressionante para época e sinalizava o potencial de 

comunicação via computador. Essas evoluções marcam o início de como as informações 

(dados) ganham novos meios de transmissão. 

 

1.2 Conexão entre vida, trabalho e a educação 

 

Em virtude do contexto de inovações e transformações tecnológicas, em 1996, no meu 

último ano de graduação, fui convidada por um colega de turma a conhecer uma escola na zona 

sul de São Paulo que estava adquirindo computadores IBM para montagem de um laboratório 

de informática, como uma das grandes inovações do colégio. Naquele ano, muitas escolas 

particulares estavam investindo na aquisição de computadores para montagem de laboratórios 

de informática na escola. 
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Em visita, na referida escola, fui informada sobre a aquisição de 30 computadores IBM 

e alguns softwares e da necessidade de uma pessoa que pudesse organizar um laboratório de 

informática. A intenção era que os alunos passassem a utilizar o novo espaço. Na ocasião, a 

pessoa com quem mantive contato apresentou-me a proposta para a montagem do laboratório 

de informática e a carga horária semanal para ministrar aulas para os alunos. Não aceitei o 

convite, que me causou estranheza, pois entendia de computadores, softwares, rede de 

computadores etc., mas não de educação. Assim, naquela noite fiquei pensando no conselho 

dos meus pais para que eu cursasse o magistério, pois poderia ajudar crianças que tinham 

curiosidade sobre como os computadores funcionavam. Muitos pensamentos e lembranças 

passaram como um filme. Lembrei-me do meu ATARI, da menina curiosa que fui e das coisas 

do meu mundo real. Pensei: como poderia ter sido interessante se a escola que estudei na 

infância tivesse computadores e uma professora para ensinar!  

Uma semana depois, fui chamada pelo mantenedor da escola, que me fez uma proposta 

de assumir algumas aulas em caráter experimental. Conversamos sobre como seria o trabalho 

com as crianças, quando expressou o desejo de tornar o colégio mais tecnológico e mencionou 

que tinha investido em computadores, justificando ser uma tendência na educação.  

A Tecnologia Educacional proporciona novos modos de ensinar e aprender, pautados 

na participação ativa do estudante. No entanto, isto nem sempre foi assim. Imperou uma 

tendência mundial nas escolas, sobretudo por volta dos anos 60, que encarava os recursos 

tecnológicos no ensino como meros instrumentos e, os alunos, como executores passivos.  

O início do uso de computadores na educação teve um enfoque bastante tecnicista, 

prevalecendo sempre como mais importante a utilização em específico do instrumento sem a 

real avaliação do seu impacto no desenvolvimento cognitivo e repercussão social. No Brasil, as 

primeiras iniciativas de uso dos computadores na educação aconteceram em meados dos anos 

80, nas universidades federais e, posteriormente, nos anos 90, nas escolas de Ensino Básico. 

As políticas públicas na educação brasileira podem ser compreendidas na linha do 

tempo apresentada na Figura 6, com apresentação das principais ações políticas que sucederam 

ao processo de modernização do ensino considerando a informática educacional como recurso 

para o ensino e aprendizagem e visando garantir que as instituições de ensino procurassem 

atender essa demanda educacional. 
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Figura 6 – Linha do tempo: Políticas Públicas na Educação no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Ao refletir sobre o convite recebido que se apresentava como oportunidade de 

aprimoramento pessoal e profissional, aceitei a proposta de ser uma orientadora de informática. 

Era mais um desafio, assumido em concordo com Papert (1985, p. 34) que diz acreditar “que 

certos usos da tecnologia computacional e das ideias computacionais podem prover as crianças 

com novas possibilidades de aprender, pensar e crescer tanto emocional como cognitivamente”.  

Naquela ocasião eu não tinha consciência de que nascia daquela oportunidade uma 

professora com uma habilidade diferenciada e motivação para trabalhar com crianças pequenas 

e alunos maiores no uso de computadores. Embora eu não tivesse vivência em ensinar crianças, 

tinha essa experiência com adultos e, por ter esse conhecimento, poderia contribuir no desafio 

de participar no processo de inserção da escola no contexto tecnológico em seu cotidiano. 

Seymour Papert (2008), pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 

apostou que as crianças, na relação com os recursos tecnológicos, deveriam se tornar autoras 

na construção do conhecimento por meio da busca por respostas baseadas em situações 

concretas. Assim, os estudantes devem ser instigados pelos professores em suas habilidades de 

resolução de problemas, sobretudo os relacionados ao seu cotidiano.  
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Ainda de acordo com Papert, que adotou o termo construcionismo para as questões de 

ensino e aprendizagem, o uso dos recursos tecnológicos deve pressupor a construção do 

conhecimento por meio da elaboração de produtos (sejam eles materiais ou não), no qual os 

alunos possam explicitar suas ideias e registrá-las, o que possibilita a construção de novos 

conhecimentos. Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais colocam a questão da 

tecnologia como importante elemento a ser incorporado e discutido nas escolas, não apenas 

para ensinar seu uso, mas para integrá-la ao ato de ensinar.  

Papert, desde a década de 80, defendia que o acesso ao computador permitiria às 

crianças estabelecerem outra relação frente ao conhecimento, pois acreditava que esse 

procedimento favorece diferentes formas de aprender no ambiente escolar. Na sua visão, a 

inserção do computador nesse contexto poderia mudar as formas de ensinar e aprender, tendo 

em vista o fracasso na aprendizagem de um grande número de sujeitos.  

Segundo o referido autor, o uso da “máquina do conhecimento”, o computador, 

possibilitaria a construção de conceitos por meio da experiência direta, sem necessariamente o 

domínio do código escrito. Segundo Papert, torna-se alfabetizado aquele que pensa de uma 

forma diferente do que anteriormente, enxerga o mundo de outra maneira (PAPERT, 1997, 

p.17). O computador seria um meio pelo qual a criança poderia conhecer o código escrito antes 

de estar alfabetizada. 

Sendo assim, trabalhar com tecnologias em sala de aula pode significar estabelecermos 

o diálogo rompido entre a teoria e a prática, entre o pensar e o fazer. Os alunos precisam estar 

envolvidos em atividades que mobilizem diversas áreas do conhecimento em torno de um 

objeto de estudo. Assim colaboramos para o desenvolvimento do aprendiz em sua leitura crítica 

de mundo, pois oportuniza o aprendizado não só de conteúdos conceituais, mas de posturas 

procedimentais e atitudes perante a sua realidade.  

Papert (2008) sugere uma adaptação das teorias de aprendizagem e propõe uma teoria 

face às implicações inerentes à utilização de tecnologia no ensino. Sua proposta, o 

construcionismo, defende que a aprendizagem é mais eficaz quando se constroem objetos 

tangíveis ou por meio de imagens.  

Esse autor destaca que, no construcionismo, a elaboração do conhecimento só acontece 

quando o sujeito constrói um objeto de seu interesse, seja um desenho, uma imagem, um texto, 

um mapa ou um programa de computador. Enfatiza-se que essa construção deve ter vínculo 

com a realidade do sujeito ou com o local em que ele será produzido e utilizado.  

O construcionismo implica uma interação estudante-objeto, mediada por uma 

linguagem de programação, como é o caso do Logo. O produto, resultado do processo, pode 
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ser exibido, visto, externalizado, discutido, examinado, admirado e analisado. Papert (2008) 

acredita que esta é a principal característica do construcionismo, pois ela permite a construção 

mental. 

As reflexões apresentadas revelam a necessidade de mudanças no ensino tradicional, 

reconfigurando o mesmo de acordo com o novo cenário social atual, face a emergência de novas 

formas de comunicação interativa. Essa concepção reforça o reconhecimento de que os avanços 

tecnológicos mudaram a forma como interagimos, documentamos, compartilhamos o que exige 

novas formas de pensar e agir.  

Ao mesmo tempo em que os jogos digitais transformaram a forma como as crianças 

brincam e aprendem, as potencialidades educativas da aplicação de jogos educacionais no 

processo socioeducativo estão intimamente vinculadas aos pressupostos interdisciplinares na 

medida em que envolvem um leque de processos de aprendizagem informal, em que, com 

frequência, viabiliza uma relação democrática entre professores e aprendizes. 

É necessário o professor trabalhar com uma percepção do aluno a partir do olhar 

interdisciplinar que liga, religa, aproxima, faz sentido. A perspectiva da interdisciplinaridade 

pode se caracterizar pelo estímulo ao aluno no desenvolvimento da atitude interdisciplinar na 

busca de “alternativas para conhecer mais e melhor, [...] pela atitude de reciprocidade que 

impele à troca, [e de] perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes”. 

(FAZENDA, 2003, p. 69). 

 

1.3 Metodologia da pesquisa  

 

Ao resgatar e descrever o cenário do início da minha carreira em educação, busquei 

referências teóricas que pudessem amparar investigações sobre as experiências profissionais 

que possibilitaram a realização desta pesquisa. Fazenda (2011) coloca que a pesquisa 

interdisciplinar tem como premissa uma “metodologia peculiar de trabalho”, que é a de 

pesquisar a própria prática para, em seguida, realizar a construção coletiva de um novo 

conhecimento constituído de histórias pessoais e suas unicidades. Esta metodologia, que utiliza 

a teoria de forma rigorosa, transforma o olhar de quem lê a si mesmo e ao mundo, a atitude de 

quem a examina, contribuindo para que haja a passagem de um olhar disciplinar para um olhar 

mais amplo, interdisciplinar.  

A partir do resgate da minha história de vida, teço reflexões, compartilhando práticas, 

identificando traços pessoais e subjetivos enquanto pesquisadora. A metodologia de pesquisa 

utilizada nesta pesquisa não é uma autobiografia, mas sim a interpretação da história de vida 
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desta pesquisadora, fazendo com que me identificasse como agente de transformação, por meio 

das conexões que foram estabelecidas neste percurso.  

Faço uso de uma narrativa em primeira pessoa, para explicitar minhas práxis enquanto 

educadora e pesquisadora. De acordo com Fazenda (2008), a história de vida como 

procedimento de pesquisa exige do pesquisador e do orientador cuidados especiais, porque 

“sugerem movimentos novos no delineamento das ações”. Nesse âmbito, ao percorrê-la diante 

do amparo da interdisciplinaridade, provoca o desenvolvimento de uma “atitude 

interdisciplinar”.  

A atitude interdisciplinar expressa neste trabalho revela profundo envolvimento no 

processo de investigação por meio da reflexão sobre minha trajetória de vida. Essa metodologia 

personaliza e dá um caráter singular a cada pesquisa, pois permite que cada pesquisador trace 

seus caminhos relacionados à sua vivência, ao rever sua prática e os caminhos percorridos, 

repensando e reavaliando toda sua experiência, o que é um grande e envolvente desafio.  

 

A trilha interdisciplinar caminha do ator ao autor de uma história vivida, de 
uma ação conscientemente exercida a uma elaboração teórica arduamente 

construída. Tão importante quanto o produto de uma ação exercida é o 
processo e mais que o processo, é necessário pesquisar-se o movimento 

desenhado pela ação exercida - somente ao pesquisarmos os movimentos das 

ações exercidas, será possível delinearmos seus contornos e seus perfis. 
(FAZENDA, 2011, p.15) 

 

Ao assumirmos o papel de investigadores, é necessário vencermos o medo e as 

resistências pessoais que vão se relevando em um processo intenso de emoção, reflexão e ação. 

Fazenda, explica que, na pesquisa, por meio de história de vida, o mais fundamental  

 
[...] é vencer as amarras pessoais, deixar o peito aberto para que flua dele toda 

a emoção que a ação praticada provocou. Esse processo é mais longo quanto 

o da nidação da teoria, pois exige uma adesão irrestrita ao processo de 
desvelamento da prática, exige o rompimento com descrições padronizadas, 

exige a descoberta ou o símbolo que gestou e sustentou toda a prática vivida. 

(FAZENDA, 2008, p.12) 
 

Casadei (2014, p. 30) utiliza a metodologia de história de vida em sua tese de doutorado 

e expressa, como ocorreu nesta pesquisa, a possibilidade de “perceber que as memórias 

alicerçadas na teoria” estavam nele avivadas, o que permitiu que eu identificasse os nexus e os 

nodus que muitas vezes não tinha consciência de que poderiam ocorrer. Viver o “diálogo 

interdisciplinar” é viver as conexões compartilhadas em vários momentos da própria história. 
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Esse percurso me fez conhecer com maior profundidade a interdisciplinaridade e 

entender a importância do resgate da história de vida. De acordo com FAZENDA (2004, p. 

423), esse processo não “nasce do acaso”: 

 

[...] A pesquisa que denominamos interdisciplinar nasce de uma vontade 

construída. Seu nascimento não é rápido, exige uma gestação prolongada, uma 
gestação em que o pesquisador se aninha no útero de uma nova forma de 

conhecimento – a do conhecimento vivenciado e não apenas refletido, a de um 

conhecimento percebido, sentido e não apenas pensado. Esse processo de 
nidação que o pesquisador inicialmente vivencia leva-o a uma revisão da 

bibliografia que veio norteando sua formação – uma releitura do que mais o 
marcou em sua concepção de educação. (FAZENDA, 2014, p. 213) 

 

Os conceitos apontados subsidiaram a elaboração do desenho de um projeto de 

letramento digital, o que nos conscientiza que é necessário aprender a utilizar os recursos 

tecnológicos a favor das nossas vidas refletindo sobre o uso das tecnologias de maneira irrestrita 

e permissiva, em uma sociedade que se constitui cada vez mais pelo Ter. Esse Ter se configura 

como mola propulsora de um mundo capitalista e devastador, na medida em que a sociedade 

precisa despertar para as reais necessidades de aprendizado por meio de ou com tecnologias, 

numa perspectiva humana e crítica. 

 

A humanidade está toda por fazer-se. Não teremos jamais parado de falar. 
Toda a obra é aberta. Conclui-se então que não existe conhecimento absoluto. 

O homem é um constante vir a ser, e, como tal, numa temporalidade cronos e 
kairológica e numa historicidade. (FAZENDA, 2006, p. 40) 

 

Espírito Santo (2008), no capítulo três de sua obra “O Renascimento do Sagrado”, 

aborda a questão do tempo presente, mencionando a polaridade Cronos X Kairós. O autor 

aponta a dificuldade do ser humano situar-se no “agora” e menciona que a profunda percepção 

do tempo está ligada ao autoconhecimento.  

Esta pesquisa visa contribuir para o processo de implantação das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) na educação básica e subsidiar a avaliação da metodologia 

de projetos na integração das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs) 

nos processos educativos na Educação Básica. Ressalta-se a importância de se compreender a 

contribuição da interdisciplinaridade considerando as seguintes premissas: 

• Aprender a pesquisar; 

• Aprender a publicar conteúdos; 

• Aprender a comunicar-se no ambiente digital. 
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Essas premissas foram relevantes indicadores no processo de formação dos alunos e 

professores do Ensino Básico, tendo como parâmetro uma visão sobre os usos e os impactos 

que a tecnologia educacional assume na educação.  

A construção das reflexões sobre minha trajetória permite identificar e manifestar minha 

concordância com Paulo Freire (1991, p. 58), ao expressar que “Ninguém nasce educador ou 

marcado para ser educador. A gente se faz educador, na prática e na reflexão sobre a prática”.  

Diante do exposto e reportando-me à minha trajetória profissional, em 1996, iniciei 

minha carreira como educadora, no Colégio Morumbi Sul, uma instituição de ensino básico, 

privada, que também oferecia cursos de Ensino Médio técnicos (Contabilidade, Administração 

e Processamento de Dados), com trinta aulas semanais, para turmas de Educação Infantil a 

partir de 4 anos, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. Um ano depois, no período 

noturno, passei a ministrar aulas no Curso Técnico de Processamento de Dados. 

 

Figura 7 – Fachada do Colégio Morumbi Sul 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Essa primeira experiência em uma escola formal foi extremamente enriquecedora e 

determinou o meu caminho profissional, porque, com ela, percebi o quanto meu conhecimento 

técnico sobre os computadores encantava os alunos e eu percebia, em cada aula, o entusiasmo 

e a alegria deles em aprender a utilizá-los. 
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Era visível o ganho do computador no âmbito educacional, por ser um instrumento que 

permitia interatividade. Embora muitas escolas na década de 90 estivessem utilizando os 

laboratórios de informática como uma estratégia de marketing, na medida em que esse espaço 

deixou de ser um diferencial entre elas, isso definiu de fato como essa tecnologia foi sendo 

utilizada, integrada aos interesses educacionais e de formação dos alunos.  

Por conta de o meu desempenho nas aulas ter sido considerado excelente, fui indicada 

por um amigo e convidada para trabalhar em outra escola da região, como professora de 

informática no Colégio Educando com Amor as Gerações (EAG), uma escola particular, 

privada, que tinha Ensino Médio Técnico de Administração, Contabilidade, Magistério, 

Publicidade e Processamento Dados.  

 

Figura 8 – Fachada do Colégio EAG 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Passei a intercalar os meus horários de aula entre o Colégio Morumbi Sul e o Colégio 

EAG, trabalhando todos os dias da semana, com uma carga de 45 aulas semanais. Foram tempos 

de muitos aprendizados, desafios, questionamentos que enriqueciam minha capacidade de atuar 

com alunos de diferentes idades. Tenho boas recordações dessa época! 

Iniciei o ano de 1999 com novos projetos e perspectivas no Colégio EAG, fui convidada 

para coordenar a área de informática da escola e implantar novos projetos, além das aulas como 

professora de informática. Foram seis anos de crescimento exponencial no Colégio EAG. 
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Importante destacar que os mantenedores da instituição foram sempre incentivadores do meu 

progresso acadêmico e profissional, inspirando, apoiando e desafiando a minha capacidade de 

inovar e apreender.  

A diretora pedagógica e mantenedora da escola, Elisabeth A. G. Rodriguez, foi uma 

pessoa muito importante na minha formação profissional, inspirada por ela ingressei no curso 

de Pós-graduação em Psicopedagogia, a fim de intensificar estudos acadêmicos na área de 

Educação, o que resultou no fortalecimento de domínio teórico através da Psicogenética de 

Henri Wallon, dos estudos de Vygotsky. Estes fundamentos possibilitaram ousadias para olhar 

o aluno como ser integral, um ser que aprende, que ama e que necessita ser amado.  

A monografia apresentada à banca examinadora, com o título “O uso do computador 

como ferramenta de aprendizagem na educação infantil com crianças de 4 a 6 anos”, permitiu 

que durante esse processo de estudo, por meio do domínio de conceitos teóricos da área 

educacional, tivesse a oportunidade de fazer uma relação entre a minha prática, a dinâmica 

pedagógica e a psicopedagógica. Ao desenvolver meu trabalho de pesquisa pude perceber com 

maior ênfase a importância da informática educacional no contexto da educação. 

No conjunto Educação/Informática/Psicopedagogia, considerei de suma importância 

entender o ambiente educacional do presente e do futuro, ressaltando a importância de criar 

condições interativas que conjuguem diversas linguagens. A utilização da informática depende, 

portanto, do conteúdo, da intenção e da situação, considerando sempre o sentido e o contexto. 

A inserção da informática na área educacional é bem mais complexa que a utilização de 

qualquer outro recurso didático até então conhecido, pela quase infinita diversidade de recursos 

disponíveis. 

Segundo Paulo Freire (2007, p. 39), “ensinar exige risco e a disponibilidade ao risco, ao 

novo que não pode ser negado”. Assim, pude compreender no decorrer da minha trajetória que 

o professor, ao mesmo tempo em que age, reflete sobre a ação, buscando uma interação da 

realidade com o conjunto de esquemas teóricos e de suas convicções. A partir desse olhar, a 

aprendizagem se define como um processo de construção das relações, como o nexus de uma 

aprendizagem ativa na interação com o mundo, responsável pela direção e significado 

aprendido.  

Os nodus vão se compondo na caracterização da escola enquanto um sistema constituído 

de pessoas, processos, procedimentos, informações, conhecimentos e estrutura física. Nesta 

pesquisa, a escola tem um papel importante e revelador no reconhecimento de um espaço onde 

as transformações e desafios ocorridos sucederam a profissional que sou hoje, como um 

importante nodus o qual reconheço como parte do meu desenvolvimento enquanto pessoa. O 
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nexus se revela por meio do meu interesse por tecnologia desde muito cedo, sinalizando o 

caminho que eu percorreria, permeado pelo desafio de dominar a técnica, explorar novas 

descobertas, desafiar as evoluções tecnológicas a fim de contribuir de alguma forma para a 

melhoria do aprendizado e dos usos que fazemos das tecnologias. 

A palavra tecnologia tem sua origem no grego antigo: “téchne”, significa técnica, arte 

ou ofício e “logia”, termo que pode ser entendido como “ciência” ou estudo de algo. A 

tecnologia está inserida na vida humana há muitos anos e ao longo da história vem se 

aprimorando na medida em que as pesquisas avançam e se desenvolvem. Neste trabalho a área 

da tecnologia educacional é vista como objeto de estudo no contexto da aprendizagem.  

Resulta das reflexões expostas o entendimento da necessidade de integrar as tecnologias 

educacionais às disciplinas, da concepção do currículo de letramento digital como estratégia de 

ensino aprendizagem com foco nas aprendizagens sobre o computador, com o computador, pelo 

computador, com internet, sobre a internet, que se desenvolvem em projetos inovadores. 

A mediação pedagógica tem um caráter importantíssimo na contextualização, 

intencionalidade e significado no espaço escolar e fora dele. O desenvolvimento de projetos 

envolve ensino de programação, pensamento computacional, computação desplugada, 

ambientes virtuais de aprendizagem, mídias sociais, cultura digital com o objetivo de 

proporcionar ao aluno uma aprendizagem com tecnologia, porém com autoria e significado.  

Segundo Paulo Freire (2007, p. 26),  

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 
gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de 

mãos dadas com a decência e com a seriedade.  

 

Ao refletir sobre a minha prática e as experiências vividas, procuro exercitar o 

pensamento crítico e a capacidade de aprender continuamente a fim de me desenvolver como 

pessoa e profissionalmente. 

Nesse contexto, a intenção desta pesquisa é contribuir para os debates no âmbito da 

construção de um currículo de letramento digital. O estudo se dá por meio da experiência 

pessoal e profissional da investigadora tendo como lócus uma escola de Ensino Básico. 

As etapas de construção da pesquisa e os resultados alcançados compõem esta 

Dissertação a qual se encontra estruturada em cinco capítulos, conforme explicitado a seguir. 

No primeiro capítulo são apresentadas as conexões que deram origem à realização desta 

investigação que tem como um de seus focos os avanços no mundo digital, os quais 

desempenham um papel fundamental na redução do mundo e na conexão das sociedades de 
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maneira nunca vista antes na história humana. Reconhecer o papel das conexões entre pessoas 

usuárias ou não da tecnologia permite compreender o papel do ser humano no caminho a ser 

percorrido e a importância da alteridade em nossas vidas. 

O segundo capítulo trata da análise crítica sobre a integração das Tecnologias Digitais 

da Informação e da Comunicação (TDICs) na educação tendo em vista suas implicações e 

consequências na vida cotidiana, incluindo os possíveis efeitos e a necessidade de uma atuação 

com critérios éticos e de valores morais na integração dessas tecnologias ao currículo escolar.  

O terceiro capítulo apresenta como o currículo de letramento digital é constituído, 

considerando competências e habilidades a partir de uma perspectiva dialógica, reconhecendo 

a conectividade tecnológica como favorecedor do acesso do estudante e do educador ao 

conteúdo da aprendizagem, a infraestrutura tecnológica tão importante quanto o projeto 

didático e os contextos de mediação pedagógica.  

No quarto capítulo, são apresentadas as práticas interdisciplinares, fazendo uso de 

alguns exemplos concretos desenvolvidos em parceria com educadores e estudantes, nas quais 

é possível reconhecer a importância do olhar interdisciplinar e multifacetado na aprendizagem 

no século XXI, além dos seus impactos e caminhos possíveis. 

O quinto capítulo trata da importância das infinitas possibilidades de observar e entender 

a realidade atual, a importância de dinamizar os espaços de aprendizagem, a articulação 

possível entre a tecnologia, currículo e a cultura digital.  

Esta Dissertação é finalizada com a apresentação de reflexões que colocam em destaque 

resultados obtidos com a pesquisa e suas possíveis contribuições na perspectiva da 

multiplicação de saberes. 
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2 EDUCAÇÃO BÁSICA: INOVAR E APRENDER 

 

“O diálogo é a única condição possível de eliminação das barreiras entre disciplinas e eu 
diria, também, para melhorar a convivência e a cooperação”. 

(Fazenda, 2006) 

 

Dewey, em 1910, ao escrever sua obra “Como pensamos”, faz uma denúncia ao estado 

de compartimentalização enfrentado pela escola mediante a multiplicação de matérias, cada 

qual sobrecarregada de fragmentos desconexos que deveriam ser assimilados pela repetição, 

diante da justificativa da autoridade. Propõe como alternativa as “ocupações construtivas” que 

foram ganhando espaço e tornaram-se conhecidas como projetos.  

A busca da nascente filosófica do trabalho com projetos nos leva ao pragmatismo norte-

americano. Nele vamos encontrar os fundamentos conceituais mais amplos dessa proposta. 

Dewey foi a expressão mais influente do pensamento pragmático na educação. Com sua vasta 

produção bibliográfica, revolucionou a educação norte-americana, por sua influência 

radicalmente inovadora do processo ensino-aprendizagem a qual teve repercussão em vários 

continentes.  

Os métodos valorizam a participação ativa do aluno: learning by doing, como defendia 

Dewey. Aos alunos deve ser dada liberdade para escolher situações de aprendizagem que lhes 

pareçam mais significativas. A sala de aula não fica restrita ao complexo escolar, estende-se 

para qualquer espaço que possa oferecer experiência de aprendizagem. Para os pragmáticos, 

aulas práticas em ambientes diversificados são mais significativas, pois envolvem as pessoas 

em experiências diretas.  

A história do currículo demonstra que teorias curriculares foram se construindo no 

contexto dos diferentes movimentos sociais e educativos. Passamos pelos enfoques curriculares 

racionalista, cognitivista, de autorrealização e, mais recentemente, a partir da década de 1980, 

a ênfase na reconstrução social, também denominada de teoria crítica do currículo, com 

inspiração freireana e de autores como Apple (2006). 

Na teoria crítica, o currículo é considerado uma construção histórico-social com enfoque 

relacional entre escola e sociedade. A concepção contempla aspectos ligados à forma como as 

instituições escolares, os currículos, os educadores e os estudantes contribuem para a 

reprodução cultural e econômica das classes dominantes e como influem nas rupturas 

considerando a ideologia hegemônica através da resistência e do conflito.  

Nessa concepção o discurso dialético se fortalece, as relações se democratizam, o poder 

se torna participativo, os problemas que afligem a comunidade são transformados em temas em 
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torno dos quais o currículo encontra uma configuração próxima da realidade e necessidades dos 

estudantes. Nesta dimensão, as disciplinas perdem a estrutura conservadora e a educação 

assume um sentido libertador.  

Para Apple (2006), é preciso um exame minucioso e crítico de todo um conjunto de 

ações e valores que se acham fora das instituições de ensino.  

 

É preciso complementar-se uma análise econômica com uma abordagem que 
se apoie solidamente numa orientação cultural e ideológica, se estamos 

realmente dispostos a entender as formas complexas em que as tensões e 
contradições sociais, econômicas e políticas são mediadas nas práticas 

concretas dos educadores no desempenho de suas atividades nas escolas. 

(APPLE, 2006, p. 11) 
 

A prática do pensamento crítico revela a influência expressiva de Paulo Freire na teoria 

curricular ao combinar a “linguagem crítica” e a “linguagem da possibilidade”. “A 

compreensão da história como possibilidade e não determinismo [...] seria inteligível sem o 

sonho, assim como a concepção determinista se sente incompatível com ele e, por isso, o nega” 

(FREIRE, 2006, p. 92).  

Ressignificar o currículo é um passo importante na tarefa política de estabelecer arranjos 

curriculares que sejam transgressivos da ordem conservadora e que tragam uma proposta de 

humanização capaz de orientar, no sentido da conscientização. Nesta dimensão, educadores e 

pesquisadores buscam dar sentido à sua práxis investigativa e educativa. “Não há mudança sem 

sonho como não há sonho sem esperança” (FREIRE, 2006, p. 91).  

É preciso ainda ter claro que um processo de inovação curricular demanda pensar a 

formação docente, já que o novo não se faz por mera acumulação de conhecimentos, e sim, 

conforme Nóvoa (1997, p. 27), “A inovação só terá sentido se passar por dentro de cada um, se 

for um processo de reflexão e apropriação pessoal”. De acordo com Freire (2006, p. 206), 

 

O ‘inédito-viável’ é na realidade uma coisa inédita, ainda não claramente 

conhecida e vivida, mas sonhada e quando se torna um ‘percebido-destacado’ 
pelos que pensam utopicamente, esses sabem, então, que o problema não é 

mais um sonho, que ele pode se tornar realidade.  

 

Nessa perspectiva os desafios contemporâneos demandam um repensar da educação. 

Esse repensar envolve diversificar as formas de agir, aprender e buscar conhecimentos, 

considerando a cultura e os meios de expressão que a permeiam. A escola é concebida como 

um espaço no qual a criança, além de aprender as habilidades cognitivas, desenvolve e 

estabelece elos sociais diversos. 
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[…] a educação constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de 

experiências, em que cada envolvido discute suas idéias e concepções. A 
dialogicidade constitui-se no princípio fundamental da relação entre educador 

e educando. O que importa é que os professores e os alunos se assumam 

epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 2007, p. 96) 
 

A Escola é o ambiente educativo voltado ao processo de escolarização e compromisso 

com saberes, hábitos, atitudes, conhecimentos, culturas, ideologias e valores socialmente 

referenciados em processo de constituição permanente de reflexão e transformação social para 

melhoria da convivência humana. 

O currículo escolar configura-se como o conjunto de valores e práticas que 

proporcionam a produção, a socialização de significados do espaço social e contribuem 

intensamente para a construção de identidades socioculturais dos estudantes. Além dos 

componentes curriculares centrais obrigatórios, previstos na legislação e nas normas 

educacionais, outros elementos são adicionados, dada a flexibilidade e diversidade de cada 

projeto escolar.  

A organização das disciplinas no currículo escolar tem como lógica o desenvolvimento 

do ensino que parte do simples para o mais complexo, do concreto para o abstrato, do geral para 

o específico. É necessário avançar diante dos conceitos de totalidade, da visão holística, 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, sócio-interacionismo e projetos pedagógicos. A 

construção do currículo se caracteriza pela articulação, transformação, colaboração, 

criatividade, expansão e desenvolvimento de competências e habilidades de sujeitos plurais. 

Com essa articulação transversal entre as disciplinas numa relação de reciprocidade e, 

ao mesmo tempo, induzindo ao aprofundamento vertical na identidade de cada disciplina, torna-

se possível a superação da fragmentação disciplinar, o que favorece a realização de projetos. 

Esse é um dos aspectos que tem marcado o desenvolvimento da Pedagogia de Projetos, 

que tem sua gênese enquanto prática escolar na Educação Básica, por sua forma inovadora de 

abordar os conteúdos curriculares, que passam a ser concebidos de maneira integral, articulada 

e dinâmica. Essa realidade valoriza a participação, a colaboração, a motivação e coprodução 

vivenciada entre os estudantes e seus professores. Segundo Fazenda (2001, p.11), 

  
[...] a interdisciplinaridade propõe que todo conteúdo ou tema trabalhado na 

escola considere aspectos epistemológicos (de ordem conceitual), 

metodológicos (de ordem prática) e ontológicos (de ordem existencial), 
necessários à compreensão do todo que envolve o próprio conhecimento e que, 

consequentemente, interfere na formação do aluno. 

 

O trabalho que compõe o objeto de estudo desta pesquisa reporta-se aos conceitos 

discutidos na medida em que visa contribuir com a elaboração de um currículo de letramento 
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digital a partir de olhares, práticas, estudos, reflexões e preposições sobre as Tecnologias 

Digitais da Informação e da Comunicação (TDICs), diante de uma perspectiva interdisciplinar. 

A importância da concepção desse currículo vai articular a interface aluno, professor e 

tecnologia. Em especial ressalta-se a interdisciplinaridade que nos possibilita associar nosso 

conhecimento de mundo a uma ideia de rede, porque supera uma visão fragmentada diante do 

conhecimento, promove o diálogo entre as disciplinas, a integração, a interação dos saberes em 

diversas áreas do conhecimento, além de desenvolver uma atitude interdisciplinar dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem. A partir de um olhar progressista, os 

conteúdos deixam de ter um fim em si mesmos, nas práticas pedagógicas que serão aqui 

relatadas, os alunos são envolvidos na construção do conhecimento e em suas aprendizagens, 

tornando-as significativas. 

A interdisciplinaridade é uma forma de compreender e modificar o mundo, pelo fato de 

essa realidade ser múltipla e a possibilidade mais imediata que nos afigura sua efetivação no 

ensino decorrer da eliminação das barreiras das disciplinas. Anterior a esta necessidade básica, 

é obvio que está a necessidade da eliminação das distâncias entre as pessoas (FAZENDA, 2011, 

p. 52) 

O surgimento de novas tecnologias digitais: a inteligência artificial, os robôs 

humanoides, o reconhecimento facial, a biotecnologia, Blockchain, Internet das Coisas (IoT), 

Computação Quântica, entre outros, exige rever as formas de compreensão. No mundo 

globalizado e conectado, o currículo deve contribuir para libertação, porque a mera transmissão 

de conhecimento está superada. É importante possibilitar aos estudantes a compreensão crítica 

por meio da interação e do diálogo e reconhecer a necessidade de um currículo que contribua 

para a construção de saberes que tenha como exigência a interação social, o desenvolvimento 

de habilidades e competências num processo coletivo e individual, dialógico e reflexivo entre 

a teórica e a prática.  

Embora o avanço tecnológico nas diversas áreas do conhecimento, muito se tem 

questionado para uma prática inovadora na educação básica. O conjunto das novas referências 

aponta para a produção do conhecimento a partir de problematizações sociais concretas, para 

abordagens integradas do conhecimento, para relações dialógicas e formativas no processo 

ensino-aprendizagem-avaliação, entre outras.  

Dentro desse contexto, nos deparamos com a ordem curricular fundamentada no 

paradigma técnico-linear disciplinar que vem se mostrando inadequada para articular o 

conjunto de alterações necessárias à inovação na educação básica, colocando como desafio a 
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necessidade de buscar modelos curriculares construídos sob novas bases, capazes de promover 

uma visão integrada, complexa, global e emancipatória do conhecimento. 

Mostrar a prática pedagógica orientada por projetos traz mudanças significativas para o 

processo ensino-aprendizagem. Essa idéia de projeto pretende envolver a antecipação de algo 

desejável que ainda não foi realizado, mas traz a ideia de pensar uma realidade que ainda vai 

acontecer. O processo de projetar implica analisar o presente como fonte de possibilidades 

futuras (FREIRE; PRADO, 1999). Tal como vários autores colocam, a origem da palavra 

“projeto” deriva do latim projectus, que significa algo lançado para frente.  

O conjunto das novas referências sociais e pedagógicas capazes de alterar o paradigma 

dos currículos e práticas pedagógicas da educação básica aponta para uma nova perspectiva 

epistemológica que valoriza a produção do conhecimento e o concebe como um fenômeno 

cultural, para a almejada e legalmente recomendada indissociabilidade entre ensino e pesquisa, 

para a integração entre a teoria e a prática, para a organização interdisciplinar do conhecimento, 

para as relações dialógicas entre professor e aluno, para concepções e práticas formativas de 

avaliação, valorização das dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais dos objetivos e 

conteúdos de aprendizagem, para a aprendizagem a partir de enfoques problematizadores, 

enfim, para a formação integral do aluno.  

Ao objetivar uma prática pedagógica capaz de oferecer uma aprendizagem significativa, 

promove-se a relação entre a teoria e a prática, a contextualização, a aplicação dos 

conhecimentos, o uso dos diferentes tipos de tecnologias, a interação professor-aluno-

comunidade, a integração entre as diferentes áreas e o trabalho em equipe, tendo em vista um 

perfil de aluno autônomo, criativo, reflexivo, atuante e participativo. 

O que fazer para garantir ao aluno um aprendizado integral?  

Diante desta inquietude e dentro da perspectiva de um currículo baseado em projetos 

alguns objetivos tornam-se exigidos nesse contexto conceitual e colocam-se como desafios para 

desempenho da função docente. São eles: 

1. Compreender as potencialidades, as implicações e as exigências no 

desenvolvimento de projetos em sala de aula nos quais os alunos são sujeitos 

ativos da aprendizagem; 

2. Observar e dialogar para compreender suas dúvidas, inquietações, expectativas 

e necessidades nas quais os alunos são sujeitos ativos da aprendizagem;  

3. Desenvolver projetos articulados envolva a coautoria dos vários sujeitos no 

processo educacional; 
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4. Elaborar um projeto de gestão escolar que esteja articulado com o projeto da sala 

de aula do professor; 

5. Realizar a integração entre as diferentes mídias e conteúdos envolva a inter-

relação de conceitos e princípio;  

6. Assumir a consciência de que é necessário compreender que no trabalho por 

projetos as pessoas se envolvem para descobrir ou produzir algo novo, 

procurando respostas a questões ou problemas reais. 

 

Acrescenta-se a necessidade de se ter em vista que a construção de um desenho 

curricular integrado, especialmente o currículo por projetos, requer uma série de condições. 

Primordialmente diante dessas reflexões e com objetivo de desenvolver um currículo 

que integra diferentes tecnologias à prática pedagógica, voltado à aprendizagem significativa 

do estudante, especialmente no trabalho com projetos, este inverte a lógica do currículo definido 

em grades de conteúdo temáticos estanques, induzindo o professor a colocar em jogo as 

problemáticas que permeiam o cotidiano.  

Deve-se priorizar que elaborar um currículo de letramento digital não se trata de 

neutralizar o uso dos computadores e todas as possibilidades das tecnologias educacionais 

disponíveis para a educação, mas de se permitir um avanço no uso das tecnologias que conectam 

conhecimentos e recursos, desafiando as fronteiras entre as disciplinas para uma exploração 

viva, integradora e empolgante. 

 

Dada a novidade da tecnologia digital, não é de surpreender, que não tenhamos 
desenvolvido uma linguagem universalmente aceita para falar sobre ela. Isso 

não significa, entretanto, que devemos ignorar que uma revolução está em 

gestação ou que não devamos fazer todo o possível para o orientar sua 
evolução. [...] face do problema da reforma da educação básica, a transição do 

modo de conhecer baseado na literacia para o modo de conhecer por meio das 

novas mídias. (PAPERT, 2008, p. 26)  
 

Considera-se a condição de contribuir no processo de reconstrução do Ensino Básico 

com foco em ampliar as possibilidades do aprender, incluindo todas as formas de interação, 

vendo o mundo de outra maneira supondo diferentes alfabetizações que propiciam a habilidade 

de leitura do mundo, onde o conhecimento é metabolizado, assimilado juntamente com todas 

as outras experiências e vivências na sociedade global em que estamos inseridos. As 

transformações ocasionadas pelo advento da Internet e do smartphone conduziram a outras 

formas de se comunicar e potencializaram a leitura de mundo. As Tecnologias Digitais da 

Informação e da Comunicação (TDICs) são ferramentas importantes para o professor que deseja 
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dialogar com seus alunos em dimensão virtual e digital na qual todos estão inseridos e 

conectados. 

 

2.1 Ciclo de Transformação pelas TDICs 

 

Vivemos uma época marcada pela urgência, o tempo parece cada vez mais escasso. A 

maioria das pessoas tem um aparelho celular que as bombardeia a cada minuto com um volume 

enorme de informações. Surge nesse contexto um comportamento social: uma busca constante 

por informação, onde as pessoas estão sempre com necessidade e pressa de se informar, 

experimentar e isso tem transformado o modo como pensamos e agimos.  

Nesse sentido fica evidente a importância de gestores da escola, junto aos professores, 

reverem suas funções para que possam ser capazes de fazer uma gestão das tecnologias 

presentes no ambiente escolar, conhecendo seus limites e suas potencialidades para maximizar 

os processos de gestão, ensino e aprendizagem, articulando questões político-pedagógicas a 

favor da aprendizagem dos alunos ao potencializar espaços para a construção de novos saberes.  

Nessa busca por integrar tecnologia e educação, cabe destacar inicialmente como parte 

das discussões sobre tranformações desencadeadas pelas TDICs o Programa “Educar na 

Sociedade da Informação” – iniciativa criada no Instituto de Estudos Avançados da 

Universidade de São Paulo, em 2001, pelo economista, sociólogo e jornalista Gilson Schwartz 

– do qual participei entre os anos 2002 a 2004. Esse Programa foi o canal de acesso direto para 

a Cidade do Conhecimento da USP (Figura 09), oferecido em curso destinado a professores e 

outros profissionais do Ensino Médio e Fundamental, educadores que atuam em organizações 

públicas, privadas e do terceiro setor.  

Mais que um curso de atualização com pesquisadores de destaque da USP e de outras 

organizações, foi um espaço para a formação de redes de contatos com profissionais que 

lideram iniciativas educacionais, projetos de pesquisa e ações sociais, fazendo uso inteligente 

das novas tecnologias de informação e comunicação. 

A dinâmica do Programa incluiu a realização de encontros presenciais, dinâmicas de 

grupo utilizando a Internet e a realização de projetos específicos. Em cinco edições, foram 

realizados 25 módulos com uma audiência estimada em dois mil professores e alunos. O 

Programa “Cidade do Conhecimento” contou com o apoio da Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo. 
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Figura 9 – Site da Cidade do Conhecimento 

 

Fonte: http://www.cidade.usp.br/ 

 

Programas como esse compõem minha experiência profissional, iniciada em 1996, que 

está permeada de aprendizagens interdisciplinares envolvendo apresentações, participações em 

congressos, muitas atividades ligadas a tecnologia e educação. Situar essas intersecções nos 

remete novamente a expandir a compreensão sobre a interdisciplinaridade, relevando sua 

importância ao considerar que “A Interdisciplinaridade nos diz que não devemos negar nossa 

história e, socializá-la é nosso dever como pesquisadores” (FAZENDA, 2000, p. 11). 

A prática pedagógica dos professores interdisciplinares precisa envolver atributos de 

interações de associação, colaboração, cooperação, complementação e integração entre as 

disciplinas (FAZENDA, 1979, p. 30-37). Nessa busca por entender como a tecnologia 

educacional se tornaria uma grande aliada do professor e integradora de disciplinas e conteúdos, 

aceitei o próximo desafio de atuar como Consultora de Tecnologia Educacional na Positivo 

Informática, empresa do Grupo Positivo, na divisão de Tecnologia Educacional, 

especificamente no Portal Educacional.  

http://www.cidade.usp.br/
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O Grupo Positivo atua nos segmentos público e privado, da Educação Infantil ao Ensino 

Superior, por meio de seus sistemas de ensino, portais de conteúdo educacional na Internet e de 

colégios de Ensino Básico.  

O Portal Educacional é um ambiente multidisciplinar especialmente criado para que a 

escola possa tirar o máximo proveito das infinitas possibilidades da Internet. Sendo o maior 

portal de educação em língua portuguesa, o Educacional representa para educadores, pais e 

alunos uma ferramenta inovadora e dinâmica para ampliar capacidades cognitivas e trabalhar 

conteúdos de forma individualizada. 

 

Figura 10 – QrCode – Acesso ao site do Portal Educacional 

  

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

No papel de consultora de tecnologia educacional tive como meta auxiliar professores, 

coordenadores e diretores na elaboração de planos de ensino mais contextualizados com o uso 

das tecnologias da comunicação e informação, de acordo com a estrutura sociocultural existente 

em cada escola. Esse planejamento assegurava o uso do Portal Educacional, como um recurso 

de linguagem atraente, muitos conteúdos que dispunham dos mais variados recursos 

multimídias disponíveis na época, tornando-o acessível para alunos e professores, contribuindo 

para um aprendizado mais estimulante. As atividades diárias envolviam os seguintes 

procedimentos: 

▪ Organização e realização de workshop, palestras e planejamento de treinamentos para 

professores por nível de ensino; 

▪ Acompanhamento pedagógico para coordenadores e professores em diversas 

instituições de ensino, utilizando os recursos multimídia, tais como: Portal Educacional, 

Lousa Interativa, Max Câmera, Aplicativos para Tablets e Mesas Educacionais; 
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▪ Realização de planejamento, controle e gestão de atividades em uso do Portal 

Educacional;  

▪ Implantação e acompanhamento de novos projetos. 

 

Esse cenário representa a referência das funções que assumi em dezembro de 2005, as 

quais abrangia a missão de acompanhar, orientar, planejar e ensinar a usar ferramentas 

tecnológicas e conteúdos multimídias, junto a professores em diferentes escolas. A expectativa 

era de que o professor pudesse se sentir mais seguro para dar uma aula permeado pelo uso de 

recursos tecnológicos. Desta forma, apresentava os Projetos de Aprendizagem como uma 

proposta inovadora que propiciava a integração do uso interdisciplinar das Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (TDICs) na prática pedagógica. O desenvolvimento dos Projetos 

de Aprendizagem se ancorou na interdisciplinaridade, o que fomentou a construção de novos 

saberes, instaurando um diálogo cooperativo e solidário entre os agentes engajados no processo 

de construção do conhecimento.  

Sentia-me privilegiada pela oportunidade de trabalhar em uma grande empresa (Positivo 

Informática), que tem uma trajetória na área da educação destacando-se por seus investimentos 

em tecnologia educacional. Sentia-me motivada por participar desse grupo e tinha a missão de 

acompanhar, orientar, planejar e ensinar professores de diferentes escolas a usarem ferramentas 

tecnológicas e conteúdos multimídias. 

Em janeiro de 2006 fiz a primeira viagem para conhecer escolas e seus professores. 

Voltei dessa experiência ainda mais apaixonada e feliz pelo compromisso assumido. No retorno 

a São Paulo, não passei bem e fui ao Pronto Socorro e, para minha surpresa, descobri que estava 

grávida de 8 semanas, mesmo tendo um laudo médico, realizado em 2005, informando que eu 

não poderia engravidar, pois sofria de infertilidade. Este momento registra as interfaces entre o 

pessoal e o profissional.  

Passada a emoção e hesitação, informei imediatamente ao meu superior na Positivo 

Informática, que recebeu a notícia por telefone e acalmou meu coração dizendo: “Está tudo bem 

com você? Se estiver tudo bem e você quiser continuar trabalhando, faremos o que for 

necessário para que fique conosco. Você é uma excelente profissional e não queremos perdê-

la.” Fiquei muda ao telefone por alguns instantes, não sabia o que dizer, afinal eu estava 

realizando dois sonhos. Novamente a emoção tomou conta de mim... gratidão eterna a todos 

aqueles que me ajudaram na minha trajetória viajante com um bebê que foi gerado passeando 

por muitas escolas. Foram 6 meses intensos de trabalho e muitas viagens. 
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Enfim, foram oito anos atuando como consultora de tecnologia educacional e formadora 

docente pela Positivo Informática. A principal atividade era apresentar aos professores as 

possibilidades e os recursos disponíveis em uma plataforma de conteúdo digital, por muitos 

anos considerada a maior plataforma de conteúdo digital em Língua Portuguesa do mundo, o 

Portal Educacional.  

Em virtude do trabalho com essa plataforma tive a oportunidade de atuar com 

educadores das principais escolas particulares em vários estados brasileiros como: São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e Manaus.  

Nesse período, contribuí com trabalho de inserção de tecnologia educacional em mais 

de 80 escolas no país, realizei formação de professores para uso de tecnologias digitais para 

mais de 1000 professores. A cada encontro com os professores, em reuniões individuais, em 

grupos, oficinas e workshops, eu ampliava meus conhecimentos. 

Relatos desse período encontram-se no relatório de 2009, entregue à diretora geral do 

Colégio Pentágono em São Paulo (Apêndice 1). Este documento foi resultado de uma 

construção coletiva dos educadores e alunos e teve como objetivo mostrar o desempenho da 

utilização do Portal Educacional na referida escola, além de viabilizar a reflexão sobre as 

práticas metodológicas de utilização de Internet como instrumento para aprendizagem, visando 

auxiliar o planejamento de ações a serem tomadas no ano seguinte.  

Constam nesse Relatório atividades realizadas e demais componentes que caracterizam 

o trabalho realizado e expressam seus diferenciais, tais como: 

▪ Oficinas de texto realizadas em parceria com Ziraldo, com temas escolhidos para 

estimular os alunos a pensar, pesquisar e escrever; 

▪ Projetos Colaborativos, que exploravam possibilidades criadas pela Internet para a 

pedagogia de projetos, priorizando a colaboração entre estudantes na busca por 

objetivos comuns e incentivando o diálogo entre escolas geograficamente distantes. 

Dentre eles situam-se: “Atlas Infantil”, “Este jovem brasileiro”, “Prêmio das crianças 

do mundo”, “Conte um conto”, “Roda de Conversa”; 

▪ Concursos realizados, que estimulavam a competição saudável e envolviam alunos e 

professores de diferentes escolas em todo o país em atividades de interesse pedagógico, 

como “Olimpíada de Língua Portuguesa”, “Olimpíada de Matemática”, “Maratona do 

conhecimento de Ciências”; 

▪ Ferramentas dinâmicas utilizadas como recurso de valorização do conteúdo a ser 

apresentado, que permitiam que o aluno deixasse de ser um mero receptor de informação 

e passasse a ter o papel de transformar a informação em conhecimento, dado que o 
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conhecimento não é cumulativo, mas seletivo. Incluíram-se neste âmbito: ex.: Avaliação 

on-line, blog, central de jogos, construtor de página, desafios; 

▪ Levantamento estatístico relacionado aos acessos ao Portal Educacional, feito pelos 

alunos, apresentando gráficos comparativos;  

▪ Sugestões de ações a serem concretizadas no ano seguinte. 

 

O objetivo de relatórios de atividades, como o mencionado, era apresentar as conquistas 

alcançadas pelos alunos e professores, em cada final de ano letivo escolar, realizadas em cada 

escola. Esses relatórios tinham objetivo de funcionar como um portfólio de aprendizados, ações, 

participações e resultados, que era entregue a cada diretor ou mantenedor da instituição e depois 

compartilhado entre os coordenadores e professores, que eram os responsáveis pelas ações 

pedagógicas. 

Essa oportunidade de trabalho foi altamente enriquecedora, pois permitiu que eu tivesse 

contato com várias escolas ao mesmo tempo, podendo perceber várias realidades. Compreendi 

por meio da prática, como aborda Papert (2008, p.77), que “O principal obstáculo no caminho 

para os professores assumirem o papel de aprendizes é sua inibição com relação à 

aprendizagem”. Essa inibição ficava evidente nas oficinas realizadas com os educadores com 

objetivo de ensinar a como utilizar o Portal Educacional nas aulas e as relações possíveis com 

os conteúdos e projetos.  

No quadro abaixo (Figura 11), apresento a relação de colégios nos quais fui responsável 

pela implantação de tecnologias educacionais na escola, por meio da realização de oficinas 

práticas de formação docente para o uso das TDICs, além de ministrar palestras sobre a 

importância da inserção da tecnologia educacional no contexto escolar como fonte de inspiração 

e inovação para o avanço das práticas pedagógicas como Educadora e Consultora de Tecnologia 

Educacional no período de 2006 a 2013. 
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Figura 11 – Relação de escolas Ensino Básico 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Viver essa experiência resultou numa coletânea de histórias de aprendizagem, sobre 

como os professores lidam com tecnologia, como eles aprendem com tecnologia e como 

ensinavam o que não era preciso ensinar, pois as crianças - os alunos - são livres de receios e 

medos, e possuem conhecimento intuitivo do dia a dia. Desse modo pude explorar e conectar, 

na busca por respostas sobre uso dos conteúdos multimídias entre outras atividades. 

A minha aprendizagem decorrente dessa experiência de vida em diferentes contextos 

mudou a forma como eu interpretava e compreendia o mundo, dialogando sobre significados e 



49 

 

 

objetivos, em contraponto à aceitação passiva da definição de realidade dos outros, o que me 

permitiu empreender processos de transformação pessoal e social.  

Segundo Fazenda (2002), o pensar interdisciplinar parte da premissa de que nenhuma 

forma de conhecimento é em si mesma racional, pois dialoga com outras formas de 

conhecimento, aceita o senso comum como valioso, porque é através do cotidiano que damos 

sentido a nossas vidas. Ampliado pelo diálogo com o conhecimento científico, tende a uma 

dimensão maior, uma dimensão ainda que utópica, capaz de permitir o enriquecimento da nossa 

relação com o outro e com mundo. 

Tendo em vista essas reflexões, podemos perceber que a interdisciplinaridade se realiza 

como uma forma de ver e sentir o mundo, de estar nele, de perceber e entender as múltiplas 

implicações que se realizam ao analisar um acontecimento, um aspecto da natureza, isto é, os 

fenômenos na dimensão social, natural ou cultural. É ser capaz de ver e entender o mundo de 

forma holística, em suas infinitas conexões. 

Em primeiro lugar a educação deve ajudar a encontrar e desenvolver todas as 

habilidades de uma pessoa. Educar significa inspirar, estimular a imaginação e motivar. Embora 

seja uma tarefa desafiadora, é possível. Os educadores precisam se conscientizar da importância 

do seu papel enquanto sujeitos capazes de ajudar cada estudante a encontrar seus meios de 

expressão e apoiá-los no processo de desenvolvimento de suas habilidades linguísticas e de 

comunicação.  

Uma vez que o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) é 

uma realidade em nossas vidas, os nossos alunos fazem uso diário dessas tecnologias dentro e 

fora do espaço escolar como instrumento no desenvolvimento pessoal, estudantil e para 

entretenimento. A tecnologia tem sua lógica de funcionamento baseada em uma lógica binária 

(0 e 1), em que todas as informações (dados) são processadas. Digital deriva do latim “digitus”, 

que significa dedo. Essa constatação nos remete à quantidade de equipamentos que temos hoje 

à disposição, manuseados exclusivamente pelos dedos. 

Da mesma forma que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) representam um conjunto de diferentes 

mídias, diferenciando-se pela presença das tecnologias digitais. 

Ensinar e aprender com as TDICs supõe o uso de recursos que podem contribuir com a 

qualidade das propostas de ensino e aprendizagem. O professor ao desenvolver seu trabalho 

deve avaliar as melhores alternativas e selecionar os recursos mais apropriados.  

Papert (2008, p. 64) afirma  
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[...] a tecnologia pode apoiar uma megamudança na educação tão ampla 

quanto a que vimos na medicina, porém, em um processo diretamente oposto 
ao que conduziu às mudanças na medicina moderna. A medicina mudou, 

tornando-se cada vez mais técnica em sua natureza; na educação, a mudança 

virá pela utilização dos meios técnicos para eliminar a natureza técnica da 
aprendizagem na escola. 

 

Essas reflexões indicam que podemos ter uma postura eminentemente voltada para a 

pesquisa, a inovação, a formação e a qualificação humana e profissional. O mundo 

contemporâneo exige uma conscientização por parte dos educadores acerca da dinâmica 

tecnológica, do potencial das TDICs, do reconhecimento do enorme e crescente volume de 

conteúdos e da acelerada mudança de comportamento (cibercultura), elementos que se refletem 

fortemente no ambiente escolar.  

O impacto cada vez maior das TDICs no ensino e aprendizagem é uma revelação 

significativa na educação em todos os níveis. Através das TDICs, há maiores oportunidades de 

comunicação interativa e troca de informações pela colaboração global, aprendizagem 

autêntica, expansão da comunidade de aprendizagem e capacitação para todos os professores. 

Portanto, exercer a docência junto a esta geração se traduz no grande desafio dos educadores 

do século XXI e exige abertura, flexibilidade ao reconhecimento e inclusão da tecnologia digital 

em sua prática educativa.  

As TDICs são ferramentas-chave da sociedade em que vivemos, são mudanças que 

afetam a forma como trabalhamos, como nos relacionamos uns com os outros, como ocupamos 

os tempos livres e como adquirimos conhecimento do que se passa no mundo. No entanto, as 

salas de aula são ainda um espaço em que há muito a se avançar na sua implementação. 

Dispositivos móveis, notebooks, tablets, lousas interativas, kits de robótica, impressoras 

3D, aplicativos diversos, redes sociais, plataformas de colaboração, webconferências, 

linguagens de programação, entre tantas outras ferramentas e recursos compõem todo o aparato 

tecnológico disponível e podem promover ambientes educativos mais enriquecedores nas 

diferentes áreas curriculares quando são incluídos nas atividades propostas pelos professores. 

Assim, são os alunos quem, autonomamente, procuram a informação pretendida e as soluções 

para as suas dúvidas e o professor atua como orientador dessas buscas.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta os seus objetivos de modo a dar 

resposta ao crescimento das TDICs na sociedade enquanto instrumento de apropriação de 

saberes e de comunicação, apresentando a tecnologia como ferramenta no desenvolvimento de 

habilidades humanas. São elas: 

 



51 

 

 

Competência 4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 

como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
Competência 5: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018, p. 
9) 

 

Para desenvolvimento na realização das competências aqui citadas, é necessário um 

programa de formação de professores que tenha como foco alterar a forma como estes se 

relacionam com a tecnologia: seus hábitos, seus métodos e sua pedagogia. Na Figura 12 usei 

como referência o documento organizado pela Unesco chamado “Padrões de Competência em 

TIC para Professores” a fim de organizar um programa de formação de professores para o uso 

das tecnologias, o qual nomeie como “Ciclo de Transformação pelas TDICs”. 

 

Figura 12 – Gráfico adaptado 

 
Fonte: <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210por.pdf> 

 

Baseado nos pilares Alfabetização Digital, Aprofundamento do Conhecimento e 

Produção do Conhecimento, há uma orientação para a reflexão de como o professor pode 

adaptar-se a essas mudanças buscando entender em qual pilar precisa se aprimorar e enfrentar 

aprendizagens desafiadoras. 

A partir de várias abordagens sobre educação e comunicação, bem como a convergência 

entre ambas, o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) tem alterado o 

comportamento e as práticas relacionadas à aquisição de novos saberes, como também sua 

potencialidade, quando bem utilizadas nos processos educativos. Contudo, em que pese o 
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destaque ao processo de convergência entre o processo comunicacional humano, o processo 

educacional e a argumentação em prol da reconfiguração da prática pedagógica centrada em 

processos colaborativos e críticos de aprendizagem, esses estudos parecem confirmar que o uso 

das TICs nas escolas não tem assegurado transformações substantivas nas práticas pedagógicas 

ou garantido o desenvolvimento de processos autônomos e emancipatórios de educação.  

Assim, as TDICs são um importante complemento às práticas pedagógicas, pois 

fornecem a todos os alunos um apoio de trabalho muito amplo e diferenciado. Esta constatação 

pode ser observada em minha atuação profissional, pois sempre tive um olhar muito cuidadoso 

sobre como os professores aprendiam com a tecnologia e como faziam esse uso na sua prática 

pedagógica. A partir dessa observação, fui criando estratégias para engajar mais os professores 

no uso das tecnologias educacionais, à medida que eles ganhavam confiança e autonomia na 

utilização das TDICs na sua prática pedagógica. 

É fundamental que a relação pedagógica – que se estabelece entre o professor (que 

organiza e favorece a aprendizagem dos alunos) e alunos (que trabalham colaborativamente 

através de trocas interpessoais e reflexivas), entre os próprios alunos e entre os professores – 

seja uma relação de aprimoramento de saberes. O uso de TDICs como mediadoras de trocas 

reforça, estrutura e enriquece alunos e professores de forma individual e coletiva, além de 

ressignificar a relação pedagógica. 

Considerando que as TDICs não são instrumentos reguladores e controladores da 

relação pedagógica (ao contrário, elas estão na periferia da ação), são mediadoras das trocas 

interpessoais de alunos e professores, trocas reflexivas que cada aluno tem consigo mesmo e 

entre grupos, espacialmente próximos ou distantes.  

Para evidenciar essas possibilidades e aproximar os professores no uso dos recursos 

tecnológicos disponíveis para educação e flexibilizar os tempos de formação usando 

ferramentas das TDICs, iniciei a realização de formações com professores a distância (Figura 

13), utilizando como ferramenta de comunicação o Skype (um software que possibilita 

comunicações de voz e vídeo via Internet, permitindo a chamada gratuita entre usuários em 

qualquer parte do mundo). O tema de um dos encontros foi o uso do Tablet na sala de aula. Os 

professores estavam no Colégio Teresa Verzeri – Santo Ângelo-RS e eu em São Paulo, em casa. 
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Figura 13 – Formação de professores da Rede Verzeri – Porto Alegre-RS 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Considero que essa experiência rompeu paradigmas de formação de professores, por 

meio de uma webconferência definida como uma reunião ou encontro virtual realizada pela 

Internet através de aplicativos ou serviço com possibilidade de compartilhamento de 

apresentações, voz, vídeo, textos e arquivos via web. 

 

Figura 14 – Formação de professores da Rede Verzeri – Porto Alegre-RS 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Essa foi minha primeira experiência de formação de professores a distância e aconteceu 

em 2012. As imagens acima apresentadas foram enviadas por uma das diretoras da escola, que 

gentilmente enviou-me, também, a mensagem apresentada na Figura 15.  
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Figura 15 – Mensagem de agradecimento (web conferência) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

A partir dessa perspectiva é muito importante que o professor compreenda que não se 

trata apenas de aprender a dominar as tecnologias, porque se trata de uma nova cultura de 

aprendizagem. Não basta apenas conhecermos esses recursos, devemos estar dispostos a 

assumir novos papéis.  

 

2.2 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

 

Por definição, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é uma plataforma de 

aprendizagem que proporciona desenvolvimento e distribuição de conteúdos diversos para 

cursos on-line e disciplinas semipresenciais, destinado a alunos e educadores em geral. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) baseados na web, no contexto da 

Educação Básica, possibilitam a inserção de estudantes, professores e administradores no 

mundo virtual. Diferem da sala de aula tradicional por serem um conceito de aprendizagem 

mediado por tecnologia e pela utilização de plataformas com essa finalidade. 

O uso do AVA como mediador da aprendizagem para educadores e estudantes integrava 

o cotidiano da minha atuação profissional ao cuidar do Portal Educacional. Este recurso 

constitui-se em uma plataforma de conteúdos digitais, com ferramentas que auxiliam na 



55 

 

 

aprendizagem fornecendo simuladores, vídeos, produção de textos colaborativos, avaliações, 

quizes a professores e alunos, em qualquer hora e a qualquer momento. 

De acordo com a minha experiência do trabalho com AVA na formação de professores 

pela Positivo Informática, ano de 2013, fui convidada pela Diretora de Tecnologia do Colégio 

Visconde de Porto Seguro (CVPS) a integrar o time de Tecnologia Educacional. Naquela 

ocasião, ecoou em mim um misto de alegria e receio. Lembrei-me da minha vó Luzia que diz: 

“o passo que damos a cada caminhada é o que nos coloca mais próximo de tudo o que ainda 

podemos ser”.  

Concretizando o dito acima, atualmente atuo como Coordenadora Institucional de 

Educação Digital no CVPS, função esta assumida em janeiro de 2014, e sou responsável pela 

implantação e gestão dos ambientes digitais pedagógicos disponíveis no colégio. As atividades 

correspondem a ambientes digitais do CVPS, como demonstrado na Figura 16. 

 

Figura 16 – Ambientes digitais CVPS 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Idealizei e organizei o Porto EAD (Educação a Distância), que utiliza a plataforma 

Moodle - “Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment” -, oferecida à 

comunidade escolar. O Moodle é uma plataforma gratuita, que permite a sua configuração de 

acordo com a proposta pedagógica, tornando-a uma ferramenta personalizada e dinâmica, 

disponibilizando textos, atividades interativas, imagens, vídeos, links e outros elementos 

capazes de enriquecer o conteúdo. 
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Considerando a massificação do uso de dispositivos móveis na comunicação síncrona e 

assíncrona entre as pessoas no âmbito pessoal, foi viável o desenvolvimento de uma versão 

mobile do Porto EAD, denominada plataforma Moodle do CVPS, para sua exploração com fins 

didáticos. Nesse sentido, é importante salientar a importância de uma pedagogia participativa e 

mediadora de forma colaborativa, contribuindo para uma mudança nas práticas de educação em 

rede na sociedade digital. 

Com o objetivo de atender as necessidades atuais de alunos e professores, 

potencializando o acesso aos conteúdos e atividades por meio dos dispositivos móveis, o Porto 

EAD (Moodle) desenvolveu uma plataforma de educação a distância que está disponível para 

qualquer tipo de dispositivo móvel e é utilizada por professores e alunos no colégio, a partir do 

Ensino Fundamental I até o Ensino Médio. O diferencial está na adaptação desse ambiente 

virtual de aprendizagem para uma versão adaptada a dispositivos móveis e uma melhor 

organização dos cursos com o objetivo de tornar a navegação nesse ambiente mais fácil e 

intuitiva para os alunos, como pode ser visualizado na Figura 17.  

 

Figura 17 – Tela inicial de entrada no tablet 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Atualmente o Porto EAD, como é chamada a plataforma de ensino a distância, possui 

as categorias: Institucional, Câmpus Morumbi, Câmpus Valinhos, Câmpus Panamby, Formação 

de Professores, Currículo Bilíngue e Escola da Comunidade, com um total de 834 cursos, 710 

professores, 8000 alunos e uma média de 85,3% de acessos por mês, dados referentes a 

novembro de 2018, obtidos por consulta ao relatório da plataforma Porto EAD. A Figura 18 

apresenta a tela inicial da área logada.  
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Figura 18 – Página inicial do Moodle 

 
Fonte: www.ead.portoseguro.org.br 

 

Ressalto que as novas tecnologias utilizadas na Educação a Distância (EAD) 

enriquecem o ambiente de ensino à medida que aluno e professor interagem. Para isso, os 

ambientes virtuais de aprendizagem proporcionam uma grande evolução nesse aspecto, sendo 

utilizados como ferramentas pedagógicas, inseridos no planejamento, aproveitando os diversos 

recursos tecnológicos disponíveis no CVPS.  

Atualmente, as escolas conectadas têm potencial para oferecer aos alunos um ensino 

diversificado a partir de diferentes contatos e possibilidades de interação. Tendo como objetivo 

uma educação integradora, mediante o desafio de educar a distância, torna-se relevante apontar 

que esse movimento de mediação e atualização no uso das Novas Tecnologias da Informação 

e Comunicação (NTICs), no processo de aprendizagem, possibilitou um redimensionamento da 

troca de experiências entre os alunos e os professores, permitindo: 

▪ Interação entre o aluno e o professor em tempo real;  

▪ Acesso fácil é rápido dos conteúdos das aulas; 

▪ Adoção de novas estratégias adotadas como um meio sistematizador e 

autorregulador da aprendizagem; 

▪ Motivação para e envolvimento nos estudos; 

▪ Percepção de professores e alunos, na escola, como capazes de atuar, interagir e 

colaborar em um Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

O professor que se reconhece como protagonista de sua prática e usa as TDICs de modo 

crítico e criativo, voltando-se para a aprendizagem significativa, coloca-se em sintonia com as 
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linguagens e símbolos que fazem parte do mundo do aluno, garantindo “o respeito ao processo 

de aprendizagem, procurando entender seu universo de conhecimentos por meio das 

representações que os alunos fazem em um suporte tecnológico” (ALMEIDA; VALENTE, 

2011, p. 82).  

Importante ressaltar que, apesar de algumas resistências ainda encontradas comumente 

no uso de novas tecnologias em sala de aula, o fato de o colégio oferecer diferentes e atuais 

ferramentas tecnológicas colaborou para o processo de edificação desse projeto.  

Em outubro de 2014, participei, pela primeira vez, como Coordenadora Institucional de 

Ambientes Digitais, do colóquio Web Currículo, evento organizado pelo Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação: Currículo da PUC São Paulo, apresentando em comunicação oral 

o estudo “Da sala de aula ao ambiente virtual: um relato sobre web-currículo e inclusão”.  

O meu primeiro encontro com a querida Professora Doutora Ivani Fazenda foi no dia da 

apresentação no Colóquio. Naquela ocasião, lembro-me que fiquei extremamente nervosa, não 

sabia mais o que e como falar. Novamente era um misto de alegria e receio por estar diante de 

uma pessoa que representa para mim uma referência sem igual na educação. Após a minha 

apresentação ela fez comentários brilhantes. O comentário, ao se referir à minha fala, que mais 

me chamou a atenção foi: “[...] o mais importante da fala dela é como ela descreve a sua 

prática, a prática de uma professora, o que é essencialmente belo quando se faz uma reflexão 

sobre diferentes formas de aprender”.  

Retomando explicitações anteriores podemos identificar nessa trajetória a presença e 

importância de nexus e nodus como elementos fundamentais para a ascensão e transformação, 

assim como revelam que as conexões estabelecidas ao longo do percurso por seu fluxo contínuo 

e intenso provocam novas conexões. Em agosto de 2015, convidada pela Diretora Geral 

Pedagógica do CVPS, assumi a posição de Coordenadora Institucional de Tecnologia 

Educacional e passei a fazer parte da equipe da Diretoria Geral Pedagógica, o que me 

surpreendeu, pois jamais em minha simplicidade imaginei alcançar um espaço de trabalho que 

permitiria criar, inovar e empreender. 

O autoconhecimento me permitiu reconhecer-me como protagonista da criação de  ações 

e caminhos, redescobertos com os usos das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(NTICs) e atendendo ao desafio de estruturar um novo projeto de Tecnologia Educacional, que 

configura as TDICs como facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem, considerando o 

uso da tecnologia para o ensino e não do ensino para a tecnologia. 

O primeiro grande projeto desse empreendedorismo foi a implantação de um Currículo 

de Letramento Digital para as turmas de Ensino Fundamental I, porque se fazia necessário criar 
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um ciclo de aprendizagem que abrangesse a instrumentalização, a programação e a cultura 

digital. Nesse ambiente os professores eram formados para atuar de acordo com seu interesse e 

enfoque pedagógico e, os alunos, para que desenvolvessem suas habilidades computacionais 

com foco no protagonismo com visão crítica para o uso adequado e criterioso das TDICs. 

Nesse sentido a interdisciplinaridade é um elo integrador entre o entendimento das 

disciplinas nas suas mais variadas áreas e o Letramento Digital, sendo importante porque dá 

flexibilidade a esse novo movimento que se instala na sala de aula quando se utilizam 

ferramentas computacionais, abrangendo outras temáticas e novos conteúdos e permitindo 

utilizar recursos variados e dinâmicos, em que a aprendizagem possa ser ampliada e 

ressignificada. 
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3 CURRÍCULO DE LETRAMENTO DIGITAL 

 
“Não é o que você sabe sobre o computador que é importante, 

mas sua habilidade de fazer coisas com ele.”  

 (Seymour Papert) 

 

O termo letramento digital é um dos vários tipos de letramento, aplicado ao domínio das 

tecnologias digitais. Trata-se da apropriação que um sujeito faz das ferramentas de 

comunicação disponibilizadas graças aos recursos tecnológicos e uso da Internet. Gilster foi um 

dos primeiros autores a usar o termo “letramento digital” (digital literacy, em inglês), em 1997. 

Uma pessoa digitalmente alfabetizada adquire uma variedade de habilidades digitais, 

conhecimento dos princípios básicos dos dispositivos de computação, noções de programação 

e habilidades no uso da web, adquirindo a capacidade de se envolver em comunidades e 

relacionar-se em redes sociais on-line, aderindo aos protocolos comportamentais e sendo capaz 

de encontrar, capturar e avaliar informações.  

Destacamos como habilidades necessárias a essa prática o pensamento crítico, 

raciocínio lógico, pensamento computacional, resolução de problemas, criatividade e 

protagonismo. Estas podem ser desenvolvidas por experiências digitais que levam os indivíduos 

a pensar de várias maneiras através de uma infinidade de plataformas, ferramentas e 

dispositivos tecnológicos. De acordo com Papert (2008, p.34)  

 

[...] se quisermos novas formas de aprendizagem, necessitamos de um tipo 
muito diferente de teoria de aprendizagem. Até agora desenvolvidas por 

psicólogos da educação e por psicólogos acadêmicos em geral correspondem 
a um tipo de aprendizagem que é próprio da escola.  

  

É importante considerar as diversas possibilidades de aprendizagens, recursos e meios 

a fim de aceitar que os modelos propostos tradicionalmente contemplam uma aprendizagem 

passiva e determinada. Papert chama a atenção para pensar em uma escola para além das 

fronteiras conhecidas. 

O letramento digital é a capacidade de entender e usar informações em vários formatos 

a partir de uma ampla variedade de fontes quando apresentadas por meio de computadores e 

dispositivos móveis. Seu conceito vai além da simples capacidade de ler, abrange a capacidade 

de ler com significado e de entender os contextos sociais e culturais. A mediação da 

comunicação antes era realizada por fontes conhecidas e analógicas como TV, cinema, telefone, 

telégrafo, revistas, jornais etc., mas, com o digital, tudo foi migrado para uma única mídia, 

possibilitando que suas linguagens sejam acessadas em único suporte.  
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Isso foi facilitado pelas ferramentas de autoria, pois, além de leitor, o sujeito pode ser 

produtor de conteúdo. É o ato fundamental da cognição. Fazendo uso de novas linguagens, os 

novos letramentos evocam um novo conjunto de desafios que exigem que você se aproxime de 

computadores em rede, sem preconceitos, mas com a consciência necessária para uma mediação 

ponderada.  

Considero que a mais essencial das habilidades requeridas pelo letramento digital seja 

a capacidade de fazer julgamentos sobre o que você encontra on-line, pois, ao contrário da 

mídia convencional, grande parte da Internet não é filtrada pelos editores e aberta às 

contribuições de todos. Talvez essa seja uma das justificativas mais relevantes para elaborar um 

currículo de letramento digital.  

Essa compreensão não significa que precisamos nos tornar programadores ou aprender 

a decifrar linhas longas de código de computador. Refere-se a uma maneira de ler e entender 

informações, o que difere do que fazemos quando nos sentamos para ler um livro ou um jornal. 

As diferenças são inerentes ao próprio meio e o letramento digital envolve esse discernimento. 

É importante considerar que nem sempre conseguiremos acompanhar tecnicamente as 

mudanças na Internet, por isso as competências centrais do letramento digital (tais como 

aprender a pesquisar, a publicar conteúdos e a comunicar-se digitalmente) são importantes na 

formação do estudante e dos educadores. As tecnologias mudam, mas é fundamental nos 

lembrarmos de que o conhecimento, a pesquisa, a navegação hipertextual e a avaliação de 

conteúdo são métodos e não produtos específicos de hardware ou software. Pensando assim 

poderemos ter melhorias em aplicações futuras de utilização da Internet. 

Gilster (1997, p. 6) define letramento digital como “a capacidade de entender e usar 

informações em vários formatos a partir de uma ampla variedade de fontes quando é 

apresentado via computadores e, particularmente, através do meio da Internet.” Essa 

compreensão traz uma reflexão sobre a forma como interagimos com a informação no meio 

impresso e no meio digital. 

De fato, considerar o letramento digital como possibilidade de transformação na escola 

denota um avanço relevante em direção a um espaço escolar que ousa em suas práticas. Todas 

as necessidades e aprendizagens são estritamente relevantes para a evolução educacional, a qual 

nossos estudantes, ainda que de forma inconsciente, almejam e dela necessitam. A importância 

do educador está em se dispor a transpor a barreira tecnicista do ensino aprendizagem. 

Reconheço que não é fácil essa transposição, mas existe a oportunidade de mobilizar 

educadores e estudantes na busca por mudanças educacionais profundas e urgentes. 
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Em síntese, um elemento de vital importância relacionado aos fatores do acesso e às 

habilidades para as TDICs é o impacto da telefonia móvel. Especificamente os smartphones são 

atualmente um dos canais preferidos pelos adolescentes, jovens e adultos para acessar a 

Internet. Entretanto, seu alcance não se restringe ao simples acesso, pois esses dispositivos se 

tornaram recursos do dia a dia com importantes impactos sobre os comportamentos sociais, o 

consumo cultural e até na forma como nos relacionamos com os conteúdos e as tarefas 

escolares.  

 

3.1 Alfabetização digital 

 

O conceito de alfabetização digital, como o termo é geralmente usado, foi introduzido 

por Paul Gilster, em seu livro “Digital Literacy”. O autor não forneceu listas de habilidades, 

competências ou atitudes ao definir o que é ser alfabetizado digitalmente, em vez disso, 

explicou, genericamente, como se desenvolve uma capacidade de compreender e usar 

informações de uma variedade de fontes digitais e as considerou simplesmente como letramento 

na era digital. É, portanto, a forma atual da ideia tradicional de alfabetização em si – a 

capacidade de ler, escrever e lidar com informações usando as tecnologias e formatos do tempo 

– uma habilidade essencial para a vida.  

A expressão genérica, embora tenha irritado alguns comentaristas, é um dos pontos 

fortes do conceito de Gilster, o que permitiu que ela seja aplicada sem preocupação com as 

“listas de competências” às vezes restritivas que afligiram algumas outras descrições dos 

letramentos em formação. A alfabetização digital deve ser mais do que a capacidade de usar 

fontes digitais de forma eficaz; é um tipo especial de mentalização ou pensamento. Neste 

sentido afirma Gilster: “a alfabetização digital é sobre o domínio de idéias, não de batidas de 

tecla”, portanto, distingue sua concepção da visão de “habilidades técnicas” reduzida à 

alfabetização digital, que  

 
[...] é cognição do que você vê na tela do computador quando usa um meio de 

rede. Coloca demandas que sempre estiveram presentes, embora menos 

visíveis, na mídia analógica dos jornais e da TV. Ao mesmo tempo, evoca um 
novo conjunto de desafios que exige que você se aproxime de computadores 

em rede sem preconceitos. Não só você deve adquirir a habilidade de 
encontrar coisas, você deve também adquirir a capacidade de usar essas coisas 

em sua vida. (GILSTER, 1997, p. 1-2) 

 

A menção de “computadores em rede” é um lembrete de que o livro de Gilster foi escrito 

na época do primeiro entusiasmo pela Internet e muitos de seus exemplos e instâncias são 
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relacionados a esse momento. Na introdução, ele coloca o desafio do uso efetivo da Internet na 

longa sequência de adaptação às novas tecnologias de informação, começando com as tabuletas 

de argila do período sumério:  

 

[...] a tecnologia exige de nós, como fez deles, um senso de possibilidades e 

uma vontade de adaptar nossas habilidades a um novo meio evocativo. E esse 
é o coração da alfabetização informacional. Nossa experiência com a Internet 

será determinada pela forma como dominamos suas principais competências. 

(GILSTER, 1997, p. 2) 
 

Gilster observou especificamente que a alfabetização digital envolvia uma compreensão 

de como complementar os recursos digitais com obras de referência em bibliotecas, jornais e 

revistas impressas, rádio e televisão e trabalhos impressos de literatura. A mudança inexorável 

dos formatos digitais ocorrida na década do lançamento do seu livro fez com que essas 

qualificações e exemplos se mostrassem menos importantes do que quando foram escritas. É 

necessário notar que a primeira menção digital de Gilster não trata de nenhuma questão 

particular sobre tecnologia, nem mesmo, paradoxalmente, sobre tecnologia digital.  

Abordar a alfabetização digital em termos de “letramentos digitais” permite reconhecer 

tipos de análise de práticas sociais que identificam pontos-chave nos quais o aprendizado 

efetivo é acionado dentro sistemas de saberes socioculturais, bem como princípios-chave de 

conhecimento que podem ser adaptados e alavancados, para uma aprendizagem educacional 

equitativa.  

Adotar uma visão abrangente dos letramentos digitais – que inclui práticas culturais 

populares, práticas cotidianas como blogs no local de trabalho, compras on-line e participação 

em sites de redes on-line – amplia o escopo para identificar e compreender pontos com esses 

mesmos processos e princípios de alfabetizações digitais, os quais fazem cada vez mais parte 

do cotidiano dos educadores em geral.  

A alfabetização digital envolve “dominar idéias, não batidas de tecla”. Uma forma de 

distinguir o conjunto crescente de conceitos de alfabetização digital é, de fato, delinear aqueles 

que enfatizam o domínio das ideias e insistir na avaliação cuidadosa da informação e da análise 

e síntese inteligente daqueles que fornecem listas de habilidades e técnicas específicas, 

consideradas necessárias para qualificar-se como letrados digitalmente.  

Em uma definição conceitual sobre o tema em questão, Lanham (1995, p. 198) afirma 

que a “alfabetização” estendeu seu alcance semântico do conceito à “capacidade de ler e 

escrever” para agora significar “capacidade de compreender a informação apresentada”. Ele 

enfatiza a natureza multimídia da informação digital e argumenta que ser alfabetizado 
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digitalmente envolve “ser hábil em decifrar imagens e sons complexos, bem como as sutilezas 

sintáticas das palavras” (p. 200).  

As pessoas com formação digital são “rápidas em seus pés ao mudar de um tipo de meio 

para outro e saber que tipos de expressão se encaixam em tipos de conhecimento e se tornam 

habilidosas em apresentar [suas] informações no meio que a audiência achará mais fácil de 

entender” (p. 200). De acordo com esse descritor, a alfabetização digital nos permite saber o 

meio que usamos para o tipo de informação e de público que estamos focalizando. 

 

3.2 Currículo e Cultura Digital 

 

A princípio, a tecnologia foi tratada como um tema transversal. Em 2012, ela acabou 

ganhando relevância das demais e passou a ser desenvolvida com uma habilidade à parte, 

subdividida em: tecnologia digital, com foco no desenvolvimento do pensamento 

computacional para resolução de problemas, e design thinking, quando o aprendizado ocorre 

por meio de projetos (ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

Atualmente a educação busca a formação de indivíduos mais participativos, conscientes 

de seus direitos e deveres, e preocupados com a transformação e o aperfeiçoamento da 

sociedade. Grande parte dessa nova visão se deve à transformação dos sistemas de comunicação 

e também ao crescente acesso da sociedade à informação e, especificamente, às TDICs, que 

dizem respeito a um conjunto de diferentes mídias, diferenciando-se pela presença das 

tecnologias digitais, sendo ampliadas pelos ambientes virtuais de aprendizagem, que se 

caracterizam por um espaço fecundo na Internet que possibilita a construção de novos saberes.  

Nesse ponto, é importante destacar dois conceitos de Papert (1997): o construcionismo 

(como a ação do aluno enquanto construtor de um artefato do seu interesse, que decorre de uma 

aprendizagem situada num contexto específico) e a negociação social do conhecimento (vista 

como o modo de os aprendizes formarem e testarem as suas construções mentais, em 

colaboração e em diálogo). A construção social do conhecimento foi assim entendida como 

ruptura na concepção tradicional da aprendizagem e necessária ao processo de inovação.  

Com o avanço da Internet, surge a Web 2.0, termo criado para designar uma segunda 

geração de comunidades e serviços da Internet, envolvendo aplicações baseadas em redes 

sociais e tecnologias da informação, em que a interatividade permite que o indivíduo navegue 

livremente pelas informações, segundo seus desejos e necessidades. Desta forma, a passividade 

é desconsiderada no que diz respeito ao conhecimento, dando lugar à interatividade.  
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Desde a Revolução Industrial foi iniciado na humanidade um desequilíbrio entre o 

desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento das habilidades. Com isto estabeleceu-se 

um padrão de que quando a tecnologia for maior que o conhecimento, viveremos em um estado 

de “sofrimento social” e quando a habilidade for maior que a tecnologia viveremos um período 

de “prosperidade”.   

Atualmente estamos em um período em que a tecnologia está acima das habilidades. 

Em relação ao futuro temos duas possíveis projeções: pessimista, na qual o ser humano não 

conseguirá mais acompanhar a tecnologia e o “sofrimento social” crescerá cada vez mais; 

otimista, na qual o ser humano brevemente inverterá as variáveis, resgatando a “prosperidade” 

com o aumento das habilidades.  

O aprendizado de habilidade e reversão da condição de sofrimento para prosperidade 

não está ligado à instrumentalização, mas sim a como utilizar a tecnologia. Quanto maior for a 

apropriação crítica, maior será o ganho para humanidade. Segundo Paulo Freire (1979, p. 22), 

“O homem concreto deve se instrumentar com os recursos da ciência e da tecnologia para lutar 

pela causa de sua humanização e de sua libertação”.  

Papert (1997, p. 54) reforça a necessidade de nos centrarmos no conceito de fluência 

tecnológica. Essa capacidade refere-se ao tipo de conhecimento sobre a tecnologia. Para o autor, 

o modo de uma criança adquirir fluência em tecnologia é semelhante ao modo de adquirir 

fluência numa língua. A fluência vem com a utilização continuada em diferentes situações. É a 

competência fundamental para o aprender a aprender. Proporcionar ambientes em que a 

tecnologia e nomeadamente as TDICs estejam a serviço dos aprendizes é o primeiro passo para 

promover a fluência tecnológica. 

A Tecnologia e a Educação formam um binômio presente em nossas vidas nas seguintes 

razões: para utilizarmos a tecnologia necessitamos aprender o seu devido funcionamento; para 

aprendermos, existe em algum momento a interface e a mediação de algum suporte tecnológico. 

A necessidade do suporte pedagógico e seu respectivo ecossistema vem para embasar 

questões associadas ao contexto social no qual estamos inseridos, tais como: 

• Como ensinar algo que evolui mais rápido que o próprio coeficiente de apreensão 

cognitiva da humanidade? 

• Como utilizar da melhor maneira possível aquilo que a tecnologia nos oferece em razão 

do suporte pedagógico? 

• Como propiciar um ensino aos nossos alunos de forma emancipadora, que permita 

individualização, protagonismo e identificação de processos pessoais, autonomia etc.? 
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Diante destas questões, elaborar um Currículo de Letramento Digital torna-se um 

suporte importante, pois possibilita pensar uma prática docente que propicie a autoria individual 

e coletiva (de educadores e estudantes) a partir do uso das TDICs, refletindo sobre o nosso 

trabalho em um contexto em que as tecnologias digitais se apresentam cada vez mais inseridas 

nos afazeres diversos, com a perspectiva de ampliação, sempre como um apoio para a 

transformação da educação, como explica Papert: 

 
[...] Meu argumento paradoxal é que a tecnologia pode apoiar uma 

megamudança na educação tão ampla quanto a que vimos na medicina, porém 

em um processo diretamente oposto ao que conduziu às mudanças na 
medicina moderna. A medicina mudou, tornando-se cada vez mais técnica em 

sua natureza; na educação, a mudança virá pela utilização de meios técnicos 
para eliminar a natureza técnica da aprendizagem na Escola. (PAPERT, 1985, 

p. 51) 

 

Considera-se a prática de ensino e aprendizagem em um ambiente informatizado, em 

que os alunos devem aprender a buscar, a selecionar e a organizar dados e informações no 

processo de construção do conhecimento nos diversos campos do saber, assim como a formação 

ética e consciência social, colocando o professor diante do desafio de pensar na possibilidade 

de romper com as práticas estabelecidas e a reconfigurar sua inserção e ação no mundo das 

tecnologias digitais. 

Sabemos que a tecnologia, seja qual for a sua especialidade, por ter uma característica 

de inovação constante, nos força a estarmos sempre mudando, seja para um novo dispositivo 

mais atualizado, seja para um novo aplicativo com novos recursos. O processo de mudança 

torna-se cotidiano, as inovações nos deixam sempre em defasagem, sendo impossível 

acompanhar todas as mudanças, mas, se não nos lançarmos a elas, com certeza estaremos cada 

vez mais defasados. 

É importante questionarmos tais inovações, nem sempre devemos estar adotando-as. O 

questionamento é imprescindível, mas não temos como negar que as inovações serão baseadas 

nas mudanças das técnicas que estão ao nosso redor. Não se limitam aos instrumentos em si, 

mas em todas as mudanças que acarretam na sociedade, no nosso cotidiano, sendo muito 

importante uma atitude de abertura dos professores para incorporar essa nova realidade nos 

ambientes educacionais, aproximando a sua prática pedagógica da realidade vivenciada pelos 

alunos e os professores em outros contextos sociais. 

A inserção das TDICs no desenvolvimento do currículo possibilita identificar elementos 

possíveis para reorganização e modificação das estruturas lineares do currículo educacional, 
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enriquecendo e favorecendo os nativos digitais que são peças-chave nesse novo desenho 

cultural e social. 

A integração educação, tecnologia e sociedade transformou-se, criando um paradigma 

para adequar essa nova tendência de reconhecimento e utilização de novos recursos na educação 

e das inúmeras possibilidades de aprendizagem em conhecimento compartilhado e coletivo. 

Conectar currículo, tecnologia e cultura digital é fundamental para a reelaboração da 

prática pedagógica, interligando ambientes propícios para atender a demanda dos alunos 

imersos no universo tecnológico e isto repercute por toda esfera escolar, seja em novos recursos 

a serem utilizados em sala de aula ou em outros formatos de uso. 

Essa necessidade de reconfiguração curricular se deu de forma mais incisiva com a 

introdução das tecnologias móveis e da web 2.0 que foram fundamentais para a mudança social. 

Seu uso possibilitou estabelecer conexões de diversos contextos digitais, o que pode ser 

entendido como uma rede de nodus interligados que constitui a base da Internet.  

Na Figura 19 apresentam-se os principais conceitos sobre o trinômio Currículo, 

Tecnologia e Cultural Digital, acompanhada de uma definição para cada conceito segundo 

Papert (2008). 

 

Figura 19 – Trinômio Currículo, Tecnologia e Cultura Digital 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Portugal) 
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Currículo Tecnologia Cultura Digital 
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O Currículo escolar configura-se como o conjunto de valores e práticas que 

proporcionam a produção e a socialização de significados no espaço social que contribuem 

intensamente para a construção de identidades socioculturais dos sujeitos. Inclui não só os 

componentes curriculares centrais obrigatórios, previstos na legislação e nas normas 

educacionais, mas outros conteúdos, também, de modo flexível e variável, conforme cada 

projeto escolar.  

Tecnologia é aqui entendida como um conjunto de técnicas, processos e métodos 

específicos de um dado ofício ou negócio. Tecnologia Digital é qualquer tecnologia baseada na 

linguagem binária dos computadores.  

Uma nova cultura foi constituída no espaço virtual. Uma cultura desterritorizada, porém 

coletiva, gerada pela “comunidade digital” que, segundo Lévy (1999, p. 127) “é constituída 

sobre as afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de 

cooperação ou troca, tudo isso independente das proximidades geográficas e das filiações 

institucionais”. Hoje a Cultura Digital é um conceito abrangente que descreve a ideia de que a 

tecnologia e a Internet moldam significativamente a maneira como interagimos, nos 

comportamos, pensamos e nos comunicamos como seres humanos em um ambiente social. É o 

produto da tecnologia difusa e do acesso ilimitado à informação – resultado da inovação 

tecnológica disruptiva em nossa sociedade da informação. O acesso aos acontecimentos e à 

circulação de informações, muitas vezes em tempo real, alcança lugares inimagináveis. 

Contribuindo com a organização de um Currículo de Letramento Digital, alguns princípios 

norteadores foram organizados a partir da experiência prática de relacionar tecnologia, currículo 

e cultura digital. São eles:  

▪ Desenvolver as expertises criativa, técnica e prática necessárias para realizar as tarefas 

do dia a dia com confiança e para participar com sucesso em um mundo cada vez mais 

tecnológico;  

▪ Construir e aplicar um repertório de conhecimentos, entendimentos e habilidades a fim 

de projetar, construir protótipos e produtos de alta qualidade para uma vasta gama de 

usuários;  

▪ Projetar, utilizar e avaliar abstrações computacionais que modelam o estado e 

comportamento dos problemas do mundo real e sistemas físicos;  

▪ Entender vários algoritmos-chave que refletem o pensamento computacional; usar o 

raciocínio lógico para comparar a utilidade de algoritmos alternativos para o mesmo 

problema; 
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▪ Utilizar duas ou mais linguagens de programação, pelo menos uma textual, para resolver 

problemas computacionais; fazer uma utilização adequada de estruturas de dados (por 

exemplo, listas, tabelas ou matrizes); projetar e desenvolver programas modulares que 

usam procedimentos ou funções;  

▪ Criticar, avaliar e testar suas ideias e produtos e o trabalho dos pares; 

▪ Realizar projetos criativos que envolvam selecionar, utilizar e combinar múltiplas 

aplicações, de preferência através de uma variedade de dispositivos, para alcançar metas 

desafiadoras, incluindo a coleta e análise de dados e atender as necessidades de usuários 

conhecidos;  

▪ Criar, reutilizar, revisar e reposicionar artefatos digitais para determinado público, com 

atenção à confiabilidade, ao design e à usabilidade; 

▪ Compreender os componentes de hardware e software que compõem os sistemas de 

computador, e como eles se comunicam um com o outro e com outros sistemas; 

▪ Projetar, utilizar e avaliar abstrações computacionais que modelam o estado e 

comportamento dos problemas do mundo real e sistemas físicos; 

▪ Compreender uma série de maneiras de usar a tecnologia de forma segura, com respeito, 

responsabilidade e segurança, incluindo a proteção da sua identidade e privacidade on-

line; reconhecer conteúdo, contato e conduta inadequada, e saber como comunicar 

preocupações.  

 

Embora os princípios norteadores estejam bem definidos, o desafio de desenvolver um 

referencial para ser utilizado como guia no processo de planejamento, desenvolvimento, 

aplicação e avaliação de atividades que envolvam o uso direto e indireto da tecnologia nos 

processos de ensino e aprendizagem se faz necessário para assegurar a coerência das ações.  

Essa medida é fundamental para garantir o apoio e o incentivo do projeto por parte da 

diretoria do colégio, a fim de assegurar a coerência das ações a serem desenvolvidas, estabelecer 

critérios para promover esforços de todas as equipes no sentido de prontidão para conjugar 

esforços e promover o uso das tecnologias em sala de aula, resultando na melhoria dos 

processos de ensino e aprendizagem.  

Os 4 Pilares da Educação e o Currículo Digital são conceitos fundamentais da concepção 

de educação baseados no Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI, coordenado por Jacques Delors (1998). A proposição apresentada uma 

educação ao longo da vida baseada nos quatro pilares (Figura 20).  
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Figura 20 – Os 4 pilares da educação 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esse recorte diz respeito a outras possibilidades, colocando em evidência diferentes 

formas de ação, relação, agrupamentos, práticas sociais, valores, sistemas de crença etc. que 

instituem diferentes culturas no mundo digital.  

 

Aprender a Conhecer 

• Dominar instrumentos do conhecimento 

• Desenvolver capacidades e competências 

• Ampliar possibilidades de comunicação 

• Promover o diálogo  

• Despertar para a curiosidade   

 

Aprender a Fazer 

• Acessar as tecnologias digitais 

• Aplicar saberes 

• Inovar no mundo do trabalho 

  

Aprender a Conviver 

• Descobrir o outro 

• Gerenciar conflitos 

• Valorizar o pluralismo cultural 

• Participar, cooperar e partilhar 
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Aprender a Ser 

• Desenvolver a autonomia 

• Assumir responsabilidades 

• Valorizar potencialidades 

 

Considerando os 4 Pilares da Educação, o aluno precisa ser instigado a buscar o 

conhecimento, ter prazer em conhecer, a aprender a pensar, a elaborar as informações para que 

possam ser aplicadas na realidade que está vivendo, tornando-se necessário ousar, criar e refletir 

sobre os conhecimentos acessados para convertê-los em uma produção relevante e significativa. 

Nesta perspectiva, o professor precisa superar em sua prática pedagógica a dicotomia teoria e 

prática, porque ambas podem caminhar juntas.  

Cabe à escola tornar possível o desenvolvimento destes quatro pilares: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, porque se espera que os 

profissionais do futuro estejam preparados para uma evolução cada vez mais rápida e constante 

que necessita de seres humanos criativos, críticos, autônomos, questionadores, participativos e 

principalmente transformadores da realidade social e ambiental em um mundo globalizado onde 

todos estamos conectados. 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) oferece oportunidades para a 

transformação do ensino e da aprendizagem e permite ao aluno investigar, criar, comunicar, 

colaborar, organizar e ser responsável por sua própria aprendizagem e ações. A TIC permite ao 

aluno fazer conexões e chegar a uma compreensão mais profunda de sua relevância e 

aplicabilidade na sua vida quotidiana. Através do uso das TICs, o aluno se desenvolve e aplica 

estratégias para o pensamento crítico e criativo, aprende a fazer conexões e aplicar novos 

entendimentos e habilidades em diferentes contextos. 

Nesta era digital em constante evolução, as TICs estão progressivamente se tornando 

uma parte onipresente da vida dos alunos na escola e fora dela, tendo em vista conquistas como: 

para aprender, trabalhar, inovar, criar, responder, resolver problemas, socializar e brincar. 

Estudantes habitam um mundo saturado de informações, imagens e som. Inevitavelmente, a 

imersão dos alunos no mundo os leva a explorar continuamente usos criativos e inovadores de 

tecnologias emergentes para além das suas aplicações básicas funcionais, descobrindo novas 

maneiras de se engajar com o conteúdo de forma significativa, tendo participação ativa. 

O currículo de Letramento Digital é um currículo que abrange tecnologia digital, 

criatividade e inovação em uma concepção de educação contemporânea, alinhada com os 

desafios atuais e o interesse dos alunos. 
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A educação contemporânea requer uma reflexão profunda, apresentando desta forma os 

conceitos-chave que permeiam a educação atual, visando abrir um canal de diálogo 

interdisciplinar. Esta lógica pauta-se nas teorias freirianas, tendo como base conceitual a 

educação emancipatória e libertária, visando uma transformação significativa e efetiva da 

sociedade. 

Sacristán e Gómes (2000), quando se referem à importância de um planejamento 

pedagógico que esteja estruturado em parâmetros curriculares humanizantes, dizem que:  

 

O currículo aparece, assim, como o conjunto de objetivos de aprendizagem 

selecionados que devem dar lugar à criação de experiências apropriadas que 
tenham efeitos cumulativos avaliáveis, de modo que se possa manter o sistema 

numa revisão constante, para que nele se operem as oportunas reacomodações. 

(SACRISTÁN; GÓMES, 2000, p. 46) 
 

O uso das TDICs na educação deve articular-se com a concepção de currículo dos 

referidos autores, a fim de que potencialize o alcance da atividade pedagógica, proporcionando 

aprendizagens específicas significativas no âmbito do letramento digital que podem ser 

sintetizadas em três aspectos:  

• Aprender a pesquisar;  

• Aprender a publicar conteúdos;  

• Aprender a comunicar-se no ambiente digital. 

 

O planejamento e a organização do Currículo de Letramento Digital demandaram muito 

estudo e reflexão sob a perspectiva de tornar a tecnologia um lugar de novas práticas sociais, 

culturais e de linguagem, em vez de somente incluir novos gêneros ou usos de recursos e 

ferramentas inseridos no currículo. O foco é avaliar e ponderar a dimensão ética, estética e 

política, permeando atividades e discussões das muitas ações envolvidas nas práticas de 

produção, publicação e pesquisa de conteúdos. Tais possibilidades, por sua vez, demandam 

novos aprendizados, habilidades e competências. 

Em 2016 o currículo de Letramento Digital foi implantado no Colégio Visconde de 

Porto Seguro (CVPS), inicialmente para as turmas de Educação Infantil 3 (crianças a partir de 

3 anos) até o 5º ano do Ensino Fundamental I, num total de 2500 alunos, com uma aula por 

semana de 45 minutos, acompanhada por um professor especialista em tecnologia educacional.  

Um dos desafios na implantação desse currículo foi o entendimento da comunidade 

escolar sobre o avanço que estava sendo realizado na elaboração e na aplicação prática de um 

Currículo de Letramento Digital em que a prática do professor precisa pautar-se numa formação 
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que desafie os alunos a seu pensamento crítico, competências para convivência humana, por 

meio da prática da pesquisa que os levará a aprender a aprender. O aprendizado é impulsionado 

pela curiosidade, pelo interesse, pela problematização e busca de soluções possíveis para os 

dilemas que se colocam, sempre com uma visão de que não se deve buscar respostas únicas, 

absolutas e inquestionáveis. 

Partindo do princípio de que a escola educa para a multiculturalidade, para a 

diversidade, para as escolhas, para as possibilidades, para os diferentes pontos de vista, não 

fixando sua prática em um único modelo de plataforma digital ou dispositivo tecnológico, o 

Currículo de Letramento Digital do Colégio apresenta-se aos seus alunos e professores com 

diferentes plataformas de organização curricular, incluindo recursos, ferramentas e dispositivos 

eletrônicos, conforme apresentado na Figura 21. 

 
Figura 21 – Diagrama de organização do currículo 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Na implantação desse currículo, foi realizada uma análise a partir do modelo sistêmico, 

apresentado na Figura 22, na qual estão representados os principais elementos que foram 

considerados e suas inter-relações. 
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Figura 22 – Elementos do currículo e suas inter-relações 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Diante da necessidade de organizar os processos a serem incorporados na dinâmica 

pedagógica dos educadores e estudantes, deparei-me com a importância de que a proposta fosse 

baseada nos conceitos de currículo, tecnologia e cultura digital, conforme demonstrado na 

Figura 23 que apresenta uma síntese das etapas pertinentes a construção e organização do 

Currículo de Letramento Digital do Colégio Visconde de Porto Seguro e dos componentes que 

o compõem. 

 

Figura 23– Pilares do Currículo Letramento Digital do Colégio Visconde de Porto 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Dimensão Pedagógica exige conhecimentos sobre os processos, métodos e abordagens 

de ensino e aprendizagem que permearão a construção dos materiais. 

Dimensão Didática em uma perspectiva multidimensional que articule organicamente a 

abrangência dos processos de ensino e aprendizagem. 

Dimensão Tecnológica compreendida como um meio de potencializar o processo de 

aprendizagem, proporcionando uma experiência mais significativa do aluno. 

 

3.3. O Planejar do Currículo de Letramentos Digitais  

 

O currículo real, vivenciado na prática social, incorpora conteúdos, métodos, 

procedimentos, experiências prévias e atividades desenvolvidas entre educadores e estudantes 

com a mediação das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), sendo esta 

matriz um referencial para ser utilizado como guia no processo de planejamento, 

desenvolvimento, aplicação e avaliação de atividades que envolvam o uso direto e indireto da 

tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem, apresentado na Figura 24. 

 

Figura 24 – Currículo e Letramentos Digitais 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Definição dos termos mencionados nessa matriz: 

• Estratégia: localizar problemas, estabelecer um plano de ação e prazos; 

• Intenção: objetivos claros e projetos inovadores; 
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• Significado: conteúdos que tenham relevância no processo de elaboração do 

currículo; 

• Ferramentas Indispensáveis: aquelas que estão à disposição de alunos e 

professores na escola; 

• Metas e Indicadores: recomendações, parâmetros e procedimentos que 

colaboram para avaliação; 

• Avaliação: acompanhamento e resultados alcançados; 

• Reflexão: verificação da necessidade de mudança no modelo utilizado. 

 

Um dos objetivos de utilizar as tecnologias nas salas de aula é alcançar ganhos reais nos 

processos de ensino e aprendizagem, mas é necessário muito esforço e trabalho, como desenhar 

tarefas que possam trazer ganhos reais aos processos de ensino e aprendizagem e atividades que 

favoreçam maior desenvolvimento cognitivo e autonomia, considerando o desenvolvimento das 

competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

relacionadas ao uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs).  

 

3.4 Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação e a BNCC 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo de referência 

nacional para a formação dos currículos e visa conteúdos descritivos e saberes necessários para 

cada ano e segmento da Educação Básica. As competências contemplam os conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores essenciais para o século 21. São dez competências gerais que a 

BNCC pretende assegurar como resultado do aprendizado e desenvolvimento. Dentre elas, 

destaco as competências quatro e cinco (já mencionadas no item 2.1 desta Dissertação) que 

estão relacionadas com tema transversal tecnologia. 

Espera-se que as escolas brasileiras incorporem os valores sugeridos na descrição das 

competências e que através dela consigamos dar o salto de qualidade de que a educação 

brasileira necessita, buscando propostas pedagógicas que vão orientar o trabalho das escolas de 

todo Brasil, dando um norte para temas contemporâneos que afetam de forma transversal e 

integradora, como: tecnologia e diversidade cultural.  

Em relação às TDCIs e a BNCC, observa-se que o uso dos recursos tecnológicos 

consiste em uma abordagem transversal que está presente de modo geral em todo o documento. 

A proposta considera o uso da tecnologia voltada para a questão do fomento das habilidades 
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como suporte às outras disciplinas, tanto na questão da instrumentalização quanto do incentivo 

à cidadania digital.  

No Currículo de Letramento Digital, podemos destacar as experiências vivenciadas nas 

aulas no envolvimento (troca de experiências e conhecimentos), protagonismo, participação 

ativa nas produções e colaboração. O foco é criar oportunidades para os alunos ampliarem o 

modo de perceberem a si mesmos e ao outro, valorizando sua identidade, respeitando os outros 

e reconhecendo as diferenças que nos constituem como seres humanos.  

A tecnologia pode ampliar o universo do conhecimento de forma lúdica e ativa, 

permando todas as áreas, pois exerce influência nos sujeitos ocasionando mudanças cognitivas 

e de percepção de nós mesmos. A BNCC também enfatiza o seu uso crítico e consciente, não 

apenas consumindo dados e informações de maneira passiva, mas produzindo conhecimento.  

É importante, no entanto, que os alunos desenvolvam habilidades básicas que permitam 

aprimorar a capacidade de comunicar-se em diferentes situações. Com o propósito de organizar 

as diferentes possibilidades de interação com as TDICs é preciso que aprendam e melhorem a 

forma de utilização das tecnologias digitais. Sendo assim, no Currículo de Letramento Digital 

deve-se considerar os fundamentos relativos aos seguintes âmbitos:  

▪ Tecnologias Digitais como Contexto: Ambientes e Plataformas Virtuais, exemplo: 

Moodle, Porto OEC, iTunes U, Porto Tube, Office365 etc.; 

▪ Tecnologias Digitais como Ferramenta: ambientes on-line de construção de mapas 

conceituais, jogos, simuladores, criação de aplicativos, ensino programação etc.; 

▪ Tecnologias Digitais como Parceiro Intelectual: livros digitais, museus virtuais, 

produção de vídeos, pesquisa, publicação de conteúdo digital etc.; 

▪ Big Data: relatórios de acompanhamento/desempenho e estatísticas; 

▪ Robótica: resolução de problemas e raciocínio lógico. 

 

Enfatiza-se que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador com as disciplinas de 

um currículo, para que os alunos aprendam a olhar o mesmo objeto sob perspectivas diferentes. 

A importância da interdisciplinaridade se justifica na construção de Currículo de Letramento 

Digital que tem como objetivo a experimentação da vivência de uma realidade global, que se 

insere nas experiências cotidianas do aluno e do professor. A tecnologia e a 

interdisciplinaridade unidas transpõem algo inovador, abrem caminhos para a sabedoria, 

resgatam possibilidades ultrapassam o pensar fragmentado, proporcionando uma busca 

constante de uma investigação, na tentativa de superação do saber.  
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Para Japiassu (1976, p.74), “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das 

trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto de pesquisa”, temática esta que deve ser compreendida como uma forma de 

trabalhar as TDICs, na qual se propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas e que 

colabora para o desenvolvimento das habilidades do século XXI.  

 

3.5 Habilidades do século XXI 

 

Os estudantes de hoje devem aprender a localizar, analisar, colaborar, interpretar, 

comunicar informações e resolver problemas logicamente. Para ter sucesso no século XXI, 

todos precisarão ser proficientes em todas essas habilidades e terão que usar a tecnologia para 

demonstrar proficiência. Nas séries de Educação Infantil até 8º ano do Ensino Fundamental no 

Colégio Visconde de Porto Seguro, na grade curricular contemplamos uma aula por semana da 

disciplina de Letramento Digital. Esta contém avaliações das habilidades do século 21 e, nos 

planos de aula, oferecemos múltiplas oportunidades para os alunos as aprenderem e as 

aplicarem em trabalhos visuais, orais e escritos.  

Para trabalharmos Habilidades e Competências por meio da Tecnologia Educacional, 

selecionamos o modelo “21st Century Skills”, da Stratford High School, o qual foi adaptado de 

acordo com a realidade que configura o objeto desta pesquisa em análise. A Figura 25 expõe os 

eixos principais que nortearam os trabalhos que guiam nossos alunos a praticar e dominar as 

habilidades do século XXI ao longo dos anos no Ensino Fundamental. Estes contribuem 

oferecendo uma maneira de os professores avaliarem o domínio dessas habilidades essenciais 

pelos alunos.  

Os seis eixos principais baseados nesse modelo verificam o desempenho dos estudantes 

as questões relativas à: 

1. Coleta de Informações 

2. Colaboração 

3. Comunicação 

4. Criatividade 

5. Pensamento Crítico 

6. Cidadania 
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Figura 25 – Expectativas de aprendizagem do século XXI 

Expectativas de Aprendizagem do Século XXI 

COLETA DE 

INFORMAÇÕES 
COLABORAÇÃO COMUNICAÇÃO CRIATIVIDADE 

PENSAMENTO 

CRÍTICO 
CIDADANIA 
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Mostrar 
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Organizar 
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Assumir 
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compartilhada 
Expressar ideias Gerar ideias 

Analisar 
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complexos 

Respeitar 
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Avaliar fontes 
Auxiliar os 
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Maximizar 

esforços criativos 
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com os 

outros 

Usar 

informações 
Contribuir com 

ideias 
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apropriada 
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originalidade 
Justificar 

argumentos 
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formas de mídia 

(transmídia) 
Aprender com os 

erros  
Tirar 

conclusões 
Manter 

valores 

positivos 
Fonte: Adaptado do modelo “21st Century Skills”, da Stratford High School 

 

Os indicadores e expectativas de aprendizagem relativos ao desenvolvimento e 

aprimoramento do aluno, apresentados na Figura 26, contribuem para aquisição de todas as 

habilidades a serem contempladas no percurso do aprendizado porque os alunos devem usar a 

tecnologia de forma eficaz para adquirir, processar e entregar informações.  

 

Figura 26 – Instruções do século XXI: Indicadores e expectativas de aprendizagem 

Instruções do século XXI: Indicadores e expectativas de aprendizagem 

1. COLETA DE INFORMAÇÕES 

Indicador Expectativa 

A. Acessar informações 
Usar uma ampla variedade de fontes digitais e impressas confiáveis 
para pesquisar, acessar e aplicar informações relevantes e detalhadas 

de maneira altamente eficiente. 

B. Organizar informações 
Organizar as informações e dados de forma competente e completa 

em uma estrutura eficaz que permita o fácil acesso e aplicação. 

C. Avaliar as fontes 
Sempre selecionar fontes adequadas, respeitáveis e confiáveis usando 

critérios estabelecidos. 

D. Usar informações 
Interpretar e aplicar de forma sistemática as informações relevantes 
de um modo preciso e criativo. 

E. Alinhar solução à tarefa 
Cumprir o objetivo original integralmente com o alinhamento claro 
entre tarefa e produto final. 

F. Citar todas as fontes com precisão 
Citar todas as fontes integralmente usando formatos adequados para 
não configurar plágio. 
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2. COLABORAÇÃO 

Indicador Expectativa 

A. Demonstrar iniciativa 
independente 

Assumir responsabilidade pessoal pelo aprendizado, identificar 

estratégias de trabalho adequadas, cumprir todos os prazos e finalizar 

a tarefa por completo. 

B. Assumir responsabilidade 

compartilhada 

Participar ativamente de tarefas em grupo, demonstrar liderança 

efetiva e valorizar as contribuições de todos os membros do grupo. 

C. Auxiliar os outros em seus papéis 

Melhorar a qualidade do trabalho em grupo ouvindo ativamente, 

cooperando com todos os membros e auxiliando outros de forma 

sistemática em seus papéis. 

D. Contribuir com ideais 
Contribuir de maneira construtiva e incentivar ativamente os outros a 

oferecerem ideias também. 

E. Manter a mente aberta 
Receber abertamente contribuições de todos os membros do grupo, 
buscar compreender ideias novas ou diferentes e adaptar de maneira 

adequada desafios imprevistos. 

F. Aplicar estratégias 
Aplicar estratégias adequadas para melhorar os esforços do grupo e 

garantir a conclusão da tarefa. 

G. Assumir uma variedade de papéis 
Assumir e apoiar de forma positiva e construtiva uma variedade de 
papéis no grupo. 

H. Tolerar pontos de vista 

divergentes 

Ponderar de maneira eficaz pontos de vista divergentes e mediar 

conflitos para chegar a soluções viáveis em um ambiente 
diversificado. 

3. COMUNICAÇÃO 

Indicador Expectativa 

A. Ouvir ativamente Ouvir com atenção e mostrar grande compreensão de significado, 

valores, atitudes e intenções. 

B. Expressar ideais Articular pensamentos e ideias de forma eficaz usando habilidades de 

comunicação oral, escrita e não verbal em uma variedade de formas e 

contextos. 

C. Usar uma variedade de técnicas Usar uma variedade de técnicas para resolver efetivamente problemas 
complexos de comunicação. 

D. Selecionar meios adequados Usar uma variedade de ferramentas de comunicação para uma gama 

de objetivos. Selecionar atentamente estratégias para alinhar 

mensagem, público e objetivo. 

E. Usar múltiplas formas de mídia Selecionar de maneira adequada múltiplos formatos de mídia para 

comunicar com eficácia em ambientes multilíngues e diversos. 

4. CRIATIVIDADE 

Indicador Expectativa 

A. Conhecer o processo criativo 
pessoal 

Conhecer bem seu processo criativo pessoal e os ambientes que 
melhoram ou inibem a criatividade. 

B. Gerar ideias 
Usar um amplo leque de técnicas e abordagens para desenvolver 
soluções múltiplas inovadoras para um problema ou gerar ideias 

novas e criativas. 

C. Maximizar esforços criativos 
Revisitar e autoavaliar sistematicamente o trabalho para maximizar a 

criatividade e a originalidade. 

D. Considerar as devolutivas 
Ter abertura e receptividade a perspectivas novas e diferentes. 

Incorporar colaborações e devolutivas do grupo no trabalho. 

E. Demonstrar originalidade 
Sempre demonstrar originalidade e inventividade no trabalho e 

compreender os limites do mundo real para adotar novas ideias. 

F. Aprender com os erros 
Apesar dos reveses, sempre demonstrar atitude positiva, entusiasmo 

para assumir novos desafios e capacidade de aprender com os erros. 

5. PENSAMENTO CRÍTICO 

Indicador Expectativa 

A. Fazer perguntas esclarecedoras 
Apresentar perguntas relevantes, abrangentes e esclarecedoras e 

ajustar de forma coerente. 

B. Analisar sistemas complexos 
Analisar sistemas complexos de maneira que seja sistematicamente 

organizada, criteriosa, relevante. 
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C. Avaliar evidências Avaliar alegações, provas e crenças de forma precisa e eficaz. 

D. Justificar argumentos 
Aplicar com eficácia e justificar com clareza o uso de dados e provas 

ao corroborar alegações. 

E. Tirar conclusões 
Interpretar informações e tirar conclusões com base em análise 

abrangente e efetiva. 

F. Refletir sobre o aprendizado 

Refletir de modo crítico sobre as experiências de aprendizado e 

processos de resolução de problemas para melhorar e enfrentar novos 
desafios. 

G. Transferir habilidades de 

resolução de problemas 

Procurar e resolver uma variedade de problemas não conhecidos de 

forma convencional e inovadora. 

6. CIDADANIA 

Indicador Expectativa 

A. Mostrar consideração 
Sempre agir de forma responsável, tendo em mente os interesses da 
comunidade. 

B. Respeitar todos 
Mostrar respeito por todos os membros da comunidade e pela 

propriedade pessoal. 

C. Demonstrar preocupação pelos 

outros 

Desencorajar ativamente comportamento abusivo e expressar 

claramente preocupação pelos outros. 

D. Abraçar a diversidade 
Abraçar completamente a diversidade e valorizar muito todas as 

identidades e culturas. 

E. Manter valores positivos Sempre agir de forma coerente com valores pessoais e comunitários. 

Fonte: Adaptado do modelo “21st Century Skills”, da Stratford High School 

 

Todos esses eixos e indicadores direcionam o Currículo de Letramento Digital para a 

construção de um planejamento que ensina as habilidades do século XXI de forma transparente, 

promovendo o pensamento crítico e a criatividade. Por exemplo, nas nossas aulas, a 

interdisciplinaridade contribui na integração de conceitos, conteúdos e expectativas de 

aprendizagem. Alguns exemplos serão conhecidos no capítulo a seguir.  
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4 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES 

 

“Escrever sobre a própria prática é um ato de ousadia [...] é um momento em que você se 
desvela e vai adquirindo liberdade e permitindo a outros que entendam um pouco do trabalho que 

você faz. Para mim, fazer pesquisa é também isso.” 

(Fazenda, 2009, p. 124) 

 

As práticas interdisciplinares que compõem o objeto desta pesquisa são resultantes de 

iniciativas que promovem a inclusão das TICs e das TDICs em escolas de Ensino Básico na 

cidade de São Paulo. A caracterização dessa realidade revela que a inserção da tecnologia 

educacional tem um papel importante na democratização dos conhecimentos, na busca por 

alternativas de ensino e aprendizagem, no repensar do papel do aluno e do professor, além das 

contribuições que essas tecnologias trazem com a relevância da sua utilização. 

As práticas que serão apresentadas a seguir são experiências vividas em três escolas, em 

épocas diferentes e com propostas pedagógicas que não são semelhantes, mas que respeitavam 

o tempo e o espaço da realização de cada prática interdisciplinar. Isso contribuiu na orientação 

de uma visão mais sistêmica de como as TDICs foram importantes nessa construção de saberes 

e descobertas de estudantes e educadores, sendo esse um dos objetivos desta pesquisa. 

No item 4.1, ao relatar a experiência da Primeira Feira de Informática, no Colégio 

Educando com Amor as Gerações (EAG), em 1998, apresento a abordagem adotada para 

engajar educadores e estudantes no processo de aquisição das habilidades computacionais, 

desmitificando a informática como algo inacessível e de difícil integração com as disciplinas. 

No item 4.2, descrevo a participação dos estudantes no Computer Jamboree 2000 e fica 

evidente o potencial educativo das tecnologias educacionais no processo de aquisição do 

conhecimento, porque aqueles alunos tiveram pela primeira vez a oportunidade de compartilhar 

seus aprendizados com tecnologia por meio de um tema relevante e interdisciplinar. 

No item 4.3, o Projeto “Entre o Mouse e o Coração” apresenta o potencial articular do 

uso da Internet possibilitando a interação entre crianças e adolescentes que vivem realidades 

distintas, mas que por meio tecnologia contribuíram entre si, com saberes, de forma 

significativa, com sentido e propósito humanizado. 

O item 4.4 demonstra atividades práticas em uma visão transversal. 

O item 4.5 apresenta o Projeto “Manual Criativo de Jogos para Jovens”, o qual nasceu 

do interesse que os alunos tinham de programar games, desafiando a pensar um jogo analógico 

que fosse facilmente replicado por outros jovens de comunidades carentes. Nesse projeto a 
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intenção foi que os alunos percebessem a importância da engenharia reversa para sociedade e 

o impacto positivo em comunidades de vulnerabilidade social.  

No item 4.6, o TEDxKids@PortoSeguroSchool relata a experiência de 42 crianças que 

participaram TEDx, uma versão independente de uma das conferências mais importantes e 

inovadoras do mundo, a Tecnologia, Entretenimento e Design (TED). Essa é uma ONG criada 

nos EUA, em 1984, com o intuito de propagar “ideias que merecem ser compartilhadas”. Essa 

ideia visa apoiar diferentes iniciativas com o propósito de melhorar o mundo. Já foram feitas 

mais de 5.000 TEDx em todo o mundo. 

No item 4.7 apresento a escola Escola High Tech High, localizada na cidade de San 

Diego, nos Estados Unidos, a rede possui 12 escolas públicas com administração privada, além 

de uma instituição de ensino de pós-graduação para professores. Baseia o ensino na 

personalização, conexão com o mundo, interesse comum em aprender e professores atuando 

como designers do aprendizado. 

As práticas as quais compõem esta Dissertação contemplam o Currículo de Letramento 

Digital e auxiliam no entendimento do processo interdisciplinaridade. 

Como mencionado por Fazenda (2002, p.14) “o processo interdisciplinar desempenha 

um papel decisivo, fazem manifesto Educação à luz da sabedoria, coragem e humildade”. Esses 

princípios nos levam a uma prática interdisciplinar que possibilita uma inovação em sala de 

aula, pois, por estarem em concordância com os projetos de aprendizagem e com as práticas 

pedagógicas, apresentam características significativas na formação humana dos estudantes. 

 

4.1 A Primeira Feira de Informática 

 

A necessidade da inclusão da informática educativa no contexto escolar, uma das 

práticas vivenciadas no lócus do estudo, constitui-se num suporte para o trabalho do professor 

e como um instrumento à disposição no laboratório de informática. Essa vivência permite que 

os alunos tenham a possibilidade de visualizar, compreender e interagir no processo de 

aquisição de conhecimentos.  

Diante dessa realidade e da necessidade de envolver mais professores nesse processo de 

apropriação no uso das tecnologias de informação e comunicação, surgiu a ideia de realizar 

uma apresentação para toda a comunidade escolar, fazendo com que professores e alunos se 

envolvessem em iniciativa que viabilizasse sua apropriação no uso de computadores e 

softwares. Esse desafio tem como referência a questão e os fundamentos colocados por Lévy 

(1999, p.172) 
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Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos 
de transação de conhecimento? Não se trata aqui de usar as tecnologias a 

qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e deliberadamente uma 

mudança de civilização que questiona profundamente as formas institucionais, 
as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo 

os papéis de professor e de aluno. 

 

Para que essa integração aconteça de fato, há necessidade de processos de formação que 

favoreçam uma mudança de postura e atitude que possibilitem propor novas práticas 

pedagógicas que atendam a demanda atual, articulando recursos tecnológicos e educação, 

tornando assim a aprendizagem significativa. 

A proposta exige a opção pelo caminho da interdisciplinaridade, o que não é fácil, 

especialmente quando somos especialistas em uma área, pois a segmentação da formação torna 

difícil perceber as possibilidades de relação entre conteúdos e contextos. O primeiro grande 

desafio nessa jornada foi constituir um projeto interdisciplinar envolvendo alunos e professores 

das disciplinas (Matemática, História, Geografia, Ciências, Português, Artes, Inglês) e de todas 

as séries, da Educação Infantil ao Ensino Médio, o que contabilizou a participação de 800 

alunos e 38 professores. 

A interdisciplinaridade concebida aqui pôde ser efetivada por meio de condutas como a 

reconcepção de espaços físicos e sociais, nos quais os professores sincronizaram seus 

programas em torno de temas importantes e os alunos produziram conteúdos utilizando 

computadores e softwares em um processo de autoria e construção de conhecimentos 

adquiridos. 

A 1ª Feira de Informática realizada no Colégio Educando com Amor as Gerações (EAG) 

aconteceu em novembro de 1998, a partir de projeto sob a minha coordenação desde a sua 

concepção, envolvendo também o planejamento e a organização, tendo como objetivo 

apresentar as descobertas e os resultados das aprendizagens por meio do uso de computadores 

e softwares.  

Seymour Papert, matemático e educador chama a atenção em seu livro “A máquina das 

crianças” primeira edição de 1994, para a possibilidade de incrementar processos de ensino a 

partir das tecnologias, evidenciando que “os computadores não apenas melhorariam a 

aprendizagem escolar, mas apoiariam formas diferentes de pensar e aprender” (PAPERT, 2008, 

p. 206). A Figura 27 reproduz o convite enviado a toda comunidade para a participação dessa 

iniciativa. 
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Figura 27 – Convite para o evento 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

No planejamento do referido evento ficou estabelecido que os temas que seriam 

trabalhados considerando a utilização da informática como um fim ou como um apoio para as 

disciplinas. O uso da informática como um fim baseia-se no estudo das ferramentas disponíveis 

nos programas, sem nenhuma relação com os assuntos e temas estudados. O uso da informática 

como um apoio das disciplinas refere-se aos softwares que dão suporte aos conteúdos das áreas 

e aos Projetos Interdisciplinares, o que se refere ao seu uso por meio de projetos que integram 

várias áreas. As Figuras 28, 29 e 30 apresentam uma representação da forma de abordagem de 

tais usos: 

 
Figura 28 – Representação da abordagem da informática fim 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 29 – Representação da abordagem informática para apoio 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Figura 30– Representação da abordagem em projetos interdisciplinares 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Inicialmente pensar e estruturar a I Feira de Informática exigiu muito empenho, 

dedicação e o envolvimento de todos os professores em trabalho conjunto no planejamento 

prévio das atividades. Houve necessidade, também, de dominar conhecimentos sobre os usos 

possíveis da informática na sua aplicabilidade em cada disciplina e uma visão mais ampliada 

sobre como integrar conteúdos e recursos informáticos. 

O planejamento do trabalho pautou-se na realidade de que muitos professores 

apresentavam um sentimento de insegurança com o uso do computador. Esse diagnóstico foi 

considerado na orientação dos professores quanto ao acompanhamento dos alunos na utilização 

Projetos Interdisciplinares 

Geografia Português Matemática Ciências 

Informática 
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do laboratório de informática e para estabelecer relações de possibilidades de apresentação dos 

conteúdos. 

Essa experiência resultou na oportunidade de perceber a mudança que pode ser 

observada no contexto desta escola, no desempenho dos alunos e de seus professores. Os alunos 

passaram a apresentar alto índice de empolgação, interesse e motivação e, os professores, a 

superar a insegurança frente ao uso do computador.  

No caso dos professores, estes aprenderam a relacionar os conteúdos de suas disciplinas 

com os recursos disponíveis, demonstrando seu entusiasmo com as possibilidades diferenciadas 

de registros e de apresentação.  

Muito foram os aprendizados dessa iniciativa interdisciplinar: a participação com alunos 

e professores de todos os níveis de ensino e disciplinas em uma exposição como essa nos 

conectava com um futuro potencialmente melhor, além da oportunidade de experimentar novas 

formas de aprender a ensinar, rompendo o isolamento e o aprisionamento a saberes do passado.  

 

Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do conhecimento, 
de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos 

aparentemente expressos, colocando-os em questão. Exige, portanto, na 
prática, uma profunda imersão no trabalho cotidiano. (FAZENDA, 2001, p. 

119) 

 

Ressalta-se a abertura e motivação dos professores para incorporar essa proposta 

desafiadora. Sabemos que todo processo de aprendizagem é doloroso e só após certo tempo é 

que nos sentimos mais seguros e conseguimos avançar no nosso desenvolvimento profissional 

e pessoal. A experiência da I Feira de Informática no Colégio EAG nos fez sentir que vivíamos 

a era da informática a qual, por ter uma característica de inovação constante, nos impulsionava 

a estarmos sempre em processo de mudança (seja para utilizar um computador mais potente ou 

um software mais atualizado, com novos recursos).  

Assim, as atividades desenvolvidas pelos alunos do Colégio EAG nas aulas de 

informática envolviam a utilização do editor de textos Word, que apresentava vários recursos 

de elaboração de textos, tornando mais fácil e rica a produção de trabalhos, visto que, por meio 

desse recurso, é possível incluir diversos tipos de fontes, estilos, bordas, figuras, margens e 

parágrafos. Isso permite a criação de textos com diferentes formatos, com aproveitamento dos 

conteúdos disciplinares.  

O uso do editor de textos teve como uma das propostas trabalhar com a escrita de frases, 

com uma intenção pedagógica definida. Essas aulas de informática, além das habilidades 

técnicas de uso do computador e uso do software Word, tinham o objetivo de reforçar os 
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conhecimentos adquiridos durante as aulas das demais disciplinas. A Figura 31 apresenta um 

exemplo de registros de atividades com conteúdos da disciplina de Língua Portuguesa. 

 

Figura 31 – Registro das atividades realizada pelos alunos 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Em suma, sempre mantendo a preocupação em consolidar a atitude interdisciplinar, ao 

todo organizei e realizei mais de seis Feiras de Informática, assim como organizei e participei 

de várias Feiras Culturais, além de garantir presença em eventos como Computer Jamboree, 

promovido pela Escola do Futuro da Universidade de São Paulo (USP) e os Encontros 

Nacionais do Programa das Escolas Associadas à Unesco (PEA-Unesco). 

Segundo Fazenda (2001, p.119), “só se tem consciência de ser interdisciplinar quando 

se reconhece a interdisciplinaridade nas ações e quando se conhece o que pode ser identificado”. 

A atitude interdisciplinar, como propõe Fazenda, foi entendida como uma proposta inovadora 

e essencial no desenvolvimento dos projetos apresentados na Feira de Informática.  
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Figura 32 – Notícia sobre a Feira de Informática 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Figura 33 – Oficina do Texto – produção virtual dos alunos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Pelo exposto entende-se que a realização das Feiras de Informática foi uma iniciativa de 

grande importância para o desenvolvimento das habilidades de comunicação, estrutura lógica 

do pensamento e colaboração. Os trabalhos apresentados pelos alunos contaram com 

receptividade e valorização por parte de toda a comunidade escolar e o evento foi incorporado 

no noticiário do jornal do bairro, como retrata a Figura 34. 
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Figura 34 – Notícia sobre a III Feira de Informática 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Além de incluir atividades que faziam uso dos recursos informáticos da época, a Feira 

de Informática ampliava sua abrangência ao promover eventos culturais como apresentação de 

dança e música, ao lado de práticas educativas voltadas à formação de pais para o uso de 

tecnologias e palestras. 

 

4.2 Computer Jamboree 2000 

 

Na era da sociedade da informação, a disseminação das tecnologias de informação e 

comunicação havia, inevitavelmente, chegado às salas de aulas. Nessa perspectiva, delineia-se 

o intuito de levar alunos do Ensino Básico a se inteirarem com o uso das tecnologias se 
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apropriando do sentido da informática na ação educativa. Durante três dias, alunos e professores 

de escolas públicas e privadas, localizadas em diferentes regiões de São Paulo, apresentavam 

seus projetos no local destinado a essas atividades. 

Com vistas a melhorar o entendimento e a apropriação do conteúdo, surgiu a 

possibilidade apresentar o projeto desenvolvido com alunos e professores, voltado ao uso das 

tecnologias de informação e comunicação, no projeto Computer Jamboree 2000, designado 

“Farra da Informática Educativa”, organizado pela Escola do Futuro da Universidade de São 

Paulo (USP), sob a orientação do seu coordenador científico, Fredric Michael Litto. 

Destaca-se como um dos objetivos do Computer Jamboree reunir professores e alunos 

para trocar informações científico-tecnológicas e identificar novas aplicações pedagógicas em 

projetos multimídia, uso da Internet, robótica pedagógica e workshops. Para formalizar a 

participação era necessário realizar a inscrição do projeto e aguardar um e-mail com a 

aprovação para participação (Figura 35). Na ocasião inscrevi o projeto “Desafio pela Paz”. 

 

Figura 35 – E-mail sobre a aprovação de participação 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

O resultado da pesquisa realizada pelos alunos foi apresentado em slides no PowerPoint, 

por meio de uma linha do tempo a partir da 1ª Guerra Mundial até a idealização da Cultura da 

Paz e não violência. A apresentação continha registros históricos, imagens, sons e textos 
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disponíveis na época, resultado da pesquisa dos alunos com participação dos professores que 

foram alinhando os conteúdos a fatos relevantes dos contextos focalizados. 

Os alunos participantes, contando com a presença de seus professores, tiveram a 

oportunidade de apresentar seus projetos ao coordenador científico do Computer Jamboree, 

Fredric Michael Litto, presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância e Professor 

Emérito da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, momento esse 

muito aguardado por todos (Figura 36). 

 
Figura 36 – Apresentação do trabalho ao Prof. Litto (Coordenador Científico) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

O Computer Jamboree 2000 caracterizava-se como um espaço interativo, no qual os 

estudantes, além de apresentarem e explicarem aos visitantes os projetos, instalavam nos 

estandes equipamentos e material possível de ser manipulado pelos interessados, conforme 

pode ser visualizado na Figura 37. 

 

Figura 37 – Grupo de trabalho – Computer Jamboree 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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O desenvolvimento e a apresentação do projeto, num ambiente interativo, 

proporcionaram aos alunos um sentimento de alegria e satisfação com os resultados da 

construção, divulgação e reconhecimento do valor do seu trabalho. Esses sentimentos podem 

ser visualizados nas expressões dos participantes, encontradas na Figura 38. 

 

 Figura 38 – Grupo de alunas que desenvolveram o projeto 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Embora naquele momento de minha trajetória profissional não tivesse a clareza do 

conhecimento teórico-científico do fazer e viver interdisciplinar em relação a cada projeto 

conduzido, o sentimento de integração, as trocas de experiências, os aprendizados e as vivências 

davam-me a certeza de que estava no caminho desejável e correspondente às minhas 

expectativas.  

Os alunos demonstravam sempre muito interesse e disposição para aprender e a alegria 

expressa em sua participação nas atividades realizadas sempre me motivou a continuar e 

aprender cada vez mais sobre o uso de computadores na escola. Em várias situações vivenciadas 

percebia que o uso do computador incentivava o aprendizado. Naquela época a Internet não 

ficava à disposição dos alunos e professores para as aulas e todas as propostas de uso dos 

softwares aconteciam no modo off-line, ou seja, sem acesso à Internet.  

Desta forma, o que ficava evidente é que, para aquele grupo de alunos naquele momento, 

o uso do computador para qualquer atividade que permitisse o aprendizado com a máquina era 

gratificante. A realização do projeto no Computer Jamboree 2000, desenvolvido de forma 
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interativa com alunos e professores, situou-se dentre inúmeras outras programações 

desenvolvidas com objetivo de conscientizar e disseminar a Cultura da Paz, favorecia pela 

prática interdisciplinar. 

A importância dessa experiência é corroborada teoricamente por Fazenda (2006, p. 79), 

que, dentre os fundamentos que alicerçam sua base teórico conceitual, revela a concepção de 

que “a construção de uma didática interdisciplinar baseia-se na possibilidade da efetivação de 

trocas intersubjetivas”. 

 

4.3 Projeto “Entre o mouse e o coração”  

 

O Programa de Escolas Associadas (PEA) é quase tão antigo como a própria Unesco. 

Foi criado para estender os objetivos dessa organização mundial, no pós-guerra, ao campo da 

Educação. É um braço fundamental nesse trabalho, pois a Unesco parte de um conceito simples: 

a guerra nasce na mente dos homens e é neste sentido que deve ser combatida. O PEA está 

presente em 130 nações. O Brasil é um dos países signatários da criação do PEA, mas só voltou 

a participar mais intensamente a partir de 1997, com a formação da primeira Coordenação 

Nacional, com sede no Rio de Janeiro. 

As instituições que se integram ao PEA, como ocorreu com o Colégio Educando com 

Amor as Gerações (EAG), utilizam o selo da Unesco nas divulgações de seus trabalhos, o que 

as identifica como escola associada em todo o mundo. Esse reconhecimento fortaleceu e nos 

integrou aos propósitos da Unesco (1950): “Conclamar escolas para o trabalho de 

fortalecimento dos aspectos humanísticos, éticos, culturais e internacionais da Educação”.  

O Projeto “Em nome da Paz” realizou diversos movimentos de preservação planetária. 

A participação e a elaboração deste ocorreram por meio de várias ações de conscientização da 

comunidade. Por causa disso, esse Projeto fez parte do processo de aprovação do Colégio EAG 

no Programa das Escolas Associadas a Unesco (PEA-Unesco).  

Como reconhecimento do trabalho desenvolvido, fui convidada a participar do VII 

Encontro Nacional do PEA-Unesco – Rio de Janeiro, pela participação no Projeto: “Em nome 

da Paz”, tendo sido conferida à escola a certificação de Escola filiada ao PEA Unesco – 2000. 

No IX Encontro Nacional do PEA-Unesco, que aconteceu em São Luís – Maranhão, em 

novembro de 2002, apresentamos o projeto “Entre o Mouse e o Coração”, para o qual 

desenvolvi um logo (Figura 39), que teve como objetivo disponibilizar recursos pedagógicos e 

tecnológicos para as crianças que se encontravam internadas em hospital. Estiveram envolvidos 

nesse projeto alunos do grupo de voluntariado do Colégio EAG. 
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Figura 39 – Logo do projeto de autoria de Joice Lopes Leite 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

O interesse desse projeto deve-se à necessidade de utilizar a informática como um 

recurso em que os voluntários, alunos do Colégio EAG, desenvolviam um intercâmbio de 

informações e relações de amor e solidariedade com as crianças internadas no Hospital Albert 

Einstein em São Paulo. 

Essa convivência ocorreu diariamente através da Internet com o uso da Webcan: a 

criança internada se relacionava com os alunos do Colégio EAG, podendo conversar, tirar 

dúvidas sobre sua doença (com orientação médica) e ter acompanhamento do conteúdo 

pedagógico de sua escola através do suporte do Portal Educacional. A realização desse projeto 

decorreu da percepção da necessidade de um cuidado a mais para que a criança e a família 

pudessem ter mais uma fonte de amparo e, virtualmente, conseguissem sair das paredes do 

hospital, adquirindo múltiplas aprendizagens. 

O projeto foi naquela ocasião amplamente divulgado pelo ineditismo da iniciativa 

realizada no interior do Hospital Albert Einstein. Contamos com o apoio Sra. Telma Sobolh, 

Presidente do Voluntariado do Hospital Albert Einstein, que acreditou que todas as ações 

tinham como foco humanizar o período em que as crianças estivessem internadas no hospital, 

além de contribuir para tornar o ambiente mais acolhedor. 

Como os demais projetos de nossa iniciativa, apresentados anteriormente, esse também 

revela que os desafios contemporâneos demandam um repensar da educação. Esse repensar 

envolve diversificar as formas de agir, aprender e buscar conhecimentos, considerando a cultura 

e os meios de expressão que permeiam as redescobertas e ressignificações de práticas 

educativas envolvendo o uso da tecnologia. 

De acordo com Kenski (2003), os ambientes virtuais permitem um tipo de espaço que 

favorece novas relações entre professores e alunos, além de refletir na própria estrutura político-

pedagógica da instituição escolar, pois surgem novas possibilidades que transcendem o tempo 
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e o espaço (síncronas e assíncronas). As práticas desenvolvidas nos projetos expostos permitem 

não apenas um acesso de acordo com as disponibilidades individuais, mas também fazer o 

próprio caminho no aprendizado. 

O projeto em questão foi selecionado para ser apresentado no IX Encontro Nacional 

PEA-Unesco, o que aconteceu no Centro Educacional Montessoriano – Reino Infantil.  

No X Encontro Nacional do PEA-Unesco – Consciência, Ação e Paz – RJ/2003, houve 

a apresentação dos projetos desenvolvidos com a participação dos alunos do Ensino 

Fundamental e Médio. Essas experiências trouxeram-me aprendizados que até hoje são 

fundamentais na condução da minha vida pessoal e profissional, ao trilhar meu caminho como 

educadora de tecnologias educacionais.  

Foi por meio das experiências aqui relatadas que se consolidou minha verdadeira 

vocação profissional, mesmo não tendo cursado o magistério, permeada de projetos como os 

relatados anteriormente. Na realização de cada nova iniciativa, caracterizada pela diversidade 

dos projetos realizados, listados a seguir, também envolvendo alunos e professores de áreas 

afins, observo o fortalecimento do meu desejo de estar no laboratório de informática, ensinando 

alunos e professores a utilizar computadores e softwares. 

➢ Robótica Educacional – utilizando sucata em parceria com Trend Tecnologia 

Educacional. 

➢ Projeto: “A educação da distância” 

➢ Projeto: “A cidade de São Paulo”  

➢ Projeto: “Ecoturismo” - PETAR - Computer Jamboree 2002 

➢ Projeto: “Quem se nega a água, nega-se a vida” – Computer Jamboree e Congresso 

PEA-Unesco em 2003. 

➢ Projeto: “Folclore Virtual” – Computer Jamboree – 2003 

 

Destaca-se como fator importante que alicerçou minha trajetória a formação acadêmica 

em outros espaços de aprendizagem – como a participação em cursos e congressos na área de 

educação e tecnologia. Os saberes acadêmicos contribuíram para o enriquecimento da minha 

prática, repercutindo no meu crescimento profissional.  

As articulações teoria-prática puderam ser amplamente exercitadas no Colégio EAG, 

instituição que permitiu o meu crescimento pessoal e profissional, pela qual cultivo um 

sentimento de muita gratidão. Nesse espaço educativo, tive a oportunidade de atuar 

desempenhando funções como: Professora de Informática, Coordenadora de Informática 
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Educacional, Coordenadora do Curso Técnico de Processamento de Dados, Coordenadora 

Pedagógica do EFI, Coordenadora Pedagógica do EFII e Diretora de Informática.  

O nexus apresentava-se como sentimento forte nas relações de amizades construídas 

nesse percurso que foram de extrema importância na minha carreira profissional, porque, por 

meio dessas conexões, tive a oportunidade de atuar no Colégio Visconde de Porto Seguro 

(CVPS), no qual os recursos e ferramentas tecnológicas estão à disposição para uma atuação 

transversal no currículo escolar. 

 

4.4 O potencial transversal das tecnologias 

 

O potencial transversal das tecnologias nessa experiência ressalta o engajamento dos 

gestores e professores do Colégio Visconde de Porto Seguro (CVPS), que estão abertos a 

incorporar as TDICs no processo de aprendizagem e para isso utilizam os mais diversos 

recursos tecnológicos. O CVPS é uma fundação sem fins lucrativos, que rigorosamente investe 

em uma educação de qualidade com olhar direcionado nas necessidades atuais e futuras dos 

alunos e professores. Os investimentos na atualização e formação dos docentes são práticas 

consolidadas nessa instituição. 

Acreditamos que a tecnologia educacional, contribui de forma essencial e significativa 

em todos os projetos escolares existentes no Colégio. Cerca, de 600 professores e 8000 alunos 

são beneficiados por esse grandioso projeto educacional. Sabemos da importância da educação 

no mundo e acreditamos que o ensino também envolve conhecer as habilidades do aluno em 

aprender, levando em consideração as estruturas cognitivas relacionadas à idade, bem como a 

presença de diferentes alternativas de ensino-aprendizagem direcionadas a transmitir, 

sistematizar, construir conhecimento e avaliar todo o processo de aprendizagem. Esse cenário 

inclui pesquisas, discussões e compartilhamento de informações para adquirir conhecimento e 

produzir conteúdo dentro e fora da sala de aula. O uso de dispositivos tecnológicos não apenas 

suporta o ambiente de aprendizagem, mas também garante resultados de qualidade.  

Portanto, a aprendizagem é um processo que expande a capacidade de o indivíduo 

comandar diferentes linguagens, compreender fenômenos, resolver problemas, discutir com 

confiança e modificar a realidade, aplicando conhecimento sistematizado, interação social e 

ajudando os alunos a desenvolverem sua identidade pessoal e cultural. Dentre as possibilidades 

para alcance desses resultados temos o Currículo de Letramento Digital que se materializa a 

partir de indagações com os alunos sobre seus conhecimentos prévios e suas perguntas, 
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investindo em vários caminhos e estratégias, incluindo, por exemplo, resolução de problemas, 

ação mental e trocas de conhecimento entre pares. 

Os projetos reconhecidos nesta pesquisa revelam o potencial transversal das tecnologias 

nessa proposta curricular ao reconhecer que os recursos midiáticos devem permear o processo 

de aprendizagem, incluindo a importância das redes, a colaboração, a criatividade e novos 

conhecimentos adquiridos a partir da realização de suas práticas.  

Considerando como critério de fundamental importância que as ações sejam previstas 

no projeto político-pedagógico das instituições de ensino, nas Figuras 40, 41, 42, 43, 44 e 45, 

inseridas adiante, encontramos exemplos de atividades realizadas em aula que permitem uma 

exploração, investigação, colaboração e produção de conhecimento a partir de uma abordagem 

não linear. 

Segundo Papert, o futuro da escola e consequentemente da educação está relacionado 

ao avanço da cibernética, pois ele acredita que “as crianças crescerão criando constructos 

cibernéticos tão fluentemente quanto agora montam carros, casas ou circuitos de trilhos de trem 

[utilizando os blocos de Lego]. Só então o pensamento cibernético se tornará realmente parte 

de sua cultura” (PAPERT, 2008, p. 184). Esse autor se mostra um otimista da utilização das 

tecnologias computacionais não como simples auxiliares da educação básica, mas como um 

fator obrigatório e decisivo no dia a dia da aprendizagem das crianças e adolescentes, seja no 

ambiente escolar ou familiar. 

O avanço referenciado por Papert está demonstrado nas Figuras já mencionadas, no 

âmbito escolar, na utilização das tecnologias como ferramentas importantes que proporcionam 

a integração e interações no compartilhamento de conhecimentos e aprendizados. 

 

Figura 40 – Desafio da lógica – uso da lousa interativa 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 41 – Desafio da lógica – computação desplugada 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 
Figura 42 – Prototipagem 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Figura 43 – Agência de turismo sustentável 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 44 – Internet segura 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Figura 45 – Do que é feito o computador 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

As atividades educacionais aqui apresentados demonstram possibilidades de usos das 

TICs e das TDICs em diferentes contextos de aprendizagem, onde fica evidente a atuação do 

aluno e do professor. Soma-se ao exposto a característica de tornar possível a realização dessa 

transformação pedagógica que requer grande dose de ousadia, empatia, aprendizado e 

determinação. Assim, podemos considerar os referidos projetos como fatores determinantes no 

processo de transformação.  

 

4.5 Projeto “Manual criativo de jogos para jovens”  

 

Uma vez que, ao observar o meio em que vivemos (a escola em que estudamos, ruas por 

onde passamos e nossos lares, além da situação geral da nação e do mundo), facilmente notamos 
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uma enorme quantidade de emergências sociais como fome, miséria, bullying e doenças. A 

essas emergências sociais soma-se a destruição do ambiente, consequência da produção 

massiva de lixo e da emissão de poluentes pela indústria. A partir disto, surge o questionamento: 

o que poderíamos fazer a fim de contribuir para a resolução de tais problemas em nossa 

comunidade? 

Considerando a realidade acima exposta, em conversa com o Prof. Dr. Francisco Tupy 

Gomes Corrêa, professor do Curso Extra de Games no Colégio Visconde de Porto Seguro, 

manifestei meu desejo de realizar um projeto que tivesse impacto social, a partir dos 

conhecimentos que os alunos vinham adquirindo nesse curso, criando assim um elo de 

cooperação entre esses alunos e os do curso regular da Escola da Comunidade, projeto social 

do Colégio Visconde de Porto Seguro que atende jovens da comunidade de Paraisópolis, 

representando o público-alvo em condição de Vulnerabilidade Social. 

Diante da busca por uma solução para essa questão, os alunos participantes do curso 

extra e esse professor de games, Tupy, focaram na ideia da criação de um jogo, levando em 

conta dois aspectos: lixo eletrônico e jovens em estado de vulnerabilidade social. Tendo em 

vista os problemas e interesses apresentados, o eixo principal foi a criação de um Manual que 

não apenas ensinasse a jogar, mas também a criar jogos com peças de computadores usados. 

Assim, listamos as seguintes características: fornecer algum tipo de solução quanto à 

vulnerabilidade social dos jovens; ser de fácil apropriação, replicação e reprodução; promover 

a reciclagem do lixo eletrônico. 

Como resultado, foram desenvolvidas duas atividades específicas: 

▪ A criação do Manual: análise dos materiais para serem desmontados e os jogos 

a serem criados; 

▪ A aplicação do Manual junto ao público-alvo. 

 

Por meio de uma atividade prática, observamos como os alunos da Escola da 

Comunidade procederam lendo o manual e criando os jogos e complementamos os dados com 

a aplicação de um questionário respondido por eles sobre sua experiência com a atividade. 

Tendo como objetivo ensinar a como usar o lixo eletrônico como material para construir 

jogos analógicos, realizamos a aplicação do manual com os alunos da Escola da Comunidade. 

Com a aplicação do manual, pretendíamos avaliar: se o texto estava claro a ponto de ser 

compreendido sem a ajuda de outras pessoas; se os jogos podiam ser realizados apenas com as 

instruções do manual; se a criação dos jogos poderia atuar como elemento transformador tanto 

na escola quanto em comunidades em que os jovens alunos vivem. 
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A utilização da reciclagem do lixo eletrônico como alternativa gera um impacto positivo 

na questão da sustentabilidade e transmite uma mensagem construtiva, sendo inicialmente 

possível criar projetos na Escola da Comunidade executados pelos próprios alunos e a custo 

zero, como pode ser visto na Figura 46. 

 

Figura 46 – Desmontagem de um teclado 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

Esse projeto, entretanto, não trará uma solução definitiva para a questão do lixo. 

Atuamos em um espaço reduzido, mostrando um tipo específico de cultura de reciclagem: 

colocar “a mão na massa”. Devido ao que a Tecnologia e o fluxo de informações permitem, 

essa iniciativa torna-se relevante por seu efeito multiplicador ao possibilitar a propagação da 

ideia com maior eficiência para outras instituições de ensino, bibliotecas e demais associações 

comunitárias. Os integrantes de escolas, bibliotecas, casas e centros comunitários podem 

aprender a criar seus próprios jogos, não mais dependendo de orçamentos para comprá-los.  

Ao mesmo tempo, os jovens exploram a criatividade e exercitam suas inteligências 

(GARDNER, 1995). A possibilidade de os alunos pensarem e criarem jogos a partir de lixo 

eletrônico deu-lhes a oportunidade de “pôr a mão na massa” (cultura maker) e admitir 

tendências de educação como Project Based Learning (PBL), voltado para habilidades e 

competências do século XXI (BELL, 2010). Entre tais habilidades, enquadram-se: usar 

adequadamente ferramentas de pesquisa; trabalhar tanto individualmente como em grupo; 

comunicar-se de forma clara e eficaz; demonstrar inovação, flexibilidade e capacidade de 

adaptar-se; demonstrar responsabilidade pessoal, caráter, compreensão cultural e 

comportamento ético. 

Não só tivemos a intenção de criar um projeto dentro da chamada cultura maker, mas 

fazê-lo de um modo inclusivo, indo além dos equipamentos modernos (impressoras 3D e outros 
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tipos de máquinas), dessa forma inserindo também os jovens sem acesso a esse tipo de 

tecnologia, nesse modo de pensar. Segundo Bullock (2014), os princípios da educação voltados 

à cultura maker estão baseados em: 

▪ Ética hacker: desconstruir tecnologias existentes para ampliar o conhecimento; 

▪ Adaptação: liberdade de usar tecnologias para novos propósitos; 

▪ Desing: selecionar ideias para resolver problemas; 

▪ Criação: agregar o conhecimento envolvido na confecção de produtos tangíveis. 

 

Embasam o reconhecimento da importância desse projeto os dados levantados sobre o 

lixo eletrônico e a necessidade de ações sobre essa realidade, conforme apresentado por Ferreira 

et al. (2010): 

▪ O mundo descarta cerca de 50 milhões de toneladas de sucata eletrônica 

anualmente, sendo o Brasil responsável por 5% de todos os dejetos eletrônicos. 

O país produz 2,6kg de lixo eletrônico por habitante, o que equivale a menos de 

1% da produção mundial de resíduos. Ainda assim, a indústria eletrônica 

continua em expansão; 

▪ A reciclagem do lixo eletrônico é a melhor alternativa para se lidar com este tipo 

de resíduo. Trata-se de analisar os materiais que compõem determinado utensílio 

e verificar o que pode ser reutilizado. Alguns componentes podem ser 

reinseridos nos mesmos ciclos ou aproveitados em outros ciclos de produção. 

 

Período de desenvolvimento do Projeto: início em 01/04/2016 e finalização em 

25/10/2016. 

O projeto foi submetido à Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) da Escola 

Politécnica (Poli) da USP, sendo avaliado e aprovado para participar de sua 15ª edição. Esse é 

o maior evento pré-universitário da área do País, e essa edição foi realizada entre os dias 21 e 

24 de março de 2017 nas dependências da USP. Com esse projeto, os alunos conquistaram o 

prêmio Museu Paulista da USP em cerimônia realizada na Escola Politécnica da universidade.  

Como disse um dos alunos: “Foi muito importante ter acreditado desde o início na 

proposta do nosso trabalho. Foi importante também não desistir, tentar de novo quando as coisas 

não saíam como queríamos”. Ele ressaltou ainda: “Fundamental também foi o apoio do Porto, 

a estrutura que nós temos para realizar projetos deste tipo, o Labmaker, por exemplo, e o apoio 

dos professores”. 
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4.6 TEDxKids@PortoSeguroSchool 

 

A habilidade comunicativa pode e deve ser estimulada, pois uma criança que, ao se 

expressar, seja incentivada pelos adultos ao seu redor, tem grandes possibilidades de tornar-se 

um bom comunicador no futuro. Por outro lado, se ela for constantemente reprimida, pode 

apresentar sérias dificuldades de transmitir suas ideias e de construir raciocínios. Além disso, 

há uma tendência de priorizar a vivência do aprendizado e os alunos são incentivados a refletir 

sobre como aquilo que estudam poderá influenciar suas vidas, aplicando o conhecimento a 

experiências práticas.  

Considerando a revisão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que institui a 

comunicação como competência, as escolas precisarão desenvolvê-la em suas atividades, 

utilizando diferentes linguagens como: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

Sendo assim, as habilidades comunicativas constituem em um dos componentes 

contemplados dentro do Currículo de Letramento Digital. Para podermos compreender a 

crescente complexidade dos fenômenos mundiais e dominar o sentimento de incerteza que ela 

suscita, precisamos, antes disso, adquirir um conjunto de conhecimentos, além de aprender a 

relativizar os fatos e a desenvolver uma proposta que contribuirá para a transformação do meio 

em que se vive. 

Contribuir para transformar a interdependência real em solidariedade desejada 

corresponde a uma das tarefas essenciais da educação, que deve, por isso, preparar cada aluno 

para compreender-se a si mesmo em relação ao outro, por meio de um melhor conhecimento 

do mundo. A compreensão desse mundo passa, evidentemente, pela compreensão das relações 

que ligam o ser humano ao seu meio ambiente. Não se trata de acrescentar uma nova disciplina 

ao programa escolar na proposta do colégio, mas de possibilitar outro formato de aprendizagem 

de acordo com uma visão de conjunto, onde os alunos, a família, os professores e todas pessoas 

envolvidas nesse contexto troquem conhecimentos, percepções, ideias e hipóteses sobre temas 

trazidos por cada aluno participante. 

Com essa perspectiva e com o desejo de envolver os alunos em uma proposta mais 

ampla e global, o TED (Tecnologia, Entretenimento e Design), criado em 1996 como uma 

fundação com a intenção de ajudar a “espalhar boas ideias” por meio de palestras dinâmicas 

que dão voz a centenas de pessoas pelo mundo, cujos vídeos ficam disponíveis em sua 
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plataforma on-line. O TEDx | X =, no espírito das ideias que merecem ser expandidas, é um 

programa de eventos realizados em vários locais, sem fins lucrativos, organizados de forma 

independente, que reúne pessoas para dividir uma experiência ao estilo TED. Em um evento 

TEDx, as palestras são gravadas em vídeo e palestrantes ao vivo combinam-se para uma 

profunda discussão e conexão em um pequeno grupo. As palestras a partir desses eventos são 

selecionadas e transformadas em vídeos de TEDxTalks. 

O CVPS, ciente das questões globais que todos enfrentamos e da importante necessidade 

de favorecer espaços de aprendizagem, tem promovido ações que envolvem a participação de 

crianças e jovens que buscam respostas e apresentam ideias para um mundo melhor, com 

objetivo de promover espaços de diálogos que permitam uma argumentação baseada em seus 

conhecimentos, valores pessoais, crenças e seu desejo de transformação. 

A premissa é que essas ideias e sugestões criativas favoreçam a mudança e a 

transformação positiva do mundo, utilizando as diferentes áreas do conhecimento e seus estudos 

para justificar a proposta de ofertar aos seus alunos a possibilidade de participar de um TEDx,  

As incessantes inovações que são potencializadas pelo avanço da tecnologia provocam 

a instauração de outros modelos e abordagens desenvolvidos para a educação, dentre os quais 

o ensino híbrido, o Ensino a Distância (EAD), o Storytelling entre outros, permitindo a partilha 

de novas ideias, o que envolve a aprendizagem de habilidades comunicativas. Fica evidente que 

não é apenas elaborar um projeto, é preciso saber apresentá-lo de forma consistente, 

significativa e argumentativa. 

Argumentar é desenvolver organizadamente um raciocínio, uma ideia, uma opinião, um 

ponto de vista ou uma convicção, de forma a influenciar, a convencer e a persuadir um auditório 

leitor. No nosso cotidiano a argumentação deve ser considerar dimensões como: 

▪ Quando defendemos um ponto de vista; 

▪ Quando apresentamos nossa opinião; 

▪ Quando propomos uma solução para um problema; 

▪ Quando queremos convencer os outros a atender a um pedido nosso. 

 

Por vezes, enfrentamos a oposição dos outros e, então, temos de qualificar nossa 

argumentação para convencê-los. Argumentar bem é um ato de inteligência que, para ser eficaz, 

tem suas regras. A realização do 1º TEDxKids no Brasil, nomeado como 

TEDxKids@PortoSeguroSchool, deu-se a partir da solicitação e aprovação da organização 

TED, alinhado ao propósito do projeto e com o objetivo de disseminar ideias e compartilhar 
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experiências que inspirem a geração de discussões e reflexões profundas entre os participantes. 

Para tanto o projeto delineou a temática “Crianças: Visões e Vozes do Futuro”.   

O TEDxKids@PortoSeguroSchool aconteceu no dia 1º de novembro de 2016. O evento 

consistiu em uma série de pequenas palestras, com duração máxima de 5 minutos, ministradas 

pelos alunos envolvidos. As famílias também participaram, pois foi preciso contar com o 

desenvolvimento das apresentações (slides). Uma equipe de professores, auxiliares e pais 

estiveram envolvidas em todo o processo de preparação dos alunos para realizar suas palestras. 

O projeto TEDxKids@PortoSeguroSchool tem a característica de desenvolver a 

capacidade de argumentação, autonomia e responsabilidade pessoal. Foram apresentadas 36 

palestras por crianças de nove e dez anos, do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I do Colégio 

Visconde de Porto Seguro. Durante o evento, foram abordadas questões relacionadas a: 

economia criativa, vida na terceira idade, política, sustentabilidade, educação, respeito à 

diversidade, respeito às diferenças e outros assuntos que envolvem o desenvolvimento de uma 

cidadania plena. 

 

Figura 47 – Alunos que participaram da TEDxKids@PortoSeguroSchool 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

A adesão dos alunos à proposta foi voluntária, em sala de aula por meio de apresentação 

explicativa sobre o formato do evento, à qual acrescentei critérios para participação, regras 

estabelecidas pela organização de TED e, o mais importante, a informação de que eles deveriam 

escolher o seu tema e/ou ideia que tinham interesse em compartilhar, criar uma apresentação 

(slides) e sintetizar sua exposição em no máximo 6 minutos. O sucesso entre os alunos foi tão 

grandioso e gratificante que realizamos o 2º TEDxKids@PortoSeguroSchool em 2017, com os 

alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I. Essa segunda edição teve como tema: “Crianças: 

guardiãs do amanhã – Múltiplas ideias para compartilhar com o mundo” e fazia parte do 

projeto da série.  Os alunos participantes desenvolveram suas apresentações sob os temas: 

▪ Sustentabilidade; 
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▪ Tecnologia (games, robótica, apps etc.); 

▪ Paz 

▪ Criatividade 

▪ Ciências (energia, água, animais etc.); 

▪ Saúde e Esporte 

▪ Arte e Música 

▪ Diversidade Cultural 

▪ Cidades 

▪ Pessoas 

▪ Consumo 

▪ Economia 

▪ Rio Pinheiros 

▪ Matemática 

 

Considerando que vivemos uma época em que os sistemas educativos formais tendem 

a privilegiar o acesso ao currículo formal em detrimento de outras formas de aprendizagem, é 

importante conceber a educação como um todo. Compartilhar ideias e propostas para contribuir 

com o mundo de forma significativa e inspirar outras pessoas pode no futuro orientar as 

reformas educativas, tanto no nível de elaboração de programas como no da definição de novas 

políticas educacionais no Ensino Básico. 

 

4.7 A Escola High Tech High (HTH) 

 

Muito se tem discutido sobre como integrar as tecnologias ao currículo e de que forma 

esta concepção pode auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos disciplinares e de projetos 

colaborativos. Apesar de muitos acreditarem que o uso de recursos tecnológicos contribui muito 

pouco no ensino-aprendizagem ou ainda que dependendo do contexto atrapalham o 

desenvolvimento do aluno, o que pode ser observado nas escolas é um uso crescente da 

Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC). 

Recentemente estive em visita à escola High Tech High (HTH), na cidade de San Diego, 

Califórnia, Estados Unidos, fundada em 2000 por um grupo de educadores que iniciou uma 

escola pública com plano para atender 450 alunos. Hoje a HTH é uma rede de 12 escolas com 

cerca 5.300 alunos, considerada e reconhecida mundialmente como uma das escolas mais 

inovadoras do mundo. A proposta pedagógica baseia-se em quatro pilares da educação 
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considerados por sua importância para realidade do século XXI. São eles: personalização; 

conexão com o mundo; interesse comum em aprender e professores atuando como mediadores 

do aprendizado.  

Tive a oportunidade nessa visita de conhecer quatro escolas que compõem a rede, 

incluindo: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Nos prédios destinados à Educação Infantil e Ensino Fundamental I, observei nas salas de aula 

computadores, mesas de trabalho colaborativo, espaço para prototipagem, espaços de leitura, 

projetor, lousa branca e de giz, espaço para socialização, salas amplas com muita produção de 

aluno em exposição e anotações dos professores. 

Em conversa com um professor de Geografia e outro de Química, estes relataram que, 

na metodologia utilizada pelos professores na escola, prevalece a aprendizagem personalizada, 

baseada tanto no contato direto entre professores e alunos quanto nos diferentes usos dos 

recursos tecnológicos disponíveis. Cada aluno é designado a um professor que se torna 

responsável por fazer um acompanhamento personalizado de seus interesses acadêmicos 

específicos. Os professores guiam seus alunos em uma metodologia por projetos. Os conteúdos 

são agrupados em eixos temáticos e trabalhados a partir da resolução de problemas concretos.  

A ideia é que o processo de aprendizagem seja um reflexo real da vida do aluno. 

Outro destaque é a presença de professores altamente qualificados em suas áreas de 

conhecimento, há um acompanhamento constante destes por meio de um programa de formação 

continuada. Os espaços de convivência são o grande diferencial. Não há salas específicas por 

turma, todos os espaços são de uso comum e utilizados conforme a demanda dos projetos que 

estão realizando. Eles possuem laboratórios, bibliotecas, salas para reuniões e socialização, 

promovendo a integração entre todos os alunos, o respeito ao próximo, o incentivo ao trabalho 

colaborativo e as trocas de saberes, algo que muito me chamou a atenção durante o período de 

visita. 

No Ensino Médio os alunos são desafiados a elaborar projetos investigativos, que levem 

a desenvolver algo do seu interesse e que permitam conectar seus estudos ao mundo, através de 

um trabalho de campo. 

Nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I são oferecidos vários cursos 

que visam desenvolver liderança, trabalho em equipe, autonomia e habilidade específica fora 

da sala de aula, o que no Brasil chamamos de atividades extracurriculares ou cursos extras. 

Os recursos tecnológicos estão presentes em todos os espaços da escola, computadores, 

tablets, celulares, não havendo proibição para o uso. Outro destaque é observar nos alunos o 

prazer em aprender, aprender com alegria, se sentir feliz por estar ali. O tempo todo 
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demonstravam orgulho sobre como estão aprendendo, humanidade em reconhecer que há um 

caminho longo a percorrer e a partilha com alegria quando relatavam sobre o que estavam 

fazendo e suas descobertas.  

O conhecimento dessa proposta nos remete ao entendimento sobre projeto 

interdisciplinar, o qual não é ensinado, mas vivenciado. Exige uma responsabilidade individual 

e coletiva, envolvimento com a proposta, com as pessoas e com a Escola, expressando a 

importância de se estabelecer relações, conexões com novas ideias. Viver o interdisciplinar nos 

leva a perceber, sentir e pensar de forma a transpor barreiras da disciplinaridade. Exige mais, 

ousadia para inovar, criar e principalmente passar da subjetividade para intersubjetividade. Nas 

salas de aula, os alunos trabalham de forma independente ou em grupos. Conforme 

demonstrado na Figura 48, os professores têm o papel de designers de conteúdo, são 

responsáveis por mediar, orientar e verificar os projetos de pesquisa nos quais os alunos estão 

envolvidos.  

 

Figura 48 – Sala de aula - turma do 9º ano - Escola High Tech High – San Diego, CA 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Conhecer a experiência na Escola High Tech High me permitiu visualizar com muita 

clareza a concretude quando dos descritos de Fazenda que destacam a importância de uma 

atitude interdisciplinar frente ao conhecimento, pois considera o modo como este se encontra 

estruturado. A atitude é revelada no exemplo apresentado e caracterizada na habilidade do 

professor em realizar trocas com outros professores, e para incluir sua disciplina em projetos 

comuns (FAZENDA, 1979, p.25).  

A prática pedagógica dos professores interdisciplinares precisa envolver atributos de 

interação, associação, colaboração, cooperação e a integração entre as disciplinas (FAZENDA, 

1979, p. 30-35). Nessa experiência de observação deste contexto escolar, fica nítida a interação 
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entre as disciplinas, sendo a essência e o fundamento de atitudes de interdisciplinaridade do 

professor frente a trabalho por projetos. Esse contexto de interação entre as disciplinas passa a 

ser a essência e o fundamento de atitudes de interdisciplinaridade que o professor precisa ter 

para firmar as relações de parceria, noção considerada como um dos princípios da prática 

interdisciplinar (FAZENDA, 1979, p. 35-37). 

Essas reflexões finalizadoras da apresentação de diversas práticas selecionadas 

constituem-se em indicadores da necessidade de encorajar a aprendizagem colaborativa, a 

criatividade, o espírito crítico, a atitude de trabalho coletivo e a possibilidade de aflorar os 

talentos e usos das tecnologias sob diferentes perspectivas.  

 

  



111 

 

 

5 UM OLHAR SOBRE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: PERSPECTIVAS  

 

“Sonho: os sonhos alimentam o nosso coração. 
É por meio deles que o Universo conhece nossos desejos e os transforma em realidade.” 

(Autor desconhecido) 

 

O desenvolvimento tecnológico impulsiona nossa condição humana a cada vez mais se 

adaptar ao fim e não aos meios. Perante a necessidade exigida sobre a influência das TDICs na 

Educação, as obras Maurits Cornelis Escher, artista plástico holandês, nos ajudam a criar 

construtos visuais, desafiando a lógica da natureza formal, exigindo atenção para entender as 

incongruências com a realidade e perspectivas, dialéticas em suas diferentes possibilidades de 

representação.  

As referidas obras ajudam também a trabalhar o tema do imediatismo e superficialidade, 

a olhar de forma lúdica, porque muitas vezes as pessoas olham e se contentam com o primeiro 

olhar para explicar algum acontecimento, uma informação, ou pessoa ou prática. O problema é 

que, por isso, não conseguem entender muito bem o que se passa, já que o olhar é ligeiro, casual 

e, por vezes, repleto de sentimentos e preconceitos.  

Escher gostava de brincar com o nosso olhar, com o imediatismo do olhar. Para ele, 

desenho é ilusão. O desenho procura mostrar a superfície bidimensional de algo que é 

tridimensional. O potencial lúdico de observação da imagem em qualquer que seja sua natureza 

está contido no sistema estabelecido entre o espectador e o realizador em diversas formas e 

diretamente associado à criatividade, ou seja, com possibilidades infinitas. As técnicas 

empregadas por Escher poderão desencadear um processo de observação e reflexão com a obra 

de modo que oriente uma ludicidade, desencadeando uma espécie de envolvimento, que nos 

permite abrir canais visuais estéticos e reflexivos sobre nossa posição no mundo.  

A Figura 49 apresenta um quadro de Escher no qual ele mostra muitos ângulos em um 

mesmo desenho, uma espécie de pássaro com cabeça de homem. Por meio desse desenho 

podemos entender que há várias formas de olhar esse pássaro-homem, e que, a cada vez que é 

lançado um olhar diferente, o vemos de outro ângulo: ora por cima, ora por baixo, ora da direita 

para a esquerda, ora da esquerda para a direita, mostrando que não há uma única forma de olhar 

esse pássaro-homem, pois vários podem ser os pontos de vista.  
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Figura 49 – “Dimensões e Mundo”, de Escher (1947) 

 
Fonte: http://dimensaoestetica.blogspot.com/2008/11/o-outro-mundo-de-escher.html 

 

O mesmo ocorre com um fato ou um acontecimento, pode-se observá-lo de diferentes 

ângulos. Infinitas são as possibilidades de observar a realidade e todas dependem do ponto de 

partida o qual adotamos. Se quisermos fazer uma análise da realidade o mais isenta possível, 

devemos tentar observá-la com o maior número de ângulos e perspectivas. Acontece que muitas 

vezes não paramos para olhar uma situação sob diferentes posições.  

É comum observarmos as pessoas aceitarem a primeira explicação dada, aquilo que um 

primeiro olhar mostra. Porém, para entender a realidade complexa de um ponto de vista 

interdisciplinar, não podemos nos deter em um único olhar, pois o primeiro olhar, muitas vezes, 

não é imparcial. 

Diante dessa imparcialidade e das infinitas possibilidades para entender como a 

tecnologia educacional propõe possibilidades de aprendizado e construção de novos 

conhecimentos, consideramos a interdisciplinaridade como uma atitude cujo pré-requisito é a 

humildade, traduzida em reconhecimento da fragilidade da dimensão individual na busca de 

soluções e na produção de conhecimento quando, consequentemente, o diálogo fica facilitado, 

pois existe a predisposição no sentido de contribuir para novas ações uma vez que a 

interdisciplinaridade provoca dúvida, incita buscas e a disponibilidade para a crença no homem. 

É, enfim, uma “atitude de abertura frente ao problema do conhecimento”, reconhecimento da 

complexidade e diversidade de saberes que exigem conexão (FAZENDA, 1979, p. 39). 

Nas últimas décadas muito se tem discutido e tem sido pauta de vários projetos e 

iniciativas as discussões sobre como as tecnologias se integram: O que acontece na sala de aula? 
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As tecnologias educacionais auxiliam no desenvolvimento dos conteúdos disciplinares? Como 

interpretar o papel das tecnologias no desenvolvimento de projetos colaborativos entre alunos, 

professores e disciplinas? 

De acordo com Lévy (1999, p. 157), existem três importantes aspectos a serem 

considerados ao analisarmos a relação com o saber na sociedade contemporânea: velocidade de 

surgimento e renovação dos saberes; a quantidade de conhecimentos sempre crescente; e 

existência de tecnologias que amplificam, exteriorizam e modificam muitas funções cognitivas: 

“[...] a partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes, 

abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os 

contextos” (LÉVY, 1999, p. 158). 

Sendo assim, é necessário considerar a importância de dinamizar o espaço da sala de 

aula, tornando-o um local de construção e de mediação do conhecimento, incorporando recursos 

tecnológicos nos processos educacionais. Hoje, existem, em alguns contextos, bagagens 

culturais bem diferentes na sala, além de interesses bem definidos. O acesso às informações, 

dentro e principalmente fora da escola, torna ingênua a tentativa de estabelecer planejamentos 

rígidos e esquemas antecipados de aprendizagem. 

A relação com o saber, a produção do conhecimento, as novas tecnologias da 

inteligência individual e coletiva estão redimensionando profundamente os objetivos da 

educação. A partir da ideia de que os dispositivos móveis exercem uma influência de ordem 

cognitiva no indivíduo, manifestada através de interfaces, das características dos aplicativos e 

das ferramentas, cabe o questionamento se esse recurso tecnológico passou a contribuir de 

forma significativa nas atividades de aprendizagem.  

Muitas plataformas e aplicativos foram desenvolvidos procurando se enquadrar na 

categoria de ferramentas cognitivas, através do estabelecimento de um paralelismo entre a 

forma de trabalho do computador e da mente humana. Acrescenta-se a questão: a utilização 

desses recursos é apenas mais uma tecnologia de acesso à informação? 

Nesse novo movimento mediado pelas tecnologias, observa-se: 

▪ Educação generalizada; 

▪ Formação permanente e massiva; 

▪ Saturação informativa; 

▪ Conhecimento diversificado e descentralizado; 

▪ Comunidade Virtual. 
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Dentro desse ecossistema é muito mais importante você saber integrar os conteúdos do 

que dominar o conteúdo. E é exatamente neste ponto que a Interdisciplinaridade pode 

contribuir. As velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos ritmos e 

dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso que se esteja em permanente estado de 

aprendizagem e de adaptação ao novo. A cada passo que damos, estamos cada vez mais 

envolvidos nas tecnologias disponíveis.  

Nunca o real e o virtual estiveram tão próximos a ponto de nos confundir, muitas vezes. 

Os impactos que a tecnologia trouxe e traz para o contexto pedagógico é tema de discussão em 

todo o mundo – existem autores que apoiam e outros discordam, e outro grupo ainda propõe 

uma reflexão mais ampla sobre como essa tecnologia deve ser compreendida e utilizada no 

ambiente educacional. O curioso é que, independente de estudos acerca deste tema, a tecnologia 

ganha seu espaço em nossa vida, independente de idade, raça, condição financeira, social, 

política ou religiosa. Para algumas pessoas esse movimento é fantástico; para outras, 

surpreendente, e outras ainda o consideram um abismo que põe em risco a condição humana. 

O que temos é a certeza de que as tecnologias digitais estão presentes, não há volta e é 

desnecessário sermos especialistas para reconhecermos esse fato, até porque cada vez mais os 

aparatos tecnológicos estão acessíveis e podem ser utilizados e vistos em espaços antes não 

explorados, como o uso de robôs humanoides para a realização de atendimentos em hospitais; 

o uso da Inteligência Artificial em galerias de artes; o uso da impressora 3D para confecção de 

próteses médicas; o uso de chat bots para responderem e armazenarem informações, passando 

a nos orientar tirando dúvidas e oferecendo produtos; o surgimento do Bitcoin como uma 

criptomoeda descentralizada, constituindo um sistema econômico alternativo que tem crescido 

exponencialmente. 

Nota-se cada vez mais, em diferentes ambientes, como casa, trabalho e escola, a 

modernização das novas tecnologias de comunicação e seus avanços influenciando o 

comportamento do ser humano e interferindo em sua relação com os demais. Novas práticas e 

concepções surgiram e tudo se transformou em um curto espaço de tempo. Esse novo modo de 

ver o mundo pode ser denominado como era da informação digital ou era da comunicação 

virtual. As interfaces em nosso entorno demonstram como estamos nos conectando e 

relacionando uns com os outros por meio da informação e da comunicação. As novas 

tecnologias da informação e comunicação vão reinventando o jeito de nos comunicarmos, 

elevando-nos gradativamente a um nível de conectividade humana nunca antes vivenciado. 

Um exemplo de como a comunicação está reinventando o jeito de nos comunicarmos é 

o projeto Sala de Aula Global, desenvolvido no Colégio Visconde de Porto Seguro. Alunos do 
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Ensino Médio e diretoria, equipe de tecnologia e alguns professores, por meio de uma proposta 

interdisciplinar, fazem uso dos recursos de comunicação virtual, em que os alunos são 

desafiados a debater assuntos como: discriminação, imigração, guerra, mazelas sociais, 

superação, determinação, empreendedorismo, voluntariado, entre outros temas que foram 

surgindo ao longo dos encontros virtuais com interlocutores conhecidos no momento da aula.  

Os assuntos abordados nasciam e floresciam do diálogo sem prévia recomendação, a 

não ser a de ouvir e aprender mediante a experiência relatada pelo outro, com objetivo de 

empoderar os alunos a pensar sobre o seu papel no mundo, o quanto a realidade do outro pode 

afetar a minha realidade e vice-versa, em um exercício de empatia e reconhecimento do quanto 

a ação de cada um de nós, frente a problematizações políticas, econômicas, sociais e ambientais, 

impacta todos, independentemente da sua localização geográfica no mundo, demonstrando que 

estamos todos conectados e que precisamos fazer uso das tecnologias virtuais de comunicação 

como instrumento para aproximação de diferentes realidades.  

Entender o binômio “Tecnologia e Educação” é ter em vista o fato de que a tecnologia 

tornou-se um instrumento, uma ferramenta para múltiplas aprendizagens, desenvolvendo 

habilidades intelectuais e cognitivas, levando o indivíduo ao desabrochar suas potencialidades, 

criatividade e inventividade. A educação não se esgota no processo de transmissão de 

conhecimento, uma linguagem dos conceitos e dos valores criados por gerações passadas.  

As práticas interdisciplinares necessitam ser pesquisadas, pois nos possibilitam 

interpretar as articulações possíveis entre tecnologia e currículo e compreender o sentido de que 

se deve garantir ao aluno a possibilidade de buscar, em sua própria história, soluções para seus 

problemas, conforme nos indica Fazenda (2003). 

Para entender como as novas tecnologias utilizadas na escola enriquecem o ambiente de 

ensino à medida que aluno e professores interagem, as tecnologias digitais, sob as diferentes 

formas estão sendo utilizadas como ferramentas pedagógicas, inseridas no planejamento. 

Aproveitam-se os diversos recursos tecnológicos disponíveis no Colégio, por meio da 

elaboração de estratégias com a utilização dos recursos tecnológicos, usando como referência 

principal a interdisciplinaridade como grande elo articular entre disciplinas e tecnologia 

educacional.  

A lógica que a Interdisciplinaridade imprime é a da invenção, da descoberta, da 

pesquisa, da produção científica, porém gestada num ato de vontade, num desejo planejado, 

construído em liberdade. As pesquisas têm procurado colocar em evidência a urgente 

necessidade de que a atitude interdisciplinar é condição essencial para a constituição do saber 

ser interdisciplinar e, consequentemente, de saber realizar pesquisas interdisciplinares.  
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A atitude interdisciplinar, por sua vez, está ancorada nos princípios da humildade, 

coerência, respeito, espera e desapego, os quais articulam-se entre si. É um saber construído no 

coletivo, no ritual do encontro, desenhando as conexões entre a organização dos dados da 

pesquisa e das próprias subjetividades. A aprendizagem e o desenvolvimento acontecem, na 

medida em que o sujeito age sobre o objeto e na medida em que possui estruturas previamente 

construídas ou em processo de edificação do saber. Nessa concepção, o professor oportuniza o 

acesso às informações para que o aluno se aproprie do conhecimento.  

A tecnologia educacional potencializa a interação, a integração e a colaboração entre 

diferentes pares, possibilita novos contatos e construções colaborativas, pois permite um canal 

de comunicação biunívoco, entre quem publica o conteúdo e quem interage, desta maneira 

podemos estabelecer laços de colaboração, mediante compartilhamento, uma vez que àquele 

que recebe o material também é permitido o desenvolvimento contínuo. Dessa forma podemos 

contar com um ambiente propício ao estímulo da autoria e do protagonismo (BENKLER, 2006).  

Consideramos a necessidade de nivelar o diálogo dos atores envolvidos no ecossistema 

escolar em prol de resultados que convergem em indicadores positivos. Temos em primeira 

ordem a necessidade da união de todos os envolvidos, mediante alinhamento dos objetivos do 

corpo gestor, dos professores e dos alunos, equalizando-os de acordo com as ferramentas 

utilizadas não apenas para transmissão de conteúdos, mas sim para trocar informações, se 

relacionar e também reportar problemas, resultados, com o objetivo final de dinamizar o 

aprendizado. 

A sinergia entre a tecnologia vigente e os objetivos escolares atuais gera, em sua 

interseção, um processo técnico ou burocrático, pois a apropriação em função da necessidade é 

que fará com que tal prática torne-se algo comum em nosso cotidiano, onde as necessidades do 

dia a dia, os desafios e os ajustes necessários para o estabelecimento real da prática transcendem 

e ajustam-se às necessidades. O ambiente virtual de aprendizagem favorece a interatividade 

entendida como participação colaborativa, a conexão entre redes abertas propõe elos que traçam 

a trama das relações e que configurarão a identidade institucional dos grupos que a constituem. 

Segundo Paulo Freire (2007, p. 39), “ensinar exige risco e a disponibilidade ao risco, ao novo 

que não pode ser negado”.  
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REFLEXÕES FINAIS 

 

A interdisciplinaridade tem a capacidade plástica da inclusão, conforme abordado por 

Ivani Fazenda ao relacionar o processo interdisciplinar ao educar: 

 

Uma educação que abraça a interdisciplinaridade navega entre dois pólos: a 
imobilidade total e o caos. A percepção da importância do passado como 

gestor de novas épocas nos faz exercer paradoxalmente o imperativo de novas 

ordens, impelindo-nos à metamorfose de um saber mais livre, mais nosso, 
mais próprio e mais feliz, potencialmente propulsor de novos rumos e fatos. 

O processo interdisciplinar desempenha um papel decisivo no sentido de dar 

corpo ao sonho de fundar uma obra de educação à luz da sabedoria, da 
coragem e da humanidade. (FAZENDA, 2001, p.34)  

 

A realização desta pesquisa constituiu-se numa inquietação contínua na busca de 

interpretar e sistematizar a compreensão de como se deu o processo de transformação de minha 

prática profissional como educadora na conquista de um novo olhar, o olhar interdisciplinar. 

Ivani Fazenda fundamenta essa identificação:  

 

O processo de pesquisar a interdisciplinaridade demandou uma formação 

especial na forma de pesquisar, que é a marca de todo esse trabalho, a 
formação para a escuta sensível - escuta aos seus achados ainda não revelados 

(nem muitas vezes a si mesmos), escuta paciente e sensível, a melhor forma 

de retratar 20 anos e analisar esses achados, escuta sensível à forma de 
socializá-los e divulgá-los. (FAZENDA, 2001, p.54)  

 

Dessa forma, penso que para a desconstrução de algo precisamos ter alguma coisa 

construída. Ela não se ocupa do novo, mas do velho, do familiar. A desconstrução implica 

repensar o cotidiano que, de tão familiar, torna-se quase invisível, descobrindo, nessa 

familiaridade, certas qualidades cruciais que parecem absolutamente inesperadas e 

imprevisíveis e que, de alguma maneira, desviam ou comprometem a própria cena em que se 

encontram e as formas de interpretá-las. 

Esse sentido do não familiar como componente familiar é, certamente, o sentido de tudo 

que se torna inquietamente estranho, o sentido de que, dentro do espaço do familiar, do caseiro 

ou da casa, emerge como componente algo perturbador e que exige questionamento, 

entendimento e perspectiva de transformação. 

Com isso acredito que, para que ocorra uma real transformação no modo de pensar e 

agir do professor, precisamos dar um significado às suas ações, o que alterará sua visão de 

mundo, de pessoa e da sua comunidade. Mais importante do que ensinar novos métodos, 

técnicas e estratégias de ensino, a grande questão é querer encontrar caminhos que possibilitem 

ao professor a reconcepção de sua atuação, a descoberta de alternativas possíveis de 
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ressignificação da sua ação, da prática em sala de aula. Mudanças efetivas só serão possíveis se 

o professor for orientado a como desenvolver sua capacidade de mediação, integração e 

sintetização das várias áreas do seu conhecimento junto da equipe escolar, em vivência 

interdisciplinar coletiva. 

Pela primeira vez na humanidade as crianças dominaram um conhecimento antes dos 

adultos. As experiências da minha trajetória profissional em educação propiciaram-me uma 

visão múltipla e interfacetada do professor e do aluno. A Interdisciplinaridade vem enriquecer 

e fertilizar meu conhecimento teórico e prático, com uma proposta de currículo de letramentos 

digitais que estabeleça objetivos claros do porquê aprender, propósitos, transcendência, em 

efeito multiplicador de descobertas e conquistas que possam melhorar o mundo e contribuir 

para que as pessoas vivam com dignidade. 

Em suma, desejamos destacar nestas Reflexões Finais a importância de pesquisar 

caminhos numa abordagem interdisciplinar na busca por uma possibilidade de expressar-se e 

comunicar-se em diferentes linguagens, ideias, conhecimentos e projetos, que permita ao aluno 

e ao professor criarem práticas inovadoras, abertas, colaborativas e compartilhadas. Dentro 

deste contexto, a atitude interdisciplinar é essencial na articulação entre diferentes linguagens, 

aprendizagens e currículos.  

Nos caminhos percorridos e em minha vida acadêmica e profissional, vivenciei e 

vivencio situações ímpares, presenciando e interagindo com uma multiplicidade de fenômenos. 

Envolvi-me com uma diversidade de possibilidades, conexões que hoje posso traduzir como 

uma riqueza de experiências, curiosidade e observações que permitem gerar novos 

conhecimentos. 

A tecnologia enquanto instrumento de aprendizado representada, conforme explicitado 

neste trabalho, não somente um meio, mas também contexto, conteúdo e estratégias de 

aprendizagem. Esse tipo de aprendizado referido ativa o cérebro e o prepara para um 

aprendizado mais complexo, pois aumenta as sinapses e modifica a forma como os alunos 

pensam e operam. O conhecimento é armazenado na memória de longo prazo, de onde é 

recuperado para aplicar a novos relacionamentos e situações de solução de problemas. A partir 

dessas vivências, a expectativa é de que os alunos utilizem o conhecimento para modificar suas 

vidas e relacionamentos com grupos sociais. 

Ensinar no Colégio Visconde de Porto Seguro significa: 

▪ Organizar o conhecimento e o conteúdo adquirido ao longo do tempo e transferir 

a propriedade para os alunos; 

▪ Envolver e apoiar os alunos durante todo o processo de aprendizagem; 
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▪ Despertar os interesses dos alunos e fazê-los fazer perguntas; 

▪ Empregar uma variedade de metodologias, fornecer desafios e promover 

interação; 

▪ Incentivar os alunos a pensar para além do conhecido;  

▪ Apresentar problemas a serem resolvidos; 

▪ Ajudar os alunos a fazer perguntas e formular estratégias de aprendizagem 

(autorregulação); 

▪ Orientar os alunos e criar espaços para realização pessoal; 

▪ Facilitar o aprendizado de idiomas; 

▪ Acompanhar, supervisionar, avaliar e intervir no processo de aprendizagem; 

▪ Fazer com que os alunos vejam o mundo como uma grande sala de aula;  

▪ Inspirar os alunos a desenvolver seu próprio plano de vida; 

▪ Compreender as diferentes maneiras de utilizar a tecnologia de forma segura, 

respeitosa, responsável e com segurança; 

▪ Compreender vários algoritmos-chave que refletem o pensamento 

computacional; usar lógica, raciocínio para comparar a utilidade de algoritmos 

alternativos para o mesmo problema. 

 

Em síntese a intenção ao elaborar um Currículo de Letramento Digital justifica-se na 

necessidade de mudar a ênfase de um currículo formal e impessoal para um currículo que 

propicia a exploração viva e comprometida dos alunos, onde o computador e todos os recursos 

tecnológicos disponíveis na escola são usados para reforçar diferentes formas de abordar os 

conteúdos a serem aprendidos e uma das principais diferenças é que o conhecimento adquirido 

deve ser, como a aprendizagem, significativo.  

Nesse sentido, a aprendizagem escolar encaixa-se na apropriação do Currículo de 

Letramento Digital integrando essa realidade ao tornar-se uma oportunidade para que alunos e 

professores ampliem suas concepções e estilos de aprender e ensinar, na perspectiva de uma 

formação humanizadora que cuida do desenvolvimento de competências na compreensão e 

reconhecimento das necessidades do futuro que incorpora o aprendizado por meio da tecnologia 

e com a tecnologia. 
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APÊNDICE 1 

 

 

Apresento a seguir um exemplo de relatório quantitativo e qualitativo do Portal do Pentágono, 

realizado por mim, entregue à diretora geral do Colégio Pentágono em São Paulo, em 2009: 
 

 

Análise Qualitativa de utilização do Portal Educacional 

 

São Paulo, novembro de 2009. 

 

“Tecnologia Educacional é a teoria e prática do planejamento, desenvolvimento, utilização, 

gestão e avaliação de processos e recursos para a aprendizagem”. 

 

 

Prezada Gracia, 

 

 

Neste mundo mutante e globalizado no qual vivemos, é necessário apoiar os processos 

docentes em ferramentas tecnológicas que nos permitam uma maior eficiência e eficácia dos 

mesmos, a tecnologia é um fenômeno da vida cotidiana e podem-se observar suas possibilidades 

sobre tudo através da Internet, da multimídia e sua relação com os meios de comunicação. 

As tecnologias da informação contribuem para desenvolver ambientes de aprendizagem 

mais interativos, a integração bem planificada de uma aprendizagem com meios tecnológicos 

(computador, Internet, simuladores, lousa digital, multimídia), pode contribui para melhora do 

processo educativo oferecido ao aluno. 

O presente relatório qualitativo e quantitativo é resultado de uma construção coletiva 

dos educadores e alunos. Tem por objetivo mostrar o desempenho da utilização do Portal 

Educacional em sua escola. Objetiva também a reflexão sobre as práticas metodológicas de 

utilização de Internet como instrumento para aprendizagem visando auxiliar o planejamento 

das ações a serem tomadas em 2010. 

O Portal do Pentágono dispõe de conteúdos organizados em ambientes que incentivam 

o estudo e desenvolve novos interesses um complemento importante às estratégias de 

aprendizagem, formação e diferencial educacional da instituição. Sabemos que dentre as mídias 

contemporâneas, a Internet é a mais fantástica; no entanto, transformar informação em 
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conhecimento exige, antes de tudo, critérios de escolha, e seleção. Propõe maneiras 

diferenciadas da aprendizagem mecânica, que limita esforços ao exigir apenas a memorização 

ou o estabelecimento de relações diretas. 

Nesse contexto, as ferramentas do Portal Educacional mostram-se úteis e proveitosas. 

Contribuem para dinâmica educacional do Colégio, deste modo os pais e/ou responsáveis ficam 

satisfeitos por contar com ferramentas inovadoras que permitem um melhor desempenho no 

desenvolvimento escola. 

 

PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS DE TEXTO 

 

Nas Oficinas do Texto, os alunos têm a incrível oportunidade de escrever uma obra em 

parceria com Ziraldo um grande nome da nossa literatura. Os temas são cuidadosamente 

escolhidos para estimular os alunos a pensar, pesquisar e principalmente escrever sobre 

assuntos atuais e importantes. 

As turmas que participaram da Oficina do Texto 2009: 

 

Turmas Oficinas 

1ºs anos - AL, MO e PE 

 
2ºs anos – AL, MO e PE 

 

 

3ºs anos – AL, MO e PE 
 

6ºs anos - MO 
 

 

4ºs anos – AL e PE 
 

5ºs anos – AL e PE 
 

7ºs anos – AL, MO e PE 
 

8ºs anos – AL, MO e PE 
 

 

4ºs anos – MO 

 
6ºs anos – AL e PE 

 

 
 

Sugiro que para 2010 as turmas 9º anos e Ensino Médio participem da experiência de 

produção textual via Internet.   
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PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS COLABORATIVOS 

 

“Projetos Colaborativos” explora, dentro das perspectivas abertas por pedagogos como 

John Dewey (), Célestin Freinet () e Lourenço Filho (), as possibilidades criadas pela Internet 

para a pedagogia de projetos, priorizando a colaboração entre estudantes na busca por objetivos 

comuns e incentivando o diálogo entre escolas geograficamente distantes.  

A cada ano, centenas de turmas participam de experiências de vanguarda, que geram 

excelentes resultados e ajudam a abrir novos horizontes geográficos e culturais. Considerando 

o tamanho da rede de escolas associadas ao portal, o conjunto dos Projetos Colaborativos 

constitui uma experiência de grande envergadura, sem precedentes, mesmo quando se pensa 

em termos planetários. 

Com objetivo de enriquecer e complementar o processo educativo, criando um espaço 

que potencializa, articula, organiza estudos e pesquisas coletivas, contribuindo para a formação 

e construção dos saberes na prática educativa utilizando-se de diversos tipos de tecnologias. 

Entre os Projetos Colaborativos disponíveis em 2009, o Colégio participou das seguintes 

propostas: 

Nessa edição, a ideia básica do projeto foi mantida: os alunos e alunas 

escolheram, pesquisaram e apresentou lugares e pessoas de sua cidade 
ou região, por meio de informações, imagens, áudio etc. 

Mantendo a marca registrada do Nossa região, mostrando também o 
sotaque, o jeito de falar de cada lugar. O resultado final é um Atlas 

Infantil, que poderá ser consultado por toda a comunidade do portal. Um grande material 
multimídia mostrando o Brasil pelo olhar e pela voz de suas crianças. 

 
Sob a coordenação do médico psiquiatra e comunicador Jairo Bouer, propõe-

se a "radiografar" os pontos de vista e o comportamento do jovem brasileiro, 
fornecendo dados que ajudam a escola a entender melhor seus alunos e a 

trabalhar temas fundamentais para essa geração. A proposta é estudar o 
comportamento do jovem em relação ao consumo de álcool, o que foi 

realizado em duas etapas. Na primeira — A pesquisa —, os alunos e alunas 
responderam a pesquisa on-line, usando a senha gerada pelo professor com garantia total de 

anonimato. Concluída a pesquisa, o Dr. Jairo Bouer analisou os resultados nacionais, que foi 
divulgado aos participantes. Na segunda etapa — O concurso —, o Dr. Jairo Bouer, com base 

nos resultados da pesquisa, um tema para a realização de um concurso voltado aos estudantes. 
Ao final, uma grande galeria virtual mostrará todos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos 

participantes e os três primeiros lugares serão premiados. 
 

Além das duas etapas, o projeto disponibiliza o Blog, o Quiz e o Drops que são atividades 
divertidas, interativas e informativas que ajudam a despertar a reflexão sobre o uso do álcool.  
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O projeto Prêmio das Crianças do Mundo pelos Direitos da Criança 

foi criado em 2000 pela Children’s World — uma organização não-
governamental (ONG) fundada na Suécia, em 1979, para promover os 

direitos da criança, a democracia e a amizade universal. Esse prêmio 
completa dez anos de existência em 2009, mesmo ano em que a Convenção 

da Criança da ONU celebra seu 20.º aniversário. Todos foram convidados 
a participar de uma edição comemorativa, em que os participantes do projeto elegeram o Herói 

das Crianças pelos Direitos da Criança da Década. Os candidatos são as 13 pessoas e 
organizações homenageadas durante os primeiros nove anos do WCPRC, de 2000 a 2008. 

Todos alunos do EFII do Colégio Pentágono participaram desta importante ação de cidadania. 
 

Esta é a décima edição do Projeto Conte um Conto que acumula um 
notório sucesso entre alunos e professores, que explora, de forma 

original, as possibilidades de comunicação que a Internet oferece. Todos 
os participantes vivenciaram situações que implicaram na criatividade, 

diálogo e muita interação, o que levou à abertura de novos horizontes, 
pois os alunos puderam trocar ideias, considerar diversos pontos de vista 

e trabalhar com um modo diferente e divertido de criação de textos. 
 

Turmas participantes: 

 

     

 
O que você gostaria de fazer para melhorar o sistema educacional que conhece? Pensando nisso, 

o portal criou a Roda de Conversa, um novo espaço dedicado à formação de educadores. No 
bate-papo com o Rubem Alves que falou sobre: Avaliação, Dídática, Problemas de ensinagem 

e Bullying. 
Registramos a participação das professoras: Amanda Macchion, Heloisa Antiori, Tatiana 

de Souza Mendes Garcia, Thereza Chirstina Mendes de Fleury e Monica Aguiar.  
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PARTICIPAÇÃO NOS CONCURSOS 

 

O Concurso favorece a participação individual de alunos e professores de diferentes 

escolas em todo país, envolvendo-os em atividades de interesse pedagógico estimulando a 

competição saudável. 

 

A Olimpíada de Língua Portuguesa tem o objetivo de ampliar os conhecimentos e a 
consciência sobre as regras de língua portuguesa, além de despertar o espírito 

de competição dos alunos de 3.ª a 8.ª série (4.º ao 9.º ano) do Ensino 
Fundamental. O participante será desafiado a demonstrar sua compreensão 

sobre as regras da língua portuguesa, que envolvem desde aspectos 
gramaticais e ortográficos até os de compreensão, interpretação, expressão e 

escrita. Desse modo, se desperta no aluno uma aprendizagem significativa e, 
consequentemente, o prazer de estudar/entender a língua portuguesa. 

 

Em sua escola tivemos 40 alunos participantes na Olimpíada de Língua Portuguesa. A 

adesão dos alunos foi parcialmente foi voluntária, contamos com pouco envolvimento direto 

dos professores da área no incentivo as participações. O ranking dos alunos de sua escola está 

disponível no site do Concurso. 

 

A Olimpíada de Matemática tem como objetivo estimular o estudo da 
matemática, desenvolver o raciocínio lógico, valorizar a competência 

e o saber e criar vínculos entre o aluno e a escola. Além disso, os 
estudantes desenvolvem a autoestima quando se destacam entre 

milhares de outros candidatos. 
 

Tivemos 38 alunos participantes na Olimpíada de Matemática. A adesão dos alunos foi 

parcialmente foi voluntária, contamos com pouco envolvimento direto dos professores da área 

no incentivo as participações. O ranking dos alunos de sua escola está disponível no site do 

Concurso.  

 
A Maratona do conhecimento teve por objetivo, ampliar os 

conhecimentos dos estudantes sobre Ciências naturais e ferramentas 
e conteúdos do portal educacional que auxiliam na aprendizagem 

desse tema, além de despertar o espírito de competição saudável de 
alunos da 7.ª e 8.ª série (8.º e 9.º ano) do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio. As questões abordaram conteúdos das áreas de Biologia, Química e Física 

 

FERRAMENTAS DINÂMICAS 
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São ferramentas que devem ser utilizadas como recurso de valorização do conteúdo a 

ser apresentado, onde o aluno deixa de ser um mero receptor de informação e passa ter o papel 

de transformar a informação em conhecimento, dado que o conhecimento não é cumulativo, 

mas seletivo. A aula torna-se mais dinâmica e interativa, além de propor outra forma de 

aprendizado. Período de 01/01/2009 a 06/11/2009. 

 

 
 
 

FERRAMENTAS COMUNICAÇÃO 

 

Contagem das publicações nas ferramentas no período de abril a outubro/09. 

 
 

As diversas ferramentas disponíveis no Portal Educacional entre elas: Ficha Médica, 

Caderneta Infantil, Avaliação descritiva, Avaliação Parcial, entre outras que podem ser 
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estudadas para uma possível implantação. Certa de que essas ferramentas contribuem muito 

para melhor comunicação entre a família e a escola, e permitindo ao pai ter acesso a informações 

educacionais de seus filhos on-line no Portal do Pentágono. 

 

ACESSOS AO PORTAL EDUCACIONAL 

 

De acordo com o levantamento estatístico, seguem acessos no portal entre os meses de 

fevereiro a outubro de 2009. O número de acessos dos alunos é satisfatório, pois representa 

somente o acesso com login/senha, sendo que muitos alunos acessam o Blog de seus professores 

e estes acessos não são computados. 

Gráfico comparativo de usuários logados ao Educacional entre 2007 e 2009 nos 

respectivos meses. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

O Portal Educacional, utilizando-se dos variados recursos pedagógicos e tecnológicos e 

de todo o apelo motivador intrínseco à mídia eletrônica, possibilita uma interação dinâmica que 

pode tornar-se bastante produtiva se corretamente direcionada. 

O trabalho desenvolvido pela equipe de professores de informática educativa da escola 

é de extrema importância para o desenvolvimento e incentivo na realização das atividades. A 

publicação do planejamento de informática na ferramenta Plano de Ensino/Aula é um grande 

avanço, hoje toda equipe pedagógica tem acesso aos conteúdos das aulas ministradas no 

laboratório de informática. O papel do coordenador pedagógico e assessor das áreas é 

fundamental para aperfeiçoar esse processo. 
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Sugestão de ações a serem concretizadas em 2009: 

Implantar a ferramenta de Plano de Ensino (publicação dos planejamentos dos 

professores; 

Utilizar a ferramenta Avaliação on-line para realização dos simulados internos 

realizados pela escola; 

Treinamento e capacitação dos professores na semana de planejamento com objetivo de 

integrar as disciplinas a utilização de recursos disponibilizados no portal da escola; 

Oficinas práticas de capacitação dos professores, pois, acredito que estão deixando de 

utilizar a ferramenta ou conteúdo que seja útil à sua disciplina. 

 

Coloco-me a disposição para quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente, Joice Lopes Leite 

Consultora de Tecnologia Educacional 

joice@educacional.com.br 


