
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

ALVARO MARTINS FERNANDES JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

A PESQUISA BRASILEIRA EM EDUCAÇÃO SOBRE O USO DAS 

TECNOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO NO INÍCIO DO SÉCULO XXI E 

SEU DISTANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA BNCC 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020



 
 

ALVARO MARTINS FERNANDES JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PESQUISA BRASILEIRA EM EDUCAÇÃO SOBRE O USO DAS 
TECNOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO NO INÍCIO DO SÉCULO XXI E 
SEU DISTANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA BNCC 
 
 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 
 
 

Tese apresentada à Banca de Defesa da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para obtenção do título de Doutor em Educação: 
Currículo sob a orientação do Professor Doutor Fernando 
José de Almeida. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 

2020



 
 

ALVARO MARTINS FERNANDES JUNIOR 

 

 

A PESQUISA BRASILEIRA EM EDUCAÇÃO SOBRE O USO DAS TECNOLOGIAS 

NO ENSINO MÉDIO NO INÍCIO DO SÉCULO XXI E SEU DISTANCIAMENTO DA 

CONSTRUÇÃO DA BNCC 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Fernando José de Almeida  

(Presidente da banca) 

 

Prof. Dra. Luana Priscila Wunsch  

(membro titular externo) 

 

Prof. Dr. João Batista Bottentuit Júnior  

(membro titular externo) 

 

Prof. Dra. Maria Elizabeth Bianconcini Trindade Morato Pinto de Almeida  

(membro titular interno) 

 

Profa. Dra. Maria da Graça Moreira da Silva  

(membro titular interno) 

 

Profa. Dra. Branca Jurema Ponce  

(membro interno suplente) 

 

Profa. Dra. Mônica Gardelli Franco  

(membro externo suplente) 

 

 

São Paulo, 05 de fevereiro de 2020  



 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

Aos meus pais, Alvaro e Simone 

Às minhas avós Nilce e Arminda (in memorian), 

À minha noiva, e musa inspiradora, Dra. Siderly Almeida, carinhosamente Sisi. 

Aos meus sobrinhos Otávio, Gustavo, Manuela e Lucas Filho (in memorian). 

As minhas afilhadinhas Manu e Maria Lua. 

Aos meus filhos, que ainda não tenho. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – processo nº 169525/2017-1  

This study was financed in part by the Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) - process nº 169525/2017-1 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus, pela vida e saúde, para conseguir terminar esse 

grandioso projeto. 

Ao Universo, por dar sinais quando eu estava perdido em meus pensamentos. 

Aos meus pais, Alvaro e Simone, pelo apoio incondicional, amor e investimento. 

Amo vocês. 

A minha esposa, Dra. Siderly Almeida, por me aguentar, me apoiar, me 

incentivar, me entender, me escutar, e me aguentar (de novo), me amar, me inspirar. 

Amo você. Sem você não seria possível. 

Ao meu irmão mais velho, meritíssimo Daniel Maciel, sua esposa Núbia. 

Aos meus familiares, especialmente a “Grande Família”, tias Silvana, Cláudia, 

e Cris, tios Marcelo, Mingo e Beto, às primas Julianas, Isa, Flávia, Bia, aos primos 

Lucas, Fábio, Mateus e Daniel, que, espero, tenham compreendido minhas ausências 

nas festas e encontros familiares nos últimos 2 anos. De 2020 em diante, “tô” de volta. 

As minhas enteadas, Anna Flávia e Amanda, e seus respectivos cônjuges, 

Murilo e Marivaldo. 

À minha sogra Lenir e meu sogro Flávio, pelos cuidados constantes. 

A todos os amigos e familiares que foram “vitimas” do meu mal humor nesses 

últimos anos, prometo ser mais bem-humorado daqui em diante. 

Ao meu orientador, Fernando José de Almeida, a quem (acho) posso chamar 

também de amigo, pelas intervenções cirúrgicas, pelas orientações aos sábados e 

domingos, pelo fino humor nas devolutivas, obrigadão. 

Aos professores do PPG Educação: Currículo que eu tive contato: Branca, 

Chizzoti, Alípio, Valente, Beth Almeida, Ana Maria Saul e Graça.  

A banca de qualificação, pelo auxílio na saída de um labirinto que eu mesmo 

entrei (sem querer), professoras Graça e Mônica Gardelli. 

À banca de defesa, obrigado pelo tempo despendido lendo minhas conjecturas 

e refutações: Luana Priscilla Wunsch, João Batista Bottentuit Junior, Maria Elizabeth 

Almeida, Maria da Graça Moreira da Silva. 

Aos colegas que fiz durante o percurso do programa: Cláudia Arakawa, Thiago 

Vale, Rafael Borges. 

À todos os amigos do trabalho que constantemente perguntavam: “como vai a 

tese? ” 



 
 

 

Ao meu irmão que Curitiba proveu, Valdilson Lopes. 

Aos companheiros do café epistemológico diário, Carol e Lucas 

À Uninter, pelo apoio institucional, e à minha diretora, professora Débora 

Veneral  

À Cida, pela prontidão e agilidade em auxiliar um aluno desesperado morando 

distante de São Paulo. 

À quem torce e se inspira em mim. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We fill our days with ongoing connection,  

denying ourselves time to think and dream  
(Sherry Turkle) 



 
 

RESUMO 

 

A educação caracteriza-se como protagonista em países que traçaram como objetivo 

valorizar a qualidade de vida de seus habitantes. Esse contexto aponta para a 

urgência em se obter rápido retorno, autêntico e efetivo para a intermitência de ciclos 

de pobreza e a instauração de objetivos que possam favorecer a liberdade, a 

concórdia e o progresso. É nesta tessitura que se delineia esta tese do Programa de 

Pós-Graduação, Doutorado em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, na linha de Pesquisa Novas Tecnologias em Educação, que 

tem por objetivo geral “Analisar de que maneira os conhecimentos produzidos pelas 

pesquisas nacionais, nas duas primeiras décadas do século XXI, fundamentam os 

argumentos para o uso de tecnologias digitais no ensino médio nas concepções 

teóricas da Base Nacional Comum Curricular”. A fundamentação teórica desta tese se 

alicerça especialmente nos marcos legais que embasam a BNCC e a própria BNCC e 

os conceitos de pensamento computacional, cultura digital e mundo digital e sobre 

“Currículo”, estabelecendo as conexões entre esses temas. Para “Tecnologias de 

Informação e Comunicação na visão da BNCC” foram utilizados, entre outros, os 

autores: Wing (2006); Chabert (1999); Rushkoff (2010); Negroponte (1995); Almeida 

(1987; 2007); Almeida e Valente (2016); Dib (1974); Lévy (2000); McLuhan (1962); 

Castells (2010, 2013); Green (2009); e Costa (2002). O capítulo de “Currículo” 

fundamentou-se em: Almeida (2019); Arroyo (2013); Gimeno Sacristán (2000); 

Goodson (1995); Torres Santomé (2013); e Young (2016). Para a metodologia, 

utilizaram-se: Romanowski e Ens (2006); Bardin (2016); Chizzotti (2014); Gil (2008); 

e Severino (2007). Foi realizado um estudo qualitativo, exploratório quanto aos seus 

objetivos, e aplicadas a metodologias “Estado da Arte”, como técnica para coleta de 

dados, e a “Análise de Conteúdos”, para a análise dos dados obtidos. Baseado no 

estudo realizado, concluiu-se que, embora a Base deposite muitas expectativas com 

relação ao uso de tecnologias no ensino médio, ela não consegue transmitir isso 

explicitamente quando discorre sobre o assunto. Descobriu-se também que, embora 

os jovens demandem uma escola mais moderna, não sabem reagir a atividades que 

demandem deles autonomia; e que as experiências com tecnologias mais exitosas 

foram aquelas com professores bem formados para executá-las. 

  

Palavras-chave: Currículo; Base Nacional Comum Curricular – BNCC; Ensino Médio; 

Tecnologias na educação. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

Education is characterized as a protagonist in countries that have set themselves the 
objective of enhancing the quality of life of their inhabitants. This context points to the 
urgency of obtaining a quick, authentic and effective return for the intermittency of 
cycles of poverty and the establishment of objectives that can favor freedom, harmony 
and progress. In this context this thesis of the Postgraduate Program, Doctorate in 
Education Curriculum of the Pontifical Catholic University of São Paulo, in the line of 
Research New Technologies in Education, have as general objective “Analyze how 
the knowledge produced by national research, in the first two decades of the 21st 
century, base the arguments for the use of digital technologies in high school in the 
theoretical conceptions of the Base Nacional Comum Curricular ”. The theoretical basis 
of this thesis is based especially on the legal frameworks that support BNCC and 
BNCC itself and the concepts of computational thinking, digital culture and the digital 
world and “Curriculum”, establishing the connections between these themes. For 
“Information and Communication Technologies in the view of BNCC” the authors used, 
among others, the authors: Wing (2006); Chabert (1999); Rushkoff (2010); Negroponte 
(1995); Almeida (1987; 2007); Almeida and Valente (2016); Dib (1974); Lévy (2000); 
McLuhan (1962); Castells (2010, 2013); Green (2009); and Costa (2002). The 
“Curriculum” chapter was based on: Almeida (2019); Arroyo (2013); Gimeno Sacristán 
(2000); Goodson (1995); Torres Santomé (2013); and Young (2016). For the 
methodology, we used: Romanowski and Ens (2006); Bardin (2016); Chizzotti (2014); 
Gil (2008); and Severino (2007). A qualitative study was carried out, exploratory to its 
objectives, and applied “State of the Art” methodologies as a technique for data 
collection, and “Content Analysis”, for the analysis of the data obtained. Based on the 
study carried out, it was concluded that, although the Base places many expectations 
in relation to the use of technologies in high school, it is not able to convey this explicitly 
when discussing about it. It was also discovered that, although young people demand 
a more modern school, they do not know how to react to activities that demand 
autonomy from them; and that the most successful experiences with technologies were 
those with well-trained teachers to execute them. 

 

Key-words: Curriculum; Base Nacional Comum Curricular – BNCC; High School; 
Technologies in Education. 
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A TEMÁTICA, A PROBLEMÁTICA E O PESQUISADOR 

 

Minha família é essencialmente de professores – não necessariamente de 

carreira, mas de comprometimento com a educação formal. Minha bisavó foi 

professora 70 anos atrás, em uma época em que educação não era vista como meio 

de mobilidade social; apesar disso, ela sabia que isso era importante, por isso deu 

bases para que seus filhos pudessem se formar médicos, delegados e jornalistas. 

Na geração seguinte, minha avó também foi professora em escola rural, se 

encarregando de alfabetizar minha mãe e seus irmãos, bem como muitas pessoas da 

região em que moravam. Meus pais, durante o último ano de seus bacharelados, 

também atuaram no magistério: minha mãe lecionou filosofia da educação, e meu pai 

já dava aula de informática em um momento no qual os computadores estavam ainda 

se preparando para chegar ao Brasil. Meu irmão, hoje um magistrado estadual, conta 

com convicção sobre suas sentenças em favor da escola pública. 

A educação sempre foi valorizada na minha família, por isso também tive 

acesso a uma educação de qualidade, desde o ensino infantil até o superior. E aqueles 

com essa oportunidade possuem a responsabilidade de promover meios para que, 

por meio da melhoria da qualidade da escola pública, mais pessoas tenham as vidas 

enriquecidas pela educação. Uma corrente do bem deve ser organizada. 

Como a maioria das crianças no ensino fundamental, a escola nunca foi meu 

lugar preferido. Nos idos da década de 1990, o que imperava era o ensino tradicional, 

e, estudando em escola particular, o datashow não era luxo, mas também não eram 

todos os professores que o utilizavam. Na verdade, naquela época não havia tanta 

tecnologia para dividir atenção com o professor em sala de aula, celular era luxo e 

para se comunicar com os colegas durante a aula, era apenas por bilhetinho de papel. 

Hoje, 20 anos depois, a revolução microeletrônica acelera os processos de 

nosso cotidiano, reduzindo as fronteiras do espaço-tempo, ampliando a nossa noção 

de realidade e interferindo em nosso viver, tirando de nossas mãos o manche de 

controle de nossa vida. 

Concluído o ensino médio, era hora de decidir “qual seria minha profissão”, e 

minha única certeza era que eu não queria algo com matemática, o meu calcanhar de 

Aquiles durante a educação básica. Parênteses para informar que, nessa época, a 

docência sequer havia passado pelas minhas intenções. Lembrei que passei o ensino 

médio todo fazendo montagens em fotografias minhas, de amigos e amigas para que 



 
 

pudéssemos alimentar a nosso fotolog1, e isso influenciou fortemente minha escolha 

decisão – as montagens faço até hoje nas horas vagas. 

Confesso que a decisão, muito bem acertada por sinal, por qual curso superior 

realizar foi da minha mãe: “você fica muito no computador, deve estudar algo 

relacionado a isso”. Somou-se a isso o fato de que, nos filmes brasileiros, sempre 

havia um publicitário feliz e de bem com a vida, além de que alguns amigos do ensino 

médio também fariam o curso na única instituição de ensino que o oferecia em 

Maringá (Paraná). Então, em 2006 iniciei e em 2009 concluí o curso de Bacharelado 

em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda. 

Lembro também que nos anos finais do curso pensei em iniciar a graduação 

em Direito a fim de estar mais bem preparado para participar de concursos, fato que 

foi refutado, novamente em uma decisão acertada de minha mãe. A docência ainda 

caminhava distante. 

Em 2010, fui à Blagoevgrad, na Bulgária, para realização de meu intercâmbio 

cultural e social. Foi um marco não apenas pelo choque cultural, mas também porque 

representou minha primeira experiência com a docência. O trabalho consistia em 

trocas culturais, em que, durante as aulas de inglês de duas escolas da cidade – uma 

pública e outra, privada –, eu e outro intercambista da Romênia ministrávamos aula 

sobre nossos países. Curti. O ano de 2011 foi dedicado a um intercâmbio de trabalho 

na Índia e para finalizar a pós-graduação em Gestão de Pessoas, iniciada em 2010. 

Em 2012, ingressei e concluí mais uma pós-graduação, dessa vez em 

Marketing, e em 2013 fui contratado para trabalhar como tutor mediador do Núcleo de 

Educação a Distância da Unicesumar, e, junto, veio o convite para cursar a terceira 

pós-graduação – em EAD e as Tecnologias educacionais. Como requisito para 

concluí-la, era necessário escrever um artigo científico, e tive o privilégio de ser 

orientado pela professora Dra. Siderly Almeida, que viria a me convidar a prestar o 

processo seletivo para o mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações 

que a Unicesumar estava começando a ofertar. Se hoje faço um doutorado em 

Educação e sou um pesquisador do uso de tecnologias nessa área – além de 

entusiasta e defensor da educação pública de qualidade – é muito por “culpa” dela. 

                                                           
1 Uma rede social, que não existe mais, pode ser entendida como a percursora do Instagram. 



 
 

Com a finalização do artigo, veio a “proibição”, por parte da Siderly, de que eu 

continuasse a cursar pós lato sensu, devendo pensar em minha contribuição para a 

sociedade por meio de uma pesquisa aprofundada de mestrado. 

No mestrado que fiz, um projeto de pesquisa não era pré-requisito para 

inscrição, dado que, uma vez aprovados, os alunos atenderiam a objetivos específicos 

dos projetos dos professores orientadores do programa. Então, minha dissertação fez 

parte de um projeto da Siderly – a quem, a partir de agora, carinhosamente chamo de 

Sisi –, que visava propor alternativas, por meio do uso da tecnologia digital e das 

mídias, para a melhoria da qualidade da educação básica, em especial o quinto ano 

do ensino fundamental, na região de Maringá, no Paraná. 

Trabalhar no projeto foi como uma reconstrução epistemológica, pois poderia 

usar meu background em Comunicação Social e dar seguimento à caminhada na 

educação iniciada há mais de 70 anos pela minha bisavó. A pesquisa consistiu na 

busca de bases visando à formulação de um material hipermidiático para o ensino de 

língua portuguesa e matemática a alunos do quinto ano da educação básica. A 

hipermídia, que é um conceito oriundo das pesquisas em comunicação e internet, se 

fundiu aos propósitos da educação formal. 

No mestrado, havia um professor que sempre fazia questão de repetir a frase: 

“não vamos reinventar a roda”. Essa é a forma mais simples de pensar a gestão do 

conhecimento: olhar para os erros do passado para não repeti-los no presente e, 

principalmente, para compreender como a história caminha. Ele também queria nos 

alertar que nossas dissertações não salvariam o mundo e que tínhamos que conhecer 

a fundo o ambiente que estávamos nos propondo pesquisar para não achar que nosso 

trabalho seria sempre inovador. Aprofundar em um campo de pesquisa é sempre 

deixar de lado todo o outro vasto campo. 

A disciplina Aspectos Filosóficos do Conhecimento, obrigatória do mestrado, 

me motivou a iniciar uma segunda graduação, a licenciatura em Filosofia, que concluí 

em 2018, durante o percurso do doutorado. 

Hoje, mais de quatro anos após a conclusão do mestrado, me encontro 

defendendo a tese de doutoramento em um programa de Educação: Currículo, na 

linha de Novas Tecnologias na Educação, realizando novamente uma pesquisa sobre 

o uso de tecnologias na educação – desta vez tendo o ensino médio (EM) como 

objeto. 



 
 

Em duas disciplinas do meu orientador, Fernando José de Almeida, discutimos 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que na época também estava sendo 

debatida em âmbito nacional. As reflexões em sala e a importância desse documento 

que viria a atender a uma demanda constitucional despertaram em mim o desejo de 

aprofundar a pesquisa nesse tema, e inseri um ingrediente a mais: a tecnologia. Então, 

a pesquisa foi sobre uso de tecnologias no ensino médio e a BNCC. 

Outro ponto relevante da escolha é a minha experiência como docente do 

ensino superior, ambiente no qual observo que os alunos chegam com lacunas que 

deveriam ter sido preenchidas durante os ciclos de educação básica. É o EM que lhes 

fornece base para uma educação superior de qualidade; por isso, enquanto as 

políticas desse segmento não forem apropriadas e implementadas, é um 

contrassenso investir na educação superior. E, com o advento da modalidade a 

distância (EAD) na educação superior, se faz primordial que os alunos concluam o 

ensino médio aptos a realizar um ensino superior enriquecido com muita tecnologia 

plugada. Enquanto escrevo esta tese, a Portaria n. 2.117/2019 do Ministério da 

Educação autorizou as Instituições de Ensino Superior (IES) a ofertarem até 40% de 

seus cursos presenciais na modalidade a distância. 

Somando a decisão do tema à convicção de que, embora haja necessidade de 

originalidade na tese, a “roda não deveria ser inventada” – aliado ao meu pouco 

background na educação –, realizei informalmente uma pesquisa sobre o assunto no 

Catálogo de Teses e Dissertações da Capes. Esse levantamento me colocou uma 

pulga atrás da orelha e me fez desconfiar de que a pesquisa nacional caminha 

sozinha, de que, a cada nova tese ou dissertação, as investigações anteriores não 

são consultadas, e de que, ainda mais, as políticas públicas nacionais são construídas 

desconsiderando os avanços da academia. 

Aparentemente, é como o personagem da mitologia grega Sísifo, que, durante 

o dia, rola uma pedra até o topo da montanha, mas ao final da jornada, por meio de 

uma força irresistível, a rocha rola ladeira abaixo, fazendo com que ele precise 

recomeçar o trabalho infinitamente no dia seguinte. 

É em torno disto que esta tese se debruçou: a inexistência de diálogo entre a 

pesquisa nacional e os formuladores de políticas públicas, ou seja, a contínua 

reinvenção da roda.
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INTRODUÇÃO  

 

A educação sempre foi vista como promotora das transformações que podem 

garantir uma sociedade democrática, melhor e mais justa. Por meio dela, espera-se 

fortalecer a capacidade dos cidadãos de conhecer e exigir seus direitos, minorando a 

desigualdade social. Desde os anos finais do século XX, observa-se um movimento, 

especialmente das instituições que atuam com formação docente, no sentido de 

propor soluções e métodos para aprimorar os processos de ensino e de aprendizagem 

e, consequentemente, melhorar os sistemas de ensino em todos os níveis e 

modalidades. 

As políticas públicas também confluem nesse mesmo sentido, e há um grande 

debate acerca da educação como elemento incitador do avanço de um país. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) expressam em seu texto que a educação 

escolar, para cumprir seu papel e possibilitar a inclusão social, devem alicerçar-se na 

ética, no respeito, na liberdade, na justiça social, na diversidade e no altruísmo, 

visando ao “pleno desenvolvimento de seus sujeitos, nas dimensões individual e social 

de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a 

transformação social” (BRASIL, 2013, p. 16). A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), por sua vez, reconhece que “a educação tem um compromisso com a 

formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, 

afetiva, social, ética, moral e simbólica” (BRASIL, 2018, p. 16). 

Para que isso se efetive, percebe-se que há uma precípua necessidade de unir 

esforços, tanto entre as esferas de governo – federal, estadual e municipal, a fim de 

superarem a fragmentação das políticas educacionais – quanto entre os níveis 

educacionais, especialmente no que diz respeito à formação de professores para 

atuação na educação básica e na educação superior. Neste último segmento, deve 

ser considerando, além da graduação, o stricto sensu, que muito pode contribuir, por 

meio de suas pesquisas de ponta, para promover a esperada qualidade da educação. 

Assim como ocorre com a educação, a tecnologia é vista como aliada para 

contribuir de modo rápido e preciso com a solução dos problemas que assolam a 

humanidade, melhorando a sua qualidade de vida. Sobre as tecnologias, 

especialmente as digitais, Castells (2010) enfatiza que, desde o início deste século, 

três paradigmas distintos marcaram o modo como as utilizamos: no primeiro, 

paradigma nos servíamos delas para automatizar nossas tarefas; no segundo, 
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buscamos testar distintas formas de empregá-las em nossa rotina; e no último, já com 

possibilidade de autoria, modificamos aplicativos, reconfigurando-os e criando outras 

aplicabilidades. 

Pensando esses paradigmas quanto ao uso que se faz da tecnologia na 

educação, é possível dizer que, em um primeiro momento, foram criados os 

laboratórios de informática nas escolas, e as tecnologias eram utilizadas para 

apresentar, em power point, o conteúdo das aulas, fazer pesquisas na internet e 

utilizar o Pacote Office na realização de trabalhos. Em um segundo momento, 

envidaram-se esforços voltados a compreender como utilizar computadores e 

celulares em sala de aula, sincronizando tempo e espaço e deixando os laboratórios 

de informática em segundo plano. Por último, veio o movimento maker, no sentido do 

“faça você mesmo”, propiciando o desenvolvimento da criatividade, da prática e da 

colaboração entre todos os envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. 

A temática desta tese nasce do contexto desta tríade – políticas públicas, 

pesquisa nacional e tecnologias educacionais –, evidenciando, assim, de um lado, as 

políticas públicas para a educação básica, tendo como documento fundante a Base 

Nacional Comum Curricular, de outro, as pesquisas nacionais desenvolvidas nos 

programas stricto sensu nos últimos 20 anos acerca desse cenário e, por último, o uso 

das tecnologias na educação, sobretudo no que diz respeito às dimensões 

tecnológicas explicitadas pela BNCC para o ensino médio. 

O pesquisador tinha por hipótese inicial o entendimento de que os formuladores 

de políticas públicas não buscam as IES – e, de modo especial, as pesquisas 

desenvolvidas nos programas stricto-sensu – no sentido de fortalecer e fundamentar 

suas propostas, gerando uma lacuna entre o que é realizado pelo Estado, por meio 

das políticas públicas, e o que se estuda e se produz na academia. 

Considerando-se o cenário ora apresentado, o problema de pesquisa que se 

estabelece para esta tese é: “De que maneira os conhecimentos produzidos pelas 

pesquisas nacionais, nas duas primeiras décadas do século XXI, fundamentam 

os argumentos para o uso de tecnologias digitais no ensino médio nas 

concepções teóricas da Base Nacional Comum Curricular? ”. 

Para responder a essa problemática, o objetivo geral que se constitui para o 

estudo é: “Analisar de que maneira os conhecimentos produzidos pelas pesquisas 

nacionais, nas duas primeiras décadas do século XXI, fundamentam os argumentos 
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para o uso de tecnologias digitais no ensino médio nas concepções teóricas da Base 

Nacional Comum Curricular”.  

Nesse sentido, o primeiro passo foi realizar um levantamento bibliográfico 

acerca das dimensões tecnológicas apresentadas no documento oficial (BNCC), com 

o propósito de posicionar o pesquisador sobre o universo da pesquisa. Essa atividade 

consistiu no primeiro objetivo específico desta tese, a saber: “Confrontar os conceitos 

de pensamento computacional, cultura digital e mundo digital presentes na BNCC, 

mostrando os limites e restrições, por meio da interconexão com as concepções de 

autores contemporâneos”. 

Para contribuir na resposta a esse primeiro objetivo, o pesquisador se dedicou 

a explorar as teses e as dissertações, objeto deste estudo, que se constituem em 

documentos. Aqui, ele deteve seu olhar a fim de identificar o que foi produzido acerca 

do uso de tecnologias digitais no que diz respeito ao ensino médio. Essa tarefa definiu 

o segundo objetivo específico da tese: “Identificar a produção de conhecimento da 

pesquisa nacional do século XXI acerca da fundamentação teórico-metodológica do 

uso de tecnologias digitais no ensino médio”. 

O conceito de currículo foi igualmente explorado, de modo a fornecer subsídios 

para atender ao terceiro objetivo específico: “Apontar a contribuição da pesquisa 

nacional para a construção dos novos currículos, considerando as dimensões 

tecnológicas apresentadas na BNCC”. Para atingi-lo, realizou-se uma articulação 

entre a fundamentação teórica e a pesquisa desenvolvida nas teses e dissertações. 

Esta pesquisa se justifica com base em três aspectos: pessoal, teórico e 

prático. O aspecto pessoal leva em conta, conforme indicado no capítulo que antecede 

esta introdução, o interesse do pesquisador em compreender por que tanto empenho 

e dedicação – reflexo de anos de pesquisa nos programas de mestrado e doutorado 

e assentados em teses e dissertações – não são considerados nos documentos 

elaborados pelo Estado. A opção pela Base Nacional Comum Curricular surgiu nos 

debates ocorridos em aulas do professor Fernando José de Almeida, em disciplinas 

do doutorado, e a preferência por ensino médio porque, após levantar o “estado da 

arte”2 do tema, foi possível perceber que é o nível de ensino que menos aparece nos 

textos produzidos pela academia. 

                                                           
2 A pesquisa do tipo “estado da arte” foi realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes e 
será apresentada no capítulo de metodologia desta tese. 
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O aspecto teórico envolve buscar, tanto em autores renomados na área  quanto 

nas teses e dissertações selecionadas para esta pesquisa, fundamentos que 

conceituem adequadamente e com maior profundidade as dimensões tecnológicas 

apresentadas pela Base – pensamento computacional, cultura digital e mundo digital 

e suas relações com o currículo –, tendo em vista que, apesar de serem importantes 

para a discussão a respeito do uso das tecnologias na escola, foram conceituadas de 

modo superficial e resumido no documento oficial. 

Quanto ao aspecto prático, o pesquisador considera significativo oferecer aos 

professores que atuam com o ensino médio subsídios para que compreendam melhor 

os conceitos da Base no que se refere às dimensões tecnológicas apresentadas e 

aprimorar sua prática na rotina de suas salas de aula. Além disso, por meio do 

levantamento do que já foi produzido na academia acerca do tema, poderão ser 

identificados tanto aspectos relevantes quanto as lacunas existentes na produção 

nacional. 

Importante esclarecer algumas especificidades que envolvem o público que 

frequenta o ensino médio – os jovens –, que nesta fase, não se reconhecem ainda 

como adultos, mas também não se sentem mais crianças. Sem dúvida, é uma etapa 

de muitas mudanças (físicas, psicológicas e sociais) que afetam até o modo como 

veem a vida e se colocam nela. Percebem que a família, os amigos, o mundo esperam 

algo deles, mas não sabem muito bem o que fazer ou por onde começar. É um tempo 

de incertezas, de medo e de insegurança, mas também de experimentar, de buscar 

respostas, de se entender autônomo e, com isso, poder assumir o controle de 

determinadas situações. 

É uma fase de refletir também sobre a questão profissional, e, nesse aspecto, 

cabe salientar que, segundo a pesquisa “Millennials na América e no Caribe: trabalhar 

ou estudar?", do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), realizada em 

dezembro de 2018, 20 milhões de jovens não estudam e não trabalham na América 

Latina e no Caribe. O estudo foi realizado com 15 mil jovens entre 15 e 24 anos, 

moradores de áreas urbanas de nove países: Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, 

Haiti, México, Paraguai, Peru e Uruguai (IPEA, 2018). 

O levantamento revela ainda que 41% dos jovens se dedicam exclusivamente 

ao estudo e/ou capacitação, 21% só trabalham, e 17% trabalham e estudam ao 

mesmo tempo. É possível observar que existem diferenças também quanto ao gênero: 

entre os que não trabalham nem estudam, o número de mulheres é o dobro do de 
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homens, indicando que, nessa faixa etária, elas são mais dependentes de suas 

famílias. Por outro lado, um estudo de 2012 do Ipea informa que as mulheres saem 

mais cedo de casa, especialmente para constituir as próprias famílias, ou seja, deixam 

de depender de seus pais e passam a depender de seus companheiros (IPEA, 2012).  

Esses dois estudos apontam a necessidade de se repensarem não apenas os 

currículos relativos ao ensino médio, mas as políticas públicas específicas e 

abrangentes para a juventude, tendo em vista alcançar indistintamente a todos, 

sobretudo os de menor poder aquisitivo. Outro aspecto convergente nesta discussão 

é o uso de tecnologias em sala de aula. Temos uma sociedade interconectada com 

jovens que interagem por meio das tecnologias a todo momento, debatendo ideias, 

organizando encontros, desenvolvendo projetos, fazendo pesquisas colaborativas ou 

apenas conversando. 

Para compreender um pouco a relação entre a juventude e as tecnologias 

digitais, recorremos a Carlos Feixa Pampols3, que, em entrevista publicada no 

periódico Educar em Revista, explicita que os jovens são pioneiros na exploração, na 

experimentação e no consumo de produtos que envolvem as tecnologias digitais. Ele 

atribui a nomenclatura prosumidores e explica que estes “seriam os jovens que 

consomem tecnologia, consomem mais tempo, mais recursos, mas sobretudo são 

também produtores de aparelhos tecnológicos, de tecnologias, de recursos, de 

linguagens” (OLIVEIRA et al., 2018, p. 317). 

O pesquisador enfatiza também que alguns usos feitos pelos jovens sequer 

foram pensados pelas empresas que criaram essas tecnologias, e, assim, elas vão se 

transformando com o uso e “vão unindo os corpos às máquinas, como vão se 

convertendo em ciberculturas juvenis, sem ser uma avaliação pejorativa, mas, sim, 

um dado de realidade que todos temos que levar em conta” (OLIVEIRA et al., 2018, 

p. 317). 

A fundamentação teórica desta tese se alicerça especialmente sobre os marcos 

legais que dão sustentação à BNCC – e à própria BNCC – e aos conceitos de 

                                                           
3 Carlos Feixa Pampols é doutor em Antropologia Social e docente da disciplina de mesmo nome em 
Barcelona, na Universidade Pompeu Fabra. O pesquisador se dedica ao estudo das culturas juvenis e 
publicou mais de 50 livros sobre o assunto, além de ser professor visitante em conceituadas 
universidades da Espanha, Itália, México, França, Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Peru e 
Brasil, entre outros países. Em entrevista concedida aos professores pesquisadores Victor Oliveira, 
Miriam Lacerda e Andreia dos Santos, o professor Feixa aborda importantes temas neste contexto. 
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pensamento computacional, cultura digital e mundo digital e sobre “Currículo”, 

estabelecendo as conexões entre esses temas.  

Os marcos legais apresentados e discutidos são: a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988); a Lei n. 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996); os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2000); as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013); 

a Lei n. 13.005/2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 

2014); o Documento da Conferência Nacional de Educação 2014 (BRASIL, 2014); e 

a própria Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018). 

O tópico “Tecnologias de Informação e Comunicação na visão da BNCC” desta 

tese apresenta em um primeiro subtópico – “Pensamento computacional” – a definição 

apresentada por Jeannette Wing (2006) e ainda outros conceitos importantes para a 

compreensão do tema, citando autores como Chabert (1999) e Rushkoff (2010) e a 

International Society for Technology in Education (ISTE), em parceria com a Computer 

Science Teachers Association (CSTA) (2011). 

O segundo subtópico aborda o mundo digital e esclarece, mediante 

embasamento dos teóricos trabalhados, que seria mais profícuo que o termo utilizado 

para essa dimensão fosse tecnologia digital, já que se debruça sobre artefatos digitais, 

seu manuseio e entendimento. Os autores Negroponte (1995), Almeida (1987; 2007), 

a organização Kennisnet (2015), Almeida e Valente (2016) e Dib (1974) contribuem 

nesse tema. 

O terceiro subtópico, intitulado “Cultura digital”, poderia ser denominado 

Cibercultura, pois é um termo mais contemporâneo e trata das interações e ações dos 

jovens mediadas pelas e com as tecnologias digitais. Fundamentam esse texto 

autores como Lévy (2000), Negroponte (2001), McLuhan (1962), Castells (2010, 

2013), Green (2009) e Costa (2002). 

Quanto ao capítulo “Currículo”, os autores contemporâneos Almeida (2019), 

Arroyo (2013), Gimeno Sacristán (2000), Goodson (1995), Torres Santomé (2013) e 

Young (2016) nos ajudam a conceituar o termo e a tecer as relações com o uso de 

tecnologias na educação. 

 Para aprofundar a temática definida para esta tese, foi realizado um estudo de 

abordagem qualitativa e, segundo seus objetivos, uma pesquisa exploratória, 

buscando encontrar diferentes conceitos sobre as dimensões apresentadas na Base 
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que pudessem contribuir com o trabalho dos professores que atuam com o ensino 

médio. 

Com relação aos procedimentos, desenvolveu-se uma pesquisa documental, 

utilizando a Base Nacional Comum Curricular e outros documentos legais que 

serviram de suporte para sua construção. Foi realizada também uma pesquisa 

bibliográfica, convergindo para dois pilares: livros e artigos que privilegiassem os 

temas aqui tratados, mais especificamente a questão das três dimensões tecnológicas 

explicitadas na BNCC e currículo na contemporaneidade; e, de outro lado, as teses e 

dissertações selecionadas, utilizando-se, como termos de busca, tecnologias na 

educação e ensino médio. 

A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo do tipo “estado da arte”, 

obedecendo às etapas anunciadas por Romanowski e Ens (2006) que vão desde a 

definição dos descritores a serem utilizados para as buscas, passando pela leitura dos 

textos, pela sistematização dos achados da pesquisa e, por fim, pela escrita do 

relatório. 

Para a análise dos dados coletados, foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdos proposta por Bardin (2016) para a leitura dos resumos e das considerações 

finais das teses. O pesquisador, por meio dessa técnica, buscou apresentar os 

achados da pesquisa e examinar a coerência dos conceitos definidos pela BNCC para 

os termos pensamento computacional, mundo digital e cultura digital à luz das 

produções dos programas stricto sensu nacionais e da literatura abordada no 

referencial teórico. 

O capítulo “Metodologia” explicita detalhadamente cada um dos passos 

percorridos pelo pesquisador para atingir os objetivos propostos nesta tese. 

Importante destacar que, na apresentação dos resultados, o autor definiu que, do total 

de teses e dissertações que compõem o corpus desta pesquisa, faria uma explanação 

minuciosa de quatro resumos por dimensão da Base e, posteriormente, elencaria os 

demais textos de modo condensado. O resultado desse exercício encontra-se no 

capítulo referente à exposição e análise de dados. 

Esta tese está estruturada do seguinte modo: inicialmente apresenta o 

pesquisador e os caminhos que percorreu em sua vida pessoal e profissional para 

chegar no tema escolhido. Esse exercício é importante, pois evidencia de que ponto 

ele olha para a sua pesquisa – aqui, este pesquisador pede permissão para inserir 
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apenas uma citação longa nesta introdução que explica a opção pela apresentação 

pessoal segundo o olhar de Paulo Freire: 

 
Daquele contexto – o do meu mundo imediato – fazia parte, por outro 
lado, o universo da linguagem dos mais velhos, expressando as suas 
crenças, os seus gostos, os seus receios, os seus valores. Tudo isso 
ligado a contextos mais amplos que o do meu mundo imediato e de 
cuja existência eu não podia sequer suspeitar. No esforço de re-tomar 
a infância distante, a que já me referi, buscando a compreensão do 
meu ato de ler o mundo particular em que me movia, permitam-me 
repetir, re-crio, re-vivo, no texto que escrevo, a experiência vivida no 
momento em que ainda não lia a palavra. E algo que me parece 
importante, no contexto geral de que venho falando, emerge agora 
insinuando a sua presença no corpo destas reflexões. (FREIRE, 2006, 
p. 14) 

 
 Após este exercício, consolidou-se esta introdução, que buscou apresentar o 

contexto da pesquisa, a pergunta que motivou o autor a se mover no sentido de 

procurar respostas ao problema levantado, os objetivos, a justificativa, os autores e 

temas que comporão o referencial teórico que sustenta a tese e uma breve explanação 

sobre a metodologia que foi delineada para o estudo. 

O Capítulo 1, intitulado “Os marcos legais que dão direção ao trabalho”, 

explicita conceitos fundantes para compreender o universo pesquisado e anuncia que 

o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular se iniciará em 

2020, ano de defesa desta tese. Aqui também se apresentam, ainda que de forma 

breve e pouco precisa, os conceitos atribuídos a cada uma das dimensões da Base, 

particularmente no que diz respeito à distinção entre mundo digital e cultura digital. Na 

sequência em um tópico deste capítulo, foram evidenciadas tendências teóricas, 

referências mais utilizadas e lacunas presentes nas pesquisas realizadas sobre a 

temática. 

O Capítulo 2, “Currículo”, organizado basicamente com a visão de autores 

contemporâneos acerca do tema, possibilitou o suporte necessário ao pesquisador 

para analisar as dimensões propostas pela Base. Importante lembrar que a concepção 

de currículo sobre a qual o pesquisador voltou seu olhar, não se concentrou apenas à 

dimensão prescritiva, mas especialmente às ações pelas quais ocorre o processo 

formativo do aluno. 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia da pesquisa e foi brevemente 

mencionado nesta introdução. Os autores escolhidos para fundamentar o capítulo 
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foram Chizzotti (2014), Gil (2008), Severino (2007), Romanowski e Ens (2006) e 

Bardin (2016). 

Na sequência, o Capítulo 4 expõe e analisa os dados que foram sistematizados 

em quatro categorias: pensamento computacional, mundo digital, cultural digital e fora 

da BNCC – esta última com trabalhos que não se encaixavam em nenhuma das 

inicialmente elencadas. 

Por fim, são feitas as considerações finais, nas quais se tecem as conclusões 

do estudo realizado nesta tese. 
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1 OS MARCOS LEGAIS QUE DÃO DIREÇÃO AO TRABALHO 

 

O ano de 1988 é marcado pela promulgação da Constituição Federal (CF), 

conhecida como Constituição Cidadã e reconhecida mundialmente como uma das 

mais democráticas. No que tange à educação, objeto de estudo macro deste trabalho, 

são estabelecidos nove artigos, e o 205 o que a define: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

  
O art. 210 da CF é o primeiro catalisador do que hoje se conhece pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e explicita a necessidade de que sejam “fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” 

(BRASIL, 1988). 

A necessidade de se fixarem conteúdos mínimos também para o ensino médio 

foi inserida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a Lei n. 

9.394/1996. Em seu art. 9º, aponta que cabe à União  

 
estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o 
Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e 
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 
comum. (BRASIL, 1996, grifos do autor) 

 
Esse artigo sistematiza dois conceitos fundantes para o estudo do currículo 

nacional. O primeiro, já antecipado pela CF, estabelece a diferença entre 

competências e diretrizes de currículos, em que as competências e diretrizes deverão 

ser comuns, porém os currículos serão diversos, pois cada sistema de ensino deve 

refletir e delinear o seu. O segundo conceito está relacionado com o ponto central do 

currículo, que deve nortear as aprendizagens essenciais e não apenas os conteúdos 

mínimos a serem ensinados.  

De acordo com a legislação, a BNCC não será o currículo, mas sim um 

norteador deste. Isso fica claro no art. 264 da LDB, uma vez que define: 

 

                                                           
4 Esse artigo da LDB foi alterado pela Lei n. 12.796/2013 para incluir a necessidade de definição 
também da educação infantil. 
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Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (BRASIL, 1996, 
grifos do autor) 

 
Dessa obrigatoriedade da União de prover uma Base Nacional Comum5, 

surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), propostos originalmente pelo 

MEC como Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013). Cury (2002) enfatiza 

que em 1995, no Ministério da Educação, estavam acalorados os debates para 

cumprir esse dispositivo constitucional de prover os conteúdos mínimos6. No entanto, 

ao analisar o documento, o Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão 

deliberativo, não o entendeu como diretrizes, mas sim como 

 
um complexo de propostas curriculares em que se mesclam diretrizes 
axiológicas, orientações metodológicas, conteúdos específicos de 
disciplinas e conteúdos a serem trabalhados de modo transversal e 
sem o caráter de obrigatoriedade próprio da formação básica comum 
do art. 210 da CF/88. (CURY, 2002, p. 191) 
 

Sendo assim, o que deveria ser um norteador dos currículos passou a ser o 

próprio currículo, contrapondo-se ao dispositivo legal que afirmava a necessidade de 

uma Base Nacional Comum, e não de um currículo. Assim, em 2000 são lançados os 

Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM) – as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) seriam divulgadas apenas em 2012. 

No ano de 2014, foi promulgada a Lei n. 13.005/2014, que instituiu o Plano 

Nacional de Educação (PNE), com validade de dez anos, estabelecendo 20 metas 

para a educação brasileira. Para fins desta pesquisa, de modo a ficar clara a 

correlação entre o PNE e a BNCC, destacam-se especialmente duas: a meta 3 e a 

meta 7. 

A meta 3 explicita a pretensão em se “universalizar, até 2016, o atendimento 

escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o 

                                                           
5 Ao longo deste texto, todas as vezes que nos referirmos à Base Nacional Comum Curricular, 
utilizaremos o termo Base com a primeira letra grafada em maiúscula. 

6 No bojo deste debate, a palavra mínimo ainda era a utilizada ao se tratar das bases. Tal termo vai 
evoluir nos anos seguintes para expectativas de aprendizagem, em torno do qual deveriam se aglutinar 
a escolha dos conteúdos e habilidades. Finalmente, no ano de 2011, o conceito passou para direitos 
de aprendizagem, bem mais amplo para designar a tarefa que se colocava à construção da BNCC.  
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final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio 

para 85% (oitenta e cinco por cento)” (BRASIL, 2014). 

Já a meta 7 tem por escopo em sua primeira estratégia 

 
estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 
local. (BRASIL, 2014, grifos do autor) 
 

Ou seja, para que se cumprisse a meta 3 do Plano Nacional de Educação, 

sugeria-se a implantação de uma Base Nacional Comum. 

A Conferência Nacional de Educação 2014 (BRASIL, 2014) também foi uma 

catalisadora do que hoje é conhecida pela Base Nacional Comum Curricular; afinal, 

dela resultou um documento que se constituiu como um importante referencial para o 

processo de mobilização em torno da Base. Em setembro de 2015, foi disponibilizada 

a primeira versão da BNCC, e a segunda, apresentada em 3 de maio de 2016. 

Após isso, houve a promulgação da Lei n. 13.415/20177, que altera a Lei 

n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei n. 

11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), revoga a Lei n. 11.161/2005 e institui a Política de 

Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Nessa 

lei, inserem-se dois artigos relevantes sobre a BNCC: 

 

Art. 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e 
objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes 
do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 
conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas 
tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da 
natureza e suas tecnologias.  
 
[...] 
 
Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base 
Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão 
ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, 
conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos 
sistemas de ensino, a saber: linguagens e suas tecnologias, 
matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, 

                                                           
7 Lei da Reforma do Ensino Médio.  



31 
 

ciências da natureza e suas tecnologias e formação técnica e 
profissional. (BRASIL, 2017, grifos do autor) 

 

A versão final da BNCC do Ensino Médio foi entregue pelo MEC ao Conselho 

Nacional de Educação em abril de 2018, e em 14 de dezembro do mesmo ano teve a 

última versão homologada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. A Figura 1 

ilustra os marcos legais que influenciaram a concepção da Base. 

 

FIGURA 1 – OS MARCOS LEGAIS E A BNCC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no histórico exposto no site: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico  
 
 

A BNCC é um documento legal, foi imposta pelo art. 26 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (LDBEN – Lei n. 9.394/1996) e homologada pelo MEC 

no apagar das luzes de 2018, mais especificamente em 14 de dezembro – ou seja, 22 

anos após a imposição da sua obrigatoriedade (BRASIL, 2018). 

O seu processo de implementação se iniciará em 2020, e no decorrer do ano 

de 2019 os sistemas de ensino deveriam estabelecer um cronograma de 

implementação. 

A Base tem caráter normativo e define, segundo consta em seu documento de 

criação, o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico
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alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. 

As competências e diretrizes explicitadas são comuns a todos os sistemas nacionais, 

mas os currículos devem ser diversos, segundo o PNE. 

Além das competências específicas das quatro áreas determinadas pela 

LDBEN8, a BNCC destaca dez competências gerais que devem ser alcançadas ao 

longo de toda a educação básica. São elas: 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar 
a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural. 

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. 

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. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao 
exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 
si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

                                                           
8 Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas 
tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. 
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emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com 
elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 
aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas 
e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 
em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 
solidários. (BRASIL, 2018) 

 

A Base se propõe a integrar a Política Nacional de Educação Básica e em se 

tornar um instrumento fundamental para garantia de acesso e permanência na escola, 

pretendendo assegurar e normatizar um patamar comum de aprendizagens. 

Focando o ensino médio, nível escolhido para investigação nesta tese, salienta-

se que entre seus objetivos destaca-se o aprofundamento dos conhecimentos e das 

aprendizagens obtidas nos anos anteriores (BRASIL, 2013, p. 39). Para que isso se 

efetive, sugere-se a incorporação das tecnologias no processo de ensino e de 

aprendizagem, dadas as suas potencialidades para realização de atividades 

relacionadas a diversas áreas do conhecimento, às práticas sociais e ao mundo do 

trabalho. 

A esse respeito, Gardelli (2016, p. 20) ressalta:  

 
É importante que a educação institucional ofereça aos docentes e 
discentes as possibilidades metodológicas que as tecnologias trazem 
para trabalhar o conhecimento, por meio de um processo de seu 
desenvolvimento consciente e reflexivo, usando pedagogicamente os 
recursos tecnológicos, com perspectiva transformadora da 
aprendizagem escolar.  

 
Voltando à BNCC, que dedica menos de três páginas às questões das 

tecnologias digitais e da computação, ela explicita três dimensões no documento, 

tematizando-as tanto no que diz respeito a conhecimentos e habilidades quanto a 

atitudes e valores. O conceito atribuído a cada uma delas aparece de modo breve e 

pouco preciso, especialmente no que concerne à distinção entre mundo digital e 

cultura digital, conforme segue:  

 

• pensamento computacional: envolve as capacidades de 
compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e 
automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e 
sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos; 
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• mundo digital: envolve as aprendizagens relativas às formas de 
processar, transmitir e distribuir a informação de maneira segura e 
confiável em diferentes artefatos digitais – tanto físicos 
(computadores, celulares, tablets etc.) como virtuais (internet, redes 
sociais e nuvens de dados, entre outros) –, compreendendo a 
importância contemporânea de codificar, armazenar e proteger a 
informação; 
• cultura digital: envolve aprendizagens voltadas a uma participação 
mais consciente e democrática por meio das tecnologias digitais, o que 
supõe a compreensão dos impactos da revolução digital e dos 
avanços do mundo digital na sociedade contemporânea, a construção 
de uma atitude crítica, ética e responsável em relação à multiplicidade 
de ofertas midiáticas e digitais, aos usos possíveis das diferentes 
tecnologias e aos conteúdos por elas veiculados, e, também, à 
fluência no uso da tecnologia digital para expressão de soluções e 
manifestações culturais de forma contextualizada e crítica. (BRASIL, 
2018, p. 474) 

 

Tendo o texto da BNCC como fundamento, o Centro de Inovação para a 

Educação Brasileira (CIEB) delineia um perfil do que poderia consistir um currículo de 

referência em tecnologia e computação que possui como principal objetivo “oferecer 

diretrizes e orientações para apoiar redes de ensino e escolas a incluir os temas 

tecnologia e computação em suas propostas curriculares” (CIEB, 2018). A Figura 2 

apresenta tal concepção. 

 

FIGURA 2 – ETAPAS DA EDUCAÇÃO E AS TRÊS DIMENSÕES QUE 

CARACTERIZAM A COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO E AS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CIEB, 2018, p. 25. 
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No momento em que se desenvolve a presente pesquisa, essa matriz ainda 

não está disponível no âmbito do ensino médio, tema desta tese, mas a tendência é 

que sua estrutura não seja alterada para atender às demandas dessa etapa de ensino. 

É possível notar também que a matriz troca o nome da dimensão “mundo digital” por 

“tecnologia digital”. Isso faz sentido, afinal, como será exposto com mais detalhes no 

capítulo subsequente, essa dimensão tem o intuito de prover aos aprendentes 

ferramentas e vocabulários inerentes às tecnologias digitais de informação e 

comunicação disponíveis no ciberespaço para serem utilizadas com cidadania e 

civismo. 

 

1.1 AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA VISÃO DA BNCC 

 

Denomina-se “as tecnologias digitais e a computação” o tópico da BNCC em 

que se explicitam as três dimensões que abordam o uso de tecnologias (BRASIL, 

2018, p. 474). No texto, estão divididas em temas e tratam das TIC e de suas relações 

com os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. As dimensões elencadas na 

Base são dirigidas para o pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, 

conforme anteriormente explicitado. 

A leitura do documento sugere uma articulação entre essas dimensões e as 

competências gerais da BNCC e evidencia que devem ser abordadas também nas 

outras etapas da educação básica,  

 
no Ensino Médio, por sua vez, dada a intrínseca relação entre as 
culturas juvenis e a cultura digital, torna-se imprescindível ampliar e 
aprofundar as aprendizagens construídas nas etapas anteriores. 
Afinal, os jovens estão dinamicamente inseridos na cultura digital, não 
somente como consumidores, mas se engajando cada vez mais como 
protagonistas. (BRASIL, 2018, p. 474) 
 

 Denotam-se uma preocupação da BNCC com a realidade genérica com os 

jovens brasileiros e uma forte expectativa com relação ao uso de tecnologias digitais 

no ensino médio em todas as áreas do conhecimento, práticas sociais e a preparação 

para o mundo de trabalho. No entanto, essa “preocupação” se mostra um tanto vaga, 

uma vez que:  

1. aponta um futuro incerto;  

2. não evidencia as condições que serão dadas pela escola;  
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3. não descreve ou regulamenta a função do Estado para a criação de 

circunstâncias; e  

4. não apresenta os requisitos para que se desenvolvam atividades curriculares 

relacionadas ao uso de tecnologias nas instituições escolares.  

É do aprofundamento das quatro questões acima que trata esta tese.   

 A BNCC busca definir as competências supostamente necessárias ao 

enfrentamento das questões que o mundo do trabalho colocará àqueles que 

concluíram o ensino médio, assim como o comportamento da economia em gerar 

postos de trabalho, sem, entretanto, se aprofundar nas questões locais. Isso se 

explica pelo fato de que apresenta uma visão genérica e desconectada com as 

políticas de geração de emprego ou renda nesse setor tecnológico.      

Como competências e habilidades a serem desenvolvidas por meio do uso de 

tecnologias nas diferentes áreas, a BNCC (2018, p. 473-474) aponta os seguintes 

objetivos: 

 buscar dados e informações de forma crítica nas diferentes mídias, 

inclusive as sociais, analisando as vantagens do uso e da evolução da 

tecnologia na sociedade atual, como também seus riscos potenciais; 

 apropriar-se das linguagens da cultura digital, dos novos letramentos 

e dos multiletramentos para explorar e produzir conteúdos em diversas 

mídias, ampliando as possibilidades de acesso à ciência, à tecnologia, 

à cultura e ao trabalho; 

 usar diversas ferramentas de software e aplicativos para compreender 

e produzir conteúdos em diversas mídias, simular fenômenos e 

processos das diferentes áreas do conhecimento, e elaborar e 

explorar diversos registros de representação matemática; 

 utilizar, propor e/ou implementar soluções (processos e produtos) 

envolvendo diferentes tecnologias, para identificar, analisar, modelar 

e solucionar problemas complexos em diversas áreas da vida 

cotidiana, explorando de forma efetiva o raciocínio lógico, o 

pensamento computacional, o espírito de investigação e a criatividade. 
 

Importante enfatizar que tais objetivos são colocados no texto, mas, após 

leitura, percebe-se não se estabelecerem conexões com as dimensões anteriormente 

apresentadas, dificultando a interpretação por parte dos professores em suas práticas. 

Embora no documento não se explicite uma hierarquia entre as dimensões, o 

pesquisador se propôs delinear uma hierarquização com base nos conceitos 

apresentados na Base de modo a buscar uma articulação e melhor entendimento 

sobre elas, conforme mostra a Figura 3. 
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FIGURA 3 – AS DIMENSÕES DA BNCC ORGANIZADAS HIERARQUICAMENTE 

Fonte: Criado pelo autor baseado em Brasil, 2018. 

  

De maneira sucinta e não explícita, o documento aborda que o pensamento 

computacional é a dimensão nodal a ser desenvolvida nos alunos. Isso pode ser 

compreendido por meio do entendimento das demais dimensões tecnológicas, que 

vão descrevendo aprendizagens mais complexas, que só podem ser trabalhadas com 

competências prévias, a serem fortalecidas no âmbito do pensamento computacional. 

Nessa dimensão, a proposta indica exclusivamente o desenvolvimento da capacidade 

de pensamento dos jovens, imersos em um mundo de computadores; em suma, 

espera que o aluno saiba refletir sobre as modalidades de procedimentos 

desenvolvidos nos computadores, mesmo sem estar manuseando um.  

 Só é possível fazer as afirmações acima após conhecer a teoria que está (ou 

deveria estar) como norteadora da Base sobre o pensamento computacional; sem 

conhecê-la, o professor ou qualquer outra pessoa que manusear o documento não 

terão subsídios para entender o que se espera. O termo pensamento computacional, 

que será mais bem aprofundado no próximo tópico, é atribuído a Jeanette Wing 

(2006), mas seu nome passa à margem do documento. 

Outro desalinho conceitual da Base está relacionado às duas outras dimensões 

tecnológicas: mundo digital e cultura digital. De acordo com as leituras feitas pelo 

pesquisador e explicitadas ao longo deste capítulo, a cultura digital é que está inserida 

em um mundo digital, e, nesse sentido, concorda-se com o CIEB (2018) quando este 

opta por referir-se à dimensão “mundo digital” como “tecnologia digital”. 

Cultura digital

Mundo digital

Pensamento 
computacional
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Desse modo, a dimensão “tecnologia digital” teria por objetivo desenvolver 

competências básicas e prévias para a compreensão e vivência mais clara da “cultura 

digital”. Sob essa perspectiva, nessa dimensão os currículos escolares deveriam 

fornecer o ferramental e o vocabulário inerentes às tecnologias digitais, propiciando 

uma aproximação dos aprendentes com as tecnologias de informação e comunicação 

que estão à disposição para serem utilizadas, tanto no âmbito escolar como na 

sociedade que os rodeia – cultura digital.  

Outra aparente imprecisão do documento é o uso do termo cultura digital para 

designar uma dimensão tecnológica. A literatura existente costuma utilizar também o 

conceito cibercultura, de Pierre Lévy, para designar esse estado de cultura. Tal termo 

possui maior literatura9 e está mais disseminado; portanto, seu uso seria mais 

indicado. 

Segundo a Base, tendo o aluno adquirido habilidades de raciocínio lógico e de 

resolução de problemas, bem como o manuseio de tecnologias digitais e virtuais,  

estaria pronto para refletir sobre a realidade a sua volta e conhecer as possibilidades 

de ações para tomada de decisão e, consequentemente, a efetivação de atos que 

impactem positivamente a sociedade na qual está inserido. Nesse aspecto, a Base 

desconsidera todas as outras competências que ela mesma apresenta como 

fundamentais para serem trabalhadas na educação básica.  

 Antes de se aprofundar na conceituação específica de cada termo, optou-se 

por inicialmente definir o termo digital. Em 2003, Santaella já declarava:  

 
Estamos, sem dúvida, entrando numa revolução da informação e da 
comunicação sem precedentes que vem sendo chamada de revolução 
digital. O aspecto mais espetacular da era digital está no poder dos 
dígitos para tratar toda informação, som, imagem, vídeo, textos, 
programas informáticos, com a mesma linguagem universal, uma 
espécie de esperanto das máquinas. (SANTAELLA, 2003, p. 70) 
 

Com a possibilidade de se digitalizar e se comprimir todo tipo de dado, inclusive 

os analógicos, qualquer mensagem, ou signo, pode ser recebida, armazenada, tratada 

e disseminada via redes telemáticas. 

A seguir, são mais bem detalhados os conceitos da Base sobre cada uma das 

três dimensões, incluindo um aprofundamento teórico sobre elas, dada certa 

incipiência do documento ao tratar os temas. 

                                                           
9 São encontradas 53.500 ocorrências do termo cibercultura, e 39 mil do termo cultura digital ao se 
realizar uma busca no Google Acadêmico. 
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1.1.1 Pensamento computacional 

 

As concepções que envolvem o termo pensamento computacional vem sendo 

debatidas desde o início deste milênio. Jeannette Wing (2006, p. 33) propunha o 

seguinte conceito: 

 

Computational thinking involves solving problems, designing systems, 
and understanding human behavior, by drawing on the concepts 
fundamental to computer science. Computational thinking includes a 
range of mental tools that reflect the breadth of the field of computer 
science. Having to solve a particular problem, we might ask: How 
difficult is it to solve? and What’s the best way to solve it? Computer 
science rests on solid theoretical underpinnings to answer such 
questions precisely. Stating the difficulty of a problem accounts for the 
underlying power of the machine – the computing device that will run 
the solution. We must consider the machine’s instruction set, its 
resource constraints, and its operating environment. In solving a 
problem efficiently, we might further ask whether an approximate 
solution is good enough, whether we can use randomization to our 
advantage, and whether false positives or false negatives are allowed. 
Computational thinking is reformulating a seemingly difficult problem 
into one we know how to solve, perhaps by reduction, embedding, 
transformation, or simulation.10 

 

A BNCC não cita a autora, mas indica um conceito muito próximo a este, 

relacionando o pensamento computacional às “capacidades de compreender, 

analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas 

soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de 

algoritmos” (BRASIL, 2018, p. 478).  

Da forma como está posto, parece uma tarefa muito simples de se realizar; no 

entanto, é evidente que, para desenvolver esses algoritmos, os professores que 

                                                           
10 O pensamento computacional envolve resolver problemas, projetar sistemas e entender o 
comportamento humano, baseando-se nos conceitos fundamentais da ciência da computação. O 
pensamento computacional inclui uma gama de ferramentas mentais que refletem a amplitude do 
campo da ciência da computação. Tendo que resolver um problema específico, podemos perguntar: 
Qual é a dificuldade de resolver? E qual é a melhor maneira de fazer isso? A ciência da computação 
baseia-se em sólidos fundamentos teóricos para responder a essas perguntas com precisão. Declarar 
a dificuldade de um problema é responsável pelo poder subjacente da máquina – o dispositivo de 
computação que executará a solução. Devemos considerar o conjunto de instruções da máquina, suas 
restrições de recursos e seu ambiente operacional. Ao resolver um problema de maneira eficiente, 
podemos perguntar se uma solução aproximada é boa o suficiente, se podemos usar a randomização 
para nossa vantagem e se são permitidos falsos positivos ou negativos. O pensamento computacional 
está reformulando um problema aparentemente difícil em outro que sabemos como resolver, talvez por 
redução, incorporação, transformação ou simulação. (tradução do autor) 
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atuam na educação básica precisam não apenas se apropriar do conceito, mas – para 

muito além disso – compreender de que modo sistematizá-lo e transformá-lo em 

algoritmos que apontem para a solução dos problemas que se pretende resolver. A 

Base não oferece esse caminho. 

Nesse sentido, antes de aprofundar a literatura sobre o pensamento 

computacional, é relevante refletir sobre o conceito de algoritmo. O termo está muito 

em voga na atualidade devido ao advento da tecnologia da informação e mais 

especificamente do ato de programar (construir procedimentos operativos ou de 

cálculo a partir de softwares de computadores), mas é bem antigo. Segundo Chabert 

(1999, p. 1), “[algoritmos] existem desde o início dos tempos e existiam muito antes 

de uma palavra especial ser criada para descrevê-los”. 

 
Os algoritmos são simplesmente um conjunto de instruções passo a passo, a 
serem executadas de maneira bastante mecânica, de modo a alcançar algum 
resultado desejado. Dada a descoberta de um método de rotina para derivar 
uma solução para um problema, não surpreende que a “receita” tenha sido 
passada para outros usarem. (CHABERT, 1999, p. 1) 

 

A origem da palavra remonta ao século IX na pessoa do matemático persa 

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi e é resultado da tentativa de expressar o último 

nome do matemático em latim, al-Khwarizmi, surgindo então, algorismos, termo usado 

para descrever procedimentos específicos de rotinas aritméticas (CHABERT, 1999). 

Wing (2006) explicita que um algoritmo é uma abstração de um procedimento passo 

a passo para obter entrada e produzir alguma saída desejada. 

O estudo dos algoritmos não fica reduzido apenas à ciência da computação: 

quando se segue uma receita, se usa um padrão de tricô ou se operam aparelhos 

domésticos, está se executando um algoritmo (CHABERT, 1999).  

Baseado nessa concepção de algoritmo, é possível chegar a duas conclusões 

do que essa dimensão da linguagem tecnológica da Base espera do aluno: 1) que 

seja capaz de seguir instruções; e 2) que crie caminhos mentais que possa seguir 

mais mecânica e facilitadamente para resolução de problemas (após a percepção 

cognitiva do significado da operação mecânica de uma fórmula ou de um algoritmo 

mais complexo).  
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Essa dupla conclusão acontece devido à ambiguidade do termo 

desenvolvimento, que no Dicionário de Sinônimos11 aponta para nove sentidos: 

“crescer, progredir, aprimorar, criar, expor minuciosamente, desenrolar-se, 

reproduzir/propagar, desembrulhar e relativo à potência do motor.” 

De qualquer modo, a BNCC explora apenas algumas dimensões do 

pensamento computacional, por isso se faz necessário adentrar na vasta literatura 

que existe sobre o tema de modo a melhor compreender em que ele consiste. No 

desenvolver do texto desta pesquisa, será possível notar que o arcabouço que 

envolve os estudos em pensamento computacional é robusto e não se limita à 

dimensão de “seguir instruções”, conforme preconizado pela Base. 

Costumeiramente, a criação do termo é atribuída à pesquisadora canadense 

Jeannete Wing, em artigo por ela escrito em 2006 e intitulado “Computational 

Thinking”; porém, no livro Mindstorms: Children, computers and powerful ideas 

(traduzido em português como Logo: Computadores e Educação), publicado em 1980, 

o pesquisador americano Seymour Papert já fazia uso dele. 

Jeannete Wing é responsável por reavivar a expressão, afirmando que o 

pensamento computacional consiste em uma atitude e uma habilidade que podem ser 

aplicáveis a todos, e não apenas aos cientistas da computação. Ela elenca duas 

perguntas norteadoras para o emprego do pensamento computacional: o que os 

computadores fazem melhor que os seres humanos? O que os seres humanos fazem 

melhor que os computadores? Ou seja, o pensamento computacional é algo mais 

complexo que a criação de algoritmos (WING, 2006). 

A Royal Society (2012, p. 29) define o pensamento computacional como “o 

processo de reconhecer aspectos computacionais no mundo que nos cerca, e a 

aplicação de ferramentas e técnicas da Ciência da Computação para compreender e 

refletir sobre sistemas naturais e artificiais”. Mas em que consistem aspectos 

computacionais? Um computador é uma máquina criada para resolver problemas 

matemáticos de maneira ágil, e isso acontece (até o momento, principalmente) por 

meio do processamento de cadeias de números binários – 0 e 1. 

Então, reconhecer aspectos computacionais no mundo que nos cerca é 

desenvolver a capacidade de pensamento para resoluções de problemas. Operar 

processadores de texto, enviar e-mails, saber navegar na internet e fazer o uso de 

                                                           
11 Dicionário de Sinônimos. Termo pesquisado “desenvolver”. Disponível em: 
<https://www.sinonimos.com.br/desenvolver/>. 
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redes sociais, embora relevantes, não consistem em atividades inerentes ao 

desenvolvimento do pensamento computacional. 

Rushkoff (2010) defende uma tese simples e que está explicitada no título de 

seu livro Programe ou seja programado: dez comandos para uma vida digital: ou se 

aprende a criar softwares ou será um software programado por alguém. O autor 

expressa que “as pessoas estão sendo reduzidas a sistemas nervosos configuráveis 

externamente, enquanto os computadores são livres para interagir em rede e pensar 

de maneiras mais avançadas do que jamais imaginaremos” (RUSHKOFF, 2010, p. 

11). 

O desenvolvimento do pensamento computacional deve auxiliar na reflexão de 

como os dispositivos tecnológicos funcionam e, principalmente, como afetam a vida 

dos seres humanos, de modo que, ao invés de otimizar os seres humanos para as 

máquinas, que as máquinas sejam otimizadas para a humanidade. 

A International Society for Technology in Education (ISTE) e a Computer 

Science Teachers Association (CSTA), em colaboração com lideranças do ensino 

superior, do mercado e do ensino fundamental, desenvolveram uma definição 

operacional do pensamento computacional. O resultado é o entendimento de que este 

consiste em um processo de resolução de problemas, o qual contempla as seguintes 

(mas não apenas) habilidades:  

 

• Formulação de problemas de maneira a nos permitir usar um 
computador e outras ferramentas para ajudar a resolvê-los 

• Organização lógica e análise de dados 
• Representação de dados através de abstrações como modelos e 

simulações 
• Automatização de soluções através do pensamento algorítmico 

(uma série de passos ordenados) 
• Identificação, análise e implementação de possíveis soluções com 

o objetivo de alcançar a combinação mais eficiente e eficaz de 
etapas e recursos 

• Generalização e transferência desse processo de resolução de 
problemas para uma grande variedade de problemas. 
(ISTE/CSTA, 2011, p. 7) 

 

Importante ressaltar a não necessidade de uma disciplina denominada 

Pensamento Computacional no currículo, e sim propiciar meios para que tal tipo de 

pensamento seja contemplado transversalmente em todas as disciplinas. Para que 

essa habilidade evolua, são necessárias disposições e atitudes como tolerância à 
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ambiguidade e habilidade de lidar com problemas abertos, ou seja, quando as 

soluções se desdobram em outros problemas a serem resolvidos (ISTE/CSTA, 2011). 

Na Figura 4, é possível notar os conceitos mais relevantes que envolvem a 

teoria do pensamento computacional, assim como seus objetivos. Nesse sentido, 

percebe-se que o desenvolvimento de algoritmos é apenas um fragmento do enorme 

escopo da teoria que abrange tal pensamento. 

 

FIGURA 4 – VOCABULÁRIO DA TEORIA DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL 

 

 

Fonte: ISTE/CSTA, 2011. 

 

É possível notar que a ideologia da formulação da BNCC parte de uma 

concepção da relevância do pensamento computacional como competência 

transversal ao currículo, mas não chega ao fundo das potencialidades do conceito e 

de suas limitações. Há o fato também de que a literatura especializada compreende 

que o pensamento computacional deve ser uma habilidade a ser desenvolvida ainda 

no ensino fundamental (MANNILA et al., 2014; ISTE/CSTA, 2011). Tal defesa da 
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adequação do desenvolvimento dessa dimensão para as nove séries do ensino 

fundamental não é uma unanimidade. Há controvérsias nessa organização curricular 

proposta.  

O pensamento computacional é uma abordagem pela qual os seres humanos 

resolvem problemas, e não uma tentativa de retirar inventividade humana, 

transformando-a em um computador. A esse respeito, Wing (2006, p. 35) comenta 

que “os computadores são maçantes e chatos; os seres humanos são inteligentes e 

imaginativos”. 

Nesse contexto, a autora considera que são os humanos que tornam os 

computadores úteis e emocionantes, possibilitando o enfrentamento de desafios, a 

realização de cálculos e a resolução de problemas que tomariam muito tempo se não 

se fizesse o uso deles (WING, 2006). Mas para isso precisam ser preparados pelos 

humanos.  

Com base nessa concepção, Wing (2006) e Mannila et al. (2014) concluem que, 

a partir do pensamento computacional, é possível criar modelos mentais de resolução 

de problemas que possam ser aplicados a distintas situações, desenvolvendo a 

capacidade de reconhecer o quê e quando a computação permite coletar e manipular 

grandes conjuntos de dados para a tomada de decisões.  

 Em suma, essa dimensão tecnológica da Base apresenta baixa articulação com 

a teoria nacional e internacional existente e, sendo incipiente, aponta para um futuro 

incerto e não apresenta os requisitos para que possa ser mais bem desenvolvida nas 

instituições escolares. 

 No próximo tópico, busca-se, por meio de outros autores fundamentais para a 

discussão do tema, conceituar o termo mundo digital. 

 

1.1.2 Mundo (Tecnologia) digital  

 

Conforme já abordado, o autor desta tese concorda com o CIEB no 

entendimento de que essa dimensão deveria ser nomeada como tecnologia digital; 

daí os parênteses no título do tópico, tendo em vista que é sobre isto que ela está 

tratando: artefatos digitais, seu manuseio e entendimento. 

Uma tecnologia digital possibilita a conversão de qualquer tipo de linguagem 

em números, permitindo que possam ser disseminados ou armazenados sem perder 
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a qualidade. Uma foto armazenada no computador não se deteriora com o tempo, ao 

contrário do que acontece com aquela que foi impressa. 

O mundo digital é retratado por Negroponte (1995) como a economia dos bits 

de informação em detrimento dos átomos. Esses bits consistem no DNA da 

informação digital12, são capazes de viajar à velocidade da luz e não possuem cor, 

tamanho ou peso. Segundo o autor, se constituem em cadeias numéricas binárias, 

compostas de sequências de 0 e 1 que se concatenam e são distribuídas de maneira 

reticular pelo ciberespaço (NEGROPONTE, 1995).   

Essa digitalização possui três méritos, conforme anunciado por Negroponte 

(1995): 

 a universalização da linguagem, em que no processo digital tudo vira bits que 

podem ser transportados via internet; 

  a compressão de dados, que permite ser cada vez mais rápido o seu 

transporte; e 

  a independência da informação digital em relação ao meio de transporte, em 

que a qualidade da informação não se altera, não importa o meio em que ela 

seja transportada. 

Com relação à dimensão mundo digital, a BNCC define que esta 
 

envolve as aprendizagens relativas às formas de processar, transmitir 
e distribuir a informação de maneira segura e confiável em diferentes 
artefatos digitais – tanto físicos (computadores, celulares, tablets etc.) 
como virtuais (internet, redes sociais e nuvens de dados, entre outros) 
–, compreendendo a importância contemporânea de codificar, 
armazenar e proteger a informação. (BRASIL, 2018, p. 474) 
 

Nessa perspectiva, a BNCC pretende explicitar que a dimensão mundo digital 

“deve” subsidiar o aluno com as tecnologias e o vocabulário que lhe são próprios, sem 

perder de vista as aprendizagens relativas às formas de processar, transmitir, 

distribuir, codificar, armazenar e proteger a informação, que consistem nos verbos 

explicitados na descrição da dimensão. Voltamos a enfatizar que é por essa razão que 

se acredita que a nomenclatura mais indicada para essa dimensão seja tecnologia 

digital, termo mais disseminado e discutido na literatura. 

Na Base, é indicado para quais artefatos digitais os alunos deverão ser 

apresentados – computadores, celulares e tablets –, mas pode-se adicionar ainda os 

                                                           
12 Textos, imagens, vídeos, gráficos, animações. 
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smartphones e as impressoras 3D. No que tange aos artefatos virtuais, são citados 

internet, redes sociais e nuvens de dados. Nessa categoria, pode-se acrescentar os 

ambientes virtuais de aprendizagem, inteligência artificial, podcasts e softwares de 

produção de conteúdo animado. 

O verbo “processar” possui diversas conotações e sinônimos13, entre eles:  

organizar (reunir documentos em processo), conferir (verificar a exatidão) e realizar 

(acontecer). Essa polissemia aumenta o leque de possibilidades de interpretação e 

pode gerar ambiguidades quando os sistemas de ensino forem elaborar os currículos. 

Quando “processar” é entendido como organizar, ele se torna sinônimo de codificar; 

mas quando é compreendido como fazer acontecer, pode-se entender que se espera 

que nessa dimensão o aluno crie elementos novos a partir do uso das tecnologias que 

lhe são apresentadas. 

De acordo com o que se observa no documento da BNCC, isso permitiria que 

nessa dimensão o aluno pudesse conhecer e manusear as tecnologias digitais de 

informação e comunicação, expandindo seu horizonte de possibilidades de resolução 

de problemas, para, em seguida, no âmbito da dimensão cultura digital, ser capaz de 

transformar a sociedade em seu entorno, realizando ações de impacto positivo.  

Essa concepção, afiançada pela Base, poderia levar as escolas a se 

concentrarem em repassar o maior número possível de informações e incentivar os 

alunos a refletirem por si mesmos sobre os problemas que assolam o mundo. 

Entretanto, na verdade, ninguém sabe como será o mundo daqui a 20 ou 30 anos e 

de quais habilidades o ser humano necessitará para sobreviver. 

Nesse sentido, o que não se prevê é que, para que isso possa efetivamente 

acontecer, os professores que atuam nesse cenário precisam compreender como 

relacionar os conteúdos que compõem o currículo com o uso dos artefatos digitais e 

virtuais explicitados. Nesse aspecto, Almeida (2007) analisa:  

 
Se você pensa na qualidade da educação, o computador pode dar 
uma contribuição realmente grande. Mas não é ele sozinho. Ele tem 
que compor um projeto político-pedagógico da escola. O computador 
só pode ajudar uma escola que tem um projeto pedagógico bom. Se a 
escola não tiver projeto, ou tiver um projeto equivocado, mal 
elaborado, fragmentado, o computador piora esse projeto, esse 
projeto fica pior ainda. Na verdade, o computador é um otimizador do 

                                                           
13 Dicionário de Sinônimos. Termo pesquisado “processar” Disponível em: 
<https://www.sinonimos.com.br/processar/>. 
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bom ou do péssimo. Com ele, o projeto da escola pode ficar muito pior, 
se o projeto for ruim. (ALMEIDA, 2007, p. 120) 

 

Nessa perspectiva, existe o Four in Balance (KENNISNET, 2015), um modelo 

conceitual que aponta a necessidade de um equilíbrio entre quatro elementos básicos 

para que projetos com tecnologia em escolas aconteçam: visão, competências, 

conteúdos/aplicações e infraestrutura. O desequilíbrio entre os eixos não garante êxito 

nas práticas. Há também a versão nacional do modelo, que foi adaptada pelo CIEB 

(2018) e que sugere a inserção de um eixo transversal, contendo currículo, pesquisa 

e avaliação. 

Para isso, torna-se essencial estimular todos os envolvidos no processo 

educativo – gestores, professores, alunos, equipe pedagógica, membros do conselho 

da escola e da comunidade – a que se mobilizem e elaborem um plano que articule 

“infraestrutura, recursos físicos, financeiros, tempo e espaço da escola” (ALMEIDA; 

VALENTE, 2016, p. 37), propiciando e encadeando o diálogo entre todos e 

oportunizando o acesso e o uso de tais tecnologias no ambiente escolar. 

Ressalta-se que essa preocupação em atuar na escola com as tecnologias 

voltadas à resolução de problemas não representa novidade e há muito vem sendo 

discutida pelos teóricos da educação. Nos anos de 1970, Claudio Dib já apregoava 

que uma tecnologia educacional se constitui na aplicação de conhecimentos que 

relacionam ciência e tecnologia para a solução de problemas educacionais (DIB, 

1974). 

Finn (1960, p. 383, apud DIB, 1974, p. 2), ainda nesse contexto, destaca: 

 

A tecnologia está relacionada com a educação de, no mínimo, três 
maneiras. Primeiro, a sociedade requer que o sistema educacional 
assegure o adequado suprimento de cientistas e técnicos. Segundo, 
em uma sociedade cada vez mais orientada e controlada 
tecnologicamente, cresce a necessidade de se oferecer a todos os 
indivíduos mais e melhor educação em ciência e tecnologia e, por 
último, devido à tendência de a tecnologia não ter limites e 
constantemente expandir-se em novas áreas é inevitável que em 
sociedades tecnicamente avançadas a tecnologia deverá começar a 
penetrar no próprio processo educacional. 
 

Ainda com o sentido de uma retrospectiva histórica, porém contemporânea, nos 

anos de 1980, Almeida (1987, p. 7) situa o uso de informática na escola como um dos 

temas mais polêmicos à época. Em suas palavras, ditas há 30 anos, o autor fala em 

“mundo da informática”, retratado hoje pela BNCC como “mundo digital”. Ele analisa 
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as propostas de implantação no currículo da disciplina Introdução à Ciência da 

Computação ou ainda um curso profissionalizante de 2º grau sobre informática, mas 

questiona: “só isto será suficiente para preparar os alunos para as exigências do 

mundo da informática que já está ai?” (ALMEIDA, 1987, p. 7, grifos nossos). 

O mesmo autor, em 2007, ressalta que no mundo digital 

 
O professor tem que usar o computador como um instrumento de 
leitura, no sentido de mostrar para o aluno que ler imagens, ler sons, 
ler letras, ler acontecimentos que estão se dando na rua é a mais 
profunda e radical forma de ler. É exatamente isso que o Paulo Freire 
diz quando afirma que, antes de eu saber ler um texto, eu tenho que 
saber ler o mundo, e essa leitura do mundo não é uma leitura 
espontânea, é ela que o professor tem que ensinar. O computador 
pode ajudar. Ele é um amplificador do olhar, ele é amplificador da fala, 
ele é amplificador da manipulação de dados. Portanto, ele permite 
novas leituras, ele não se opõe à leitura. (ALMEIDA, 2007, p. 117)   

 
A Base não evidencia as condições dadas pela escola para que todo um projeto 

curricular usando tecnologias aconteça, assim como não descreve a função do Estado 

para o desenvolvimento de circunstâncias propícias. Conforme será exposto na 

exposição e análise de dados, há uma vasta pesquisa acadêmica sobre o tema e que 

fica à margem do documento oficial que guia as instituições escolares brasileiras. 

O mundo digital – ou, como preferimos designar neste tópico, as tecnologias 

digitais – favorece a expansão da cultura digital ou cibercultura, termos que serão 

conceituados no próximo tópico. 

 

1.1.3 Cultura digital  

 

Embora o termo cultura digital tenha a literatura específica, o pesquisador 

acredita que o seu “sinônimo”, cibercultura, é o mais indicado para nomear a dimensão 

tecnológica da Base que trata das interações e ações dos jovens mediadas pelas e 

com as tecnologias digitais. Para validar sua hipótese, o pesquisador buscou na base 

de dados Scielo.br os dois termos e teve como resultado: 19 ocorrências em cultura 

digital, e 54, em cibercultura. A mesma pesquisa foi realizada no Google Acadêmico, 

e foram encontradas 53.500 ocorrências do termo cibercultura, e 39 mil do termo 

cultura digital. 

Iniciemos este tópico abordando o conceito de cultura digital para, na 

sequência, explorarmos o termo cibercultura. No âmbito da dimensão cultura digital, 

a BNCC define que esta 



49 
 

  

envolve aprendizagens voltadas a uma participação mais consciente 
e democrática por meio das tecnologias digitais, o que supõe a 
compreensão dos impactos da revolução digital e dos avanços do 
mundo digital na sociedade contemporânea, a construção de uma 
atitude crítica, ética e responsável em relação à multiplicidade de 
ofertas midiáticas e digitais, aos usos possíveis das diferentes 
tecnologias e aos conteúdos por elas veiculados, e, também, à 
fluência no uso da tecnologia digital para expressão de soluções e 
manifestações culturais de forma contextualizada e crítica. (BRASIL, 
2018, p. 474) 
 

 De acordo com o texto da BNCC, nessa dimensão, as competências que se 

esperam que sejam desenvolvidas relacionam-se basicamente à participação e à 

interferência na realidade. A Base ainda enfatiza que, tendo o aluno aprendido e 

alcançado as aprendizagens esperadas nas dimensões anteriores – isto é, as 

habilidades de resolução de problemas, desejadas na dimensão do pensamento 

computacional, conhecido as nuances do desenvolvimento tecnológico e tendo sido 

apresentado às ferramentas digitais disponíveis no ciberespaço, conforme esperado 

na dimensão mundo digital –, passa-se ao momento de conhecer a realidade 

criticamente e pensar em ações de impacto positivo usando as tecnologias. 

Essa proposta que destaca tamanho impacto apresenta-se de modo 

reducionista e vago, menosprezando o esforço que os professores fazem para suprir 

necessidades mínimas no contexto escolar. Para a participação efetiva no mundo 

digital, é preciso que haja, antes, acesso gratuito aos equipamentos, assim como 

conectividade gratuita e de boa qualidade. Outra questão importante é que se busque 

avançar mais no que diz respeito à qualidade dos recursos educacionais abertos 

oferecidos à população.  

O relatório “TIC Educação: Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nas escolas brasileiras” (CETIC, 2016) analisa que existe 

uma relação entre o uso da internet nas escolas e a qualidade da conexão 

estabelecida: 

 
As velocidades de conexão disponíveis nas escolas brasileiras 
localizadas em áreas urbanas seguem aquém das necessidades de 
uso simultâneo da rede por vários equipamentos em diversos locais, 
questão que ainda é um desafio para o cumprimento da meta 7, 
estratégia 7.15 do PNE, de universalização do acesso. Na maior parte 
das escolas, a velocidade de conexão não ultrapassava 4 Mbps (42%) 
em 2016, cenário que é mais crítico entre as escolas públicas – a maior 
parte (45%) tinha disponíveis velocidades de até 4 Mbps – do que 
entre as escolas particulares – 59% tinha velocidades superiores a 5 
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Mbps. Ademais, outro ponto a ser destacado entre as instituições 
públicas é a incidência do desconhecimento do diretor com relação à 
principal velocidade de conexão existente na escola (30%). 
 

 Neste sentido, observando-se que pode até haver conectividade gratuita, 

porém longe ainda de se pensar na qualidade, torna-se difícil falar em democratização 

de uso da internet e, mais ainda, pensar em ações que impactem positivamente a 

sociedade.  

Passando para o termo cibercultura, que o pesquisador acredita favorecer a 

compreensão da dimensão na Base, esse neologismo foi cunhado pelo francês Pierre 

Lévy (2000, p. 17), que “especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. Esse ciberespaço é 

entendido pelo autor como um novo meio de comunicação, promovido pela 

interconexão planetária dos computadores. 

O ciberespaço (LÉVY, 2000) é o local onde tramita o conhecimento humano 

que foi codificado em bits de informação (NEGROPONTE, 2001). É no ciberespaço 

que a aldeia global sugerida por McLuhan em sua obra A Galáxia de Gutenberg (1962) 

na década de 60 do século passado se concretiza, e por meio das redes, estando tudo 

interconectado e disponível (LÉVY, 2000).  

 
Um novo sistema de comunicação, falando cada vez mais uma 
linguagem universal, digital, que está tanto integrando globalmente a 
produção e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura, 
quanto customizando-os para os gostos das identidades e humores 
dos indivíduos. As redes interativas de computadores estão crescendo 
exponencialmente, criando formas e canais de comunicação, 
moldando a vida e sendo moldados pela vida ao mesmo tempo. 
(CASTELLS, 2010, p. 2) 

 
No ciberespaço, todas as antigas mídias convergem e estão disponíveis para 

acesso em um mesmo lugar, telefonia, televisão, jornais e livros prontos para ser 

acessados de qualquer dispositivo com acesso à internet, “a emergência do 

ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da civilização” (LÉYV, 

2000, p. 25). 

Castells (2010) enfatiza que as redes permanecem em um contínuo 

movimento, que se abre e se fecha, dilata e decresce, à medida que novos “nós” se 

interconectam ou se desconectam. Elas não apresentam limites geográficos, se 

constituem e se dissipam no ciberespaço. Para o autor, os fluxos comunicacionais 
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permitidos pela internet e sua estrutura reticular conseguem quebrar o paradigma da 

comunicação de massa e romper relações de poder previamente instituídas 

(CASTELLS, 2013). Essa cultura digital provê palco a todos os que nela navegam, e 

todos podem ter a vida transformada positivamente de uma hora para outra. É o caso 

dos virais, digital influencers e youtubers que, embora consistam em uma pequena 

parcela de sujeitos, viram as vidas modificadas pelas redes. A magia dessa cultura 

digital é o seu aspecto aleatório, ou seja, não há uma fórmula do sucesso para 

conseguir o estrelato ou um minuto de fama, mas aqueles com acesso à internet têm 

a possibilidade de “chegar lá”. 

Faltou à Base observar que a cibercultura, por meio de suas redes digitais de 

comunicação, torna possível o delineamento de um modelo de comunicação mais 

participativo. Nesse cenário, o sujeito não é apenas o consumidor da mensagem ou 

da informação, mas aquele que a redesenha e a reconfigura no momento mesmo em 

que a consome, e, posteriormente, produz, a partir desta, uma nova mensagem. 

Esse ciclo poderia possibilitar o empoderamento dos sujeitos, pois esse 

contexto de leitura, interpretação, reconfiguração e produção de novas informações 

favorece o desenvolvimento de competências que lhes permitem estruturar as 

próprias histórias. Green (2009, p. 56) evidencia que:  

 
A questão do acesso a informações não é um debate abstrato, é uma 
ferramenta essencial da cidadania. O conhecimento amplia 
horizontes, permite que pessoas façam opções bem fundamentadas e 
fortaleçam sua capacidade de exigir direitos. Garantir o acesso a 
conhecimentos e informações é absolutamente essencial para que 
pessoas em situação de pobreza superem as desigualdades em 
termos de poder e participação que aprofundam a desigualdade em 
todo o mundo. 

 
Reconhecer-se como partícipe da cultura digital, conhecendo inovações e 

possibilidades oferecidas pelas tecnologias, e ponderar sobre sua influência nas 

transformações sociais, políticas, econômicas, poderiam oportunizar aos sujeitos que 

pudessem escolher seus caminhos, superando situações de dominação e sendo 

formados para a cidadania, a autonomia e a emancipação social, afinal, “na cultura 

digital o aluno é considerado membro ativo do processo de aprendizado e inclusive 

por horas, autor do processo” (COELHO; BOTTENTUIT JÚNIOR, 2019, p. 22) 

Para finalizar, Costa (2002, p. 79) propõe uma reflexão no início deste milênio 

que ainda se faz pertinente: 
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Como o avesso de uma sociedade profundamente interconectada, 
com alto grau de interação entre seus membros, intermediada por 
inúmeros artefatos inteligentes, termos e expansão simultânea dos 
incontáveis procedimentos de autenticação, identificação, certificação 
e autorização aos quais devemos nos submeter em nosso cotidiano.  

 

Nessa cibercultura, não são definidos os limites entre nossa liberdade e o 

controle a que somos submetidos, pois, supostamente, não somos controlados. “O 

resultado disso tudo é que, na midiaesfera, à mesma proporção que evoluímos na 

construção de nossa liberdade de expressão, aprofundamos as estratégias das 

malhas de controle nas quais nos enredamos a cada dia” (COSTA, 2002, p. 80). 

Considerando-se os conceitos apresentados sobre as três dimensões 

trabalhadas na Base, o próximo capítulo tem por objetivo abordar as relações entre o 

currículo, essas dimensões e as tecnologias digitais de comunicação e informação. 
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2 CURRÍCULO 

 

Este capítulo, constituído essencialmente pelo tema “currículo”, tem por escopo 

dar suporte ao pesquisador para responder ao terceiro objetivo desta tese, qual seja: 

“Apontar a contribuição da pesquisa nacional para a construção dos novos currículos, 

considerando as dimensões tecnológicas apresentadas na BNCC”. Os autores eleitos 

para sustentar este estudo são contemporâneos, e o pesquisador decidiu não 

perpassar por conceitos históricos, tendo em vista o fato de a temática relacionar-se 

às tecnologias digitais e à construção dos novos currículos.  

Nesse sentido, formaram a base deste capítulo autores como Almeida (2019), 

Arroyo (2013), Gimeno Sacristán (2000), Goodson (1995), Torres Santomé (2013) e 

Young (2016). 

Além disso, a opção por autores contemporâneos se faz também considerando-

se que: 

 
O tema currículo decorre de uma visão de conhecimento que é bem 
especial. A concepção de currículo é marcada pela busca do 
conhecimento como forma de poder interpretar o mundo para dele 
participar mais clara e conscientemente. Os trajetos curriculares são 
elaborados por uma arquitetura que parte do princípio de que o 
conhecimento pode ser partilhado e construído conjuntamente. 
(ALMEIDA, 2019, p. 28) 
 

Levando-se em conta esse contexto, o currículo deve ser concebido como  

processo educativo permeado pelo diálogo, vislumbrando contemplar tanto os 

conteúdos culturais quanto os que dizem respeito às questões existenciais de toda a 

comunidade educativa, mediante uma ação relativamente sistemática e em busca de 

uma transformação pessoal e social; ou seja, é importante que se conheçam as 

maneiras pelas quais o currículo se manifesta. 

Gimeno Sacristán (2000) aponta que o currículo expressa o equilíbrio 

necessário entre forças e interesses existentes no interior do sistema escolar em dado 

momento histórico, bem como a posição dos sujeitos diante do que se deseja 

construir; está, portanto, intimamente ligado às funções socializadoras da instituição 

de ensino. Desse modo, o entendimento do conceito de currículo perpassa por 

dimensões, as quais se subdividem em seis níveis de interpretação: “currículo 

prescrito, currículo apresentado aos professores, currículo modelado pelos 
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professores, currículo em ação, currículo realizado e currículo avaliado” (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000, p. 105). 

A Figura 5 ilustra, segundo Gimeno Sacristán (2000), a objetivação do currículo 

no processo de seu desenvolvimento. 

 
FIGURA 5 – O CURRÍCULO COMO CONFLUÊNCIA DE PRÁTICAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gimeno Sacristán, 2000, p. 105. 

 

O primeiro nível – o currículo prescrito – estabelece o que deve ser trabalhado 

pelas instituições escolares. Ele representa as intenções, as posturas e as 

concepções de ensino que interferem diretamente naquilo a ser realizado pelos 

professores e, consequentemente, na formação dos alunos. Nas palavras de Gimeno 

Sacristán (2000, p. 104), “são aspectos que atuam como referências na ordenação do 

sistema curricular, servem de ponto de partida para elaboração de materiais, controle 

de sistemas etc.”. 
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No segundo nível – currículo apresentado aos professores – entende-se que a 

formação inicial e a prática docente não são suficientes para estruturar o processo de 

ensino e de aprendizagem. Os meios elaborados para traduzir o significado do 

currículo prescrito aos professores, como a seleção conjunta de materiais, auxiliam 

na obtenção dos resultados almejados nas práticas pedagógicas, delimitando com 

clareza o necessário para a realização da proposta curricular. As prescrições 

costumam ser muito genéricas, por isso insuficientes para orientar a atividade 

educativa na escola. 

O currículo modelado pelos professores corresponde ao terceiro nível. Aqui, o 

professor não é apenas espectador, mas protagonista do próprio processo de 

desenvolvimento; “agente ativo muito decisivo na concretização dos conteúdos e 

significados dos currículos” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 105). A possibilidade de 

intervir na configuração dos significados curriculares leva o docente a modelar, 

(re)organizar e (re)significar o currículo a partir do real, inferindo também sobre os 

resultados de sua prática. 

O quarto nível – currículo em ação – define-se como a etapa em que as ideias, 

os valores e as atividades pedagógicas adquirem concretude. Observa-se a teoria 

subsidiando as ações pedagógicas. 

No quinto nível – currículo realizado –, Gimeno Sacristán (2000) evidencia que 

ali delineia-se a ponte entre a intenção e a ação, e, desse modo, a teoria e a prática 

tornam-se o resultado de uma trama de relações que envolvem os níveis curriculares 

anteriormente expostos. 

No último nível – currículo avaliado –, a avaliação atua como “uma pressão 

modeladora da prática curricular” (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 311), articulando-

se a trama social na qual o currículo se constrói e se concretiza na prática, tornando 

possível o ajuste da ação pedagógica. O ato de avaliar, por parte do professor, é mais 

um componente realizado no cotidiano – com vistas a refletir sobre os resultados do 

processo de ensino e de aprendizagem – do que um aspecto que efetivamente integra 

o currículo, impondo critérios para esse processo, reforçando um significado definido 

na prática. 

Enfatiza-se que o conceito de currículo para Gimeno Sacristán como 

confluência de práticas torna-se fundamental para esta pesquisa, especialmente 

porque a legislação sobre o ensino médio em nosso país passou por profundas 

mudanças e atribui ao currículo a “culpa” pelas falhas do sistema. A Lei n. 
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13.415/2017, que institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral e altera a Lei n. 9.394/1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, expressa em seu texto a intenção de 

“flexibilizar” o currículo, o que poderia caracterizar um reducionismo e mesmo uma 

formação escolar com qualidade aquém da desejada. 

Em tempo, a concepção de currículo sobre a qual esta tese se debruça 

relaciona-se àquela que vai além da dimensão prescritiva, a qual indica, quando muito, 

objetivos, conteúdos e formatos. Neste estudo, e apoiando-se em Gimeno Sacristán 

(2000), o currículo expressa o fazer e as ações pelas quais se desenvolve o processo 

formativo do aluno na escola. 

O texto da Lei n. 13.415 salienta que a reforma curricular tem por finalidade 

transformar o currículo, de modo a torná-lo mais flexível, para que, desse modo, 

contribua com os interesses dos alunos matriculados no ensino médio. Sustenta-se, 

basicamente, em duas justificativas: a baixa qualidade do EM ofertado no país e a 

necessidade de torná-lo atrativo aos estudantes, tendo em vista os índices de 

abandono e/ou de reprovação. 

A primeira justificativa está correta, pois, efetivamente, de acordo com os 

índices publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) com relação aos resultados do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) (2017), muito há que se fazer para melhorar a qualidade do 

ensino médio. 

No entanto, no que diz respeito à segunda justificativa, é importante salientar 

que culpar o currículo pelo abandono ou pela reprovação dos alunos, 

desconsiderando outros tantos aspectos que envolvem a situação, não se legitima. 

Conforme aponta o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 

publicado em 2018, muitos deles se afastam especialmente por questões financeiras, 

pois precisam parar de estudar para contribuir com o orçamento do lar. Outros moram 

longe da escola, e há os que sofrem violência (no lar e mesmo na escola). Entretanto, 

o que mais afasta os jovens da escola é a distorção idade-série: “A distorção idade-

série aumenta de 13% para mais de 31% dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

para o Ensino Médio. Ensino Médio perde mais de 460 mil estudantes em 2018” 

(UNICEF, 2018, p. 9). 

Segundo Goodson (1995), o currículo é essencial para a análise da 

escolarização, tendo em vista o que chama de currículo pré-ativo e definindo-o como 
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aquele que possibilitará a nossa compreensão acerca dos interesses sociais que o 

envolvem, assim como nos dará parâmetros para uma efetiva ação no ambiente 

escolar, considerando a sala de aula e a escola como um todo. Por esse aspecto, o 

currículo se traduz como construção social que se desenvolve na ação e que se 

fundamenta na seguinte tríade: tempo, lugar e contexto histórico. 

O autor afirma que os estudos históricos acerca do currículo demonstraram 

que, com o decorrer dos anos, as disciplinas deixaram de ocupar uma posição inferior, 

passaram por um estágio considerado utilitário e se tornaram conjuntos minuciosos e 

sistemáticos de conhecimentos. Essa organização se iniciou no conteúdo para, em 

sequência, estabelecer-se de modo acadêmico, buscando aferição de notoriedade por 

seus pares e na sociedade, transformando-se, por fim, em uma disciplina 

(GOODSON, 1995).  

A comunidade disciplinar, para Goodson (1995), compõe-se de docentes e 

pesquisadores especialistas das áreas científicas às quais pertencem e que discutem 

não apenas o currículo, mas também a formação daqueles que deverão dar conta do 

currículo proposto. Sob essa ótica, o desenvolvimento do docente é promovido pelo 

currículo. 

Por esse olhar de Goodson, pode-se depreender que alterar o currículo do 

modo como está proposto na lei não impactará a resolução dos problemas do ensino 

médio brasileiro. O próprio texto da BNCC tece uma crítica ao controle, por parte do 

Estado, sobre as instituições escolares e sobre a formação dos sujeitos. No entanto, 

propõe uma lista de objetivos sequenciados temporalmente, reforçando a ideia de que 

uma dimensão regulatória e restritiva se faz necessária, espelhando o oposto do que 

se anuncia nos textos das Diretrizes Curriculares Nacionais, os quais julgam 

inconteste uma formação crítica e emancipatória. 

Como discorrer sobre um currículo nacional sem incorrer na noção de uma 

determinação que ignora uma realidade desigual e não linear? 

 
Diante de todos os cuidados em se tomar a diferença como elemento 
central nas proposições sobre currículo, respeitando a multiplicidade 
de formas de se viver a infância e a juventude, a proposta de Base 
Nacional Comum Curricular vai justamente em sentido oposto ao 
entendimento de que enfrentar as desigualdades passa por respeitar 
e atentar para a diferença e diversidade de todos os tipos, desde a 
condição social até as diferenças étnico-raciais, de gênero, sexo etc. 
(SILVA, 2013, p. 375) 
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É preciso ficar claro que a padronização se opõe ao pleno exercício da 

liberdade e da autonomia, tanto das instituições escolares como dos professores ou 

dos alunos que devem definir em conjunto seu projeto formativo o qual irá embasar a 

proposta curricular da escola. Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais delineadas 

pelo Conselho Nacional de Educação, considerando-se seu caráter menos prescritivo, 

deveriam se constituir como suficientes para estabelecer as questões que se referem 

ao respeito às diferenças regionais, culturais etc., levando à autonomia e à 

emancipação dos sujeitos. 

Sob o ponto de vista de Freire (1996), emancipa-se a pessoa que se permite 

assumir compromisso com suas aprendizagens, com suas escolhas acadêmicas, com 

a construção contínua de seus conhecimentos. Na trajetória de seu livro Pedagogia 

da autonomia, ele analisa a autonomia e a emancipação como exercício de pesquisa 

e de liberdade. Nesse sentido, chama a atenção para o fato de que a educação pela 

e para a emancipação inexiste se não for construída sobre os fundamentos da 

pesquisa:  

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que 
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar e, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. (FREIRE, 1996, p. 32) 

 

O ato de educar, segundo Freire (1996), implica uma prática educativa 

desenvolvida sob a reflexão e o diálogo, possibilitando a almejada transformação 

social; ou seja, a construção de novos conhecimentos só se faz possível por meio da 

discussão, da argumentação e da crítica, e tais aspectos favorecem a autonomia e a 

emancipação, abrindo horizontes, permitindo novas perspectivas e contribuindo para 

uma sociedade mais justa e equânime. 

Pensar uma proposta voltada para a emancipação social inicia-se com um 

movimento individual que tem por objetivo provocar o coletivo a alcançar 

transformações harmônicas e positivas na sociedade em que se encontram. É nesse 

sentido que a educação é um elemento fundamental para promover as mudanças 

desejadas, e todos os que atuam nessa seara – professores, alunos e comunidade – 

precisam estar engajados em tal projeto de desenvolvimento. É impossível conceber 

a educação desvinculada de seu papel político na sociedade, pois a ela cabe intervir 
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e instigar as pessoas para que reflitam sobre os problemas sociais, econômicos, 

culturais que as afetam como um todo.  

O acesso à informação poderia estar muito mais democratizado se contasse 

com o apoio dos professores na escola. Eles precisariam se dedicar mais a ensinar 

os alunos a pesquisar – localizando uma informação, analisando-a criticamente e 

verificando se ela corresponde à verdade – e, ainda, levá-los a aprender que é 

possível manipular uma informação, desfigurando-a ou ocultando-a, de modo a 

beneficiar ou prejudicar alguém com isso. 

A mídia em geral e a própria escola, segundo Torres Santomé (2013), 

explicitam que o conhecimento só pode ser construído por intelectuais, bem como que 

as pesquisas, para serem realizadas, exigem locais altamente preparados, com 

tecnologia de ponta e laboratórios experimentais sofisticados. O conhecimento 

escolar, aos olhos dos alunos, é abstrato e parece desnecessário para o dia a dia de 

qualquer pessoa. Contemporaneamente, tornou-se visível que, pela primeira vez em 

toda a história, os adultos aprendem com os mais jovens e passam a valorizar os 

conhecimentos destes.  

Na perspectiva de Torres Santomé (2013), a desvalorização do que é ensinado 

na escola relaciona-se intimamente com a forma como o conteúdo é apresentado: 

desconexo e fragmentado em disciplinas que embaçam o verdadeiro significado dele. 

Epistemologicamente, conhecer significa estabelecer relação entre um sujeito e um 

objeto; disso, depreende-se que só se torna possível aprender alguma coisa se 

conseguirmos constituir uma relação com aquilo que nos é apresentado. Precisamos 

verificar sua funcionalidade, ou seja, para que serve determinado conhecimento.  

A BNCC, conforme descrito no capítulo anterior desta tese, estabelece cinco 

áreas para o ensino médio: a) linguagens e suas tecnologias; b) matemática e suas 

tecnologias; c) ciências da natureza e suas tecnologias; d) ciências humanas e sociais 

aplicadas; e) formação técnica e profissional. Havendo também os itinerários 

formativos14 (homônimos). A Base explicita ainda que a oferta de diferentes arranjos 

curriculares se dará conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos 

sistemas de ensino (BRASIL, 2017, art. 36, caput). É possível, ao sistema de ensino, 

                                                           
14 Os itinerários formativos – estratégicos para a flexibilização da organização curricular do Ensino 
Médio, pois possibilitam opções de escolha aos estudantes – podem ser estruturados com foco em 
uma área do conhecimento, na formação técnica e profissional ou, também, na mobilização de 
competências e habilidades de diferentes áreas, compondo itinerários integrados nos termos das 
DCNEM/2018 
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compor itinerário formativo integrado (BRASIL, 2017, art. 36, § 3º), e ao aluno 

concluinte do ensino médio, cursar mais um itinerário, caso haja vaga (BRASIL, 2017, 

art. 36, § 5º). 

O estudante, para poder optar por esses itinerários, precisa, primeiro, que a 

instituição de ensino tenha plenas condições de ofertá-los, o que nem sempre é 

possível, dada a realidade das escolas públicas brasileiras que, para dar conta da 

tarefa, necessitam de financiamento, infraestrutura e formação específica (inicial e 

continuada) para o corpo docente, entre tantas outras demandas. Depois, o estudante 

precisa, conforme evidencia Santomé (2013), de fato “conhecer” ou “estabelecer” as 

devidas relações entre tais itinerários formativos e o seu conhecimento. Para caminhar 

no sentido dessa transformação e alcançar o objetivo almejado pela lei, há que, antes, 

se viabilizar tal oferta pelas escolas, de modo democrático e prevendo as diferenças 

regionais, como ressaltado na própria lei e na BNCC. 

Uma estratégia sugerida por Torres Santomé (2013) é converter o 

conhecimento em algo relevante e significativo por meio de um currículo 

interdisciplinar.  

 
É trabalhando com estruturas de conteúdos mais interdisciplinares que 
faremos com que os alunos, dia após dia, aprendam a se fazer 
perguntas mais complexas; que não tenham medo de experimentar, 
de explorar novos caminhos que esses saberes lhes abram. É desse 
modo que melhor podemos garantir uma autêntica educação de 
pessoas democráticas, reflexivas e críticas. (TORRES SANTOMÉ, 
2013, p. 85) 

 
Fica ainda aqui uma questão: de que modo essa suposta flexibilização funciona 

se o aluno tem que optar e se manter vinculado a um itinerário formativo, pois só lhe 

será permitido optar por um segundo itinerário “caso haja vaga”? Observa-se que um 

diálogo entre os itinerários não é proposto na Base, e enquanto mantivermos um 

modelo estruturado em itinerários formativos disfarçados de interdisciplinaridade, não 

será garantida nem a interdisciplinaridade, nem o diálogo e muito menos um 

enriquecimento quanto ao conhecimento construído pelo aluno. 

Para além dos conteúdos propostos nos itinerários formativos, a Base deveria 

enfocar outros aspectos, como a inclusão e a valorização dos sujeitos, dos grupos e 

das culturas que permeiam a sociedade. As salas de aula se constituem em espaços 

apropriados de discussão sobre esse tema, para que as novas gerações possam 

construir o mundo a partir de novos olhares e novas possibilidades.  
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Volta-se aqui à discussão de que a BNCC explicita uma preocupação com a 

realidade de nossos jovens e imputa ao ensino médio a responsabilidade tanto sobre 

a preparação para o mundo do trabalho quanto as necessárias relações entre 

tecnologia e processo de ensino e de aprendizagem; no entanto, não informa de que 

modo a instituição escolar dará conta dessa tarefa, tampouco esclarece políticas 

públicas ou, ainda, responde qual a função do Estado para a constituição ou o 

favorecimento de um ambiente que permita o desenvolvimento de atividades que 

envolvam o uso de tecnologias na escola. 

Nesse sentido, fica aqui outra indagação: como deverá ser e a quem caberá a 

formação inicial e continuada desses professores para que atuem com propriedade 

nessa etapa do ensino? E, também, quais os territórios e em que disputas (ARROYO, 

2013) conformamos quem nós somos, considerando-se que o currículo é um território 

de disputas por reconhecimento tanto do docente quanto dos estudantes? 

Outro desdobramento importante que desvela o currículo como ponto 

nevrálgico da educação são as políticas de avaliação do que ensinamos e das próprias 

instituições em que ensinamos. Muitas são as políticas oficiais de âmbito nacional e 

internacional que cercam o tema. 

Após ouvir inúmeros depoimentos de professores sobre a identidade do 

profissional docente, Arroyo conclui que  

 
toda mudança de identidade profissional afeta nossas identidades 
pessoais e termina afetando a função da docência, da escola, das 
didáticas e dos currículos. Se nosso foco é a disciplina, o que 
ensinamos e como, este será o referente de nossa identidade. 
(ARROYO, 2013, p. 24)  

 
Por outro lado, se os alunos nos fazem refletir, precisamos parar e aprender o 

que nem sempre é enfocado nos cursos de formação docente: sermos, de fato, 

educadores para o presente e para o futuro. 

Sobre um currículo para o futuro, Young (2016, p. 33) ressalta que este deve 

abordar o conhecimento como uma unidade específica, e não ficar restrito às 

alterações dos recursos requeridos pelos sujeitos para fazer sentido no mundo. O 

“currículo do passado”, conforme Young (2016) salienta, assegurava que o melhor 

modo de se transmitir e obter conhecimento ocorreria de forma isolada e seria 

coerente com a disciplina a que se referia, guiando-se pela objetividade e credibilidade 

entre os especialistas de cada área. Para um currículo do futuro, o autor sugere que 
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é preciso haver uma consolidação das bases curriculares, estabelecendo uma relação 

segura entre o que se ensina nas instituições de ensino e o que se experiencia na 

prática, o mercado de trabalho, ou no cotidiano dos alunos. 

Young (2016) ainda aborda que a seleção de conteúdos, delineamento e 

organização dos componentes do currículo tem por primordial função a promoção do 

desenvolvimento intelectual dos estudantes. O pilar é o que conceitua como 

“conhecimento poderoso”, que diz respeito ao saber que se relaciona intrinsicamente 

com as distintas esferas do conhecimento tanto na educação superior como nas 

disciplinas escolares que compõem a  educação básica. 

Young enfatiza que esse conhecimento poderoso é 

 
uma nova forma de analisar o currículo, que incidia exatamente sobre 
as escolhas que se fazia para definir o que deveria ser ensinado, 
afirmando que a seleção de conhecimento definida era a expressão 
dos interesses dos grupos que detinham maior poder para influir nessa 
definição. Assim, de uma visão de currículo supostamente neutra, não 
problematizadora das escolhas realizadas em torno do conhecimento, 
passava-se a uma visão crítica dessas escolhas, que claramente 
assumia o viés político da temática do currículo. (GALIAN; LOUZANO, 
2014, p. 1111) 
 

 Assim, o currículo deve ter um papel central nas políticas educacionais, em 

oposição à recente tendência para ressaltar a relevância das metas ou, ainda, de 

resultados. Logo, ele precisa ser entendido como uma referência a orientar o papel 

docente em seu fazer diário, contemplando teoria e prática. 

Nesse contexto, observam-se estreitos laços entre o currículo, o trabalho e as 

circunstâncias sob as quais o docente atua, fazendo com que o currículo seja um 

território disputado tanto pelas políticas quanto pelas diretrizes e normas que o 

estabelecem. Arroyo (2013, p. 151) afirma que "quanto mais consciência o ser 

humano tiver de sua dignidade, de seus direitos e, sobretudo do direito a ser gente, 

mais necessária a escola será". Assim, o futuro da escola depende do modo como ela 

acompanha a construção de seu espaço: a infância e a juventude constituem campos 

em que se afirmam em tempos de direitos humanos. É nesse campo que a escola 

encontrará seu sentido maior no presente e no futuro. 

No próximo capítulo apresenta-se a metodologia delineada para o 

desenvolvimento deste estudo. 
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3 METODOLOGIA 

 

A ideia de pesquisar sobre a BNCC e o ensino médio surgiu, conforme 

explicado na introdução deste trabalho, da inquietação do pesquisador no que tange 

à conceituação de tecnologia nas dimensões delineadas pela Base. Durante o 

mestrado, ele estudou arduamente a questão da hipermídia, da cibercultura e do 

mundo digital, e, na leitura do documento da Base em uma disciplina do doutorado, 

observou a inconsistência das definições, levando-o à seguinte reflexão: “Se eu, que 

sou provindo da área de comunicação e atuo com a temática acerca do uso de 

tecnologias na educação, considerei exíguas e não compreendi aquelas acepções, 

como um professor que atua no ensino médio poderia repensar sua prática a partir 

daquele texto?”. 

Também havia um debate nacional caloroso sobre a “flexibilização” do ensino 

que a nova legislação propiciaria e que se encontra no bojo da BNCC, pois, sob o 

pretexto de se flexibilizar, também se torna possíveis o reducionismo e, 

consequentemente, uma formação com qualidade aquém do esperado. Importante 

salientar que a Lei n. 13.415 decorreu de uma medida provisória e foi objeto de crítica 

desde sua origem autoritária, a qual acarretou protestos e ocupação das escolas 

públicas pelos estudantes nelas matriculados, considerando-se forma e conteúdo da 

política educacional concebida. 

Outra questão foi pensar quantos outros pesquisadores já haviam se 

debruçado sobre aquelas dimensões e encontrado (ou não) caminhos, respostas e 

alternativas para o trabalho com a tecnologia no ensino médio e que não haviam sido 

explorados no texto da Base. Ou seja, por que a produção de teses e dissertações 

não é utilizada como suporte para os documentos nacionais? 

Nesse sentido, iniciou-se, ainda que de modo incipiente, a busca por teses e 

dissertações que versassem sobre as dimensões da Base e observou-se que, ainda 

que não utilizassem os mesmos vocábulos – pensamento computacional, mundo 

digital e cultura digital –, muito havia sido feito. 

Na reorganização das ideias para aprofundar conhecimentos e tecer uma tese 

sobre os caminhos da pesquisa brasileira acerca do uso de tecnologias para o ensino 

médio e sua presença na construção da BNCC no período de 2000 a 2018, muitos 

ajustes foram feitos e tantos outros temas que atraíam a atenção do pesquisador 

foram abandonados; afinal, percorrer os caminhos da pesquisa denominada científica 
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constitui-se em fazer escolhas. Optar por um caminho significa abrir mão de outros 

tantos interessantes, mas o escolhido deve ser aquele que melhor atende ao problema 

definido pelo pesquisador e, ainda, que privilegia os objetivos delineados para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Voltemos o olhar para o problema de pesquisa então demarcado: “De que 

maneira os conhecimentos produzidos pelas pesquisas nacionais, nas duas primeiras 

décadas do século XXI, fundamentam os argumentos para o uso de tecnologias 

digitais no ensino médio nas concepções teóricas da Base Nacional Comum 

Curricular?”. 

O caminho delineado para responder a esse problema evidencia uma pesquisa 

qualitativa, pois pretende analisar e identificar informações que possam orientar novos 

processos, novas perspectivas, novos caminhos e ainda descobrir ou comprovar uma 

verdade que seja coerente com sua concepção de realidade e com sua epistemologia 

(CHIZZOTTI, 2014). Esse autor ressalta ainda que a pesquisa qualitativa oferece 

 
Diferentes tradições de pesquisa invocam o título qualitativo, 
partilhando o pressuposto básico de que a investigação dos 
fenômenos humanos, sempre saturados de razão, liberdade e 
vontade, estão possuídos de características específicas: criam e 
atribuem significados às coisas e às pessoas nas interações sociais e 
estas podem ser descritas e analisadas, rescindindo de quantificações 
estatísticas. (CHIZZOTTI, 2014, p. 29) 
 

Ainda sobre a pesquisa qualitativa, Bardin (2016, p. 145) afirma que uma 

análise nessa abordagem “é um procedimento mais intuitivo, mas também mais 

maleável e mais adaptável a índices não previstos, ou à evolução de hipóteses”. 

Chizzotti, por fim, analisa que as pesquisas qualitativas “não têm um padrão único 

porque admitem que a realidade é fluente e contraditória e os processos de 

investigação dependem também do pesquisador – sua concepção, seus valores, seus 

objetivos” (CHIZZOTTI, 2014, p. 26). 

Com relação aos objetivos, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, 

que se justifica pelo fato de que se constatou a necessidade de se conceberem outros 

conceitos acerca das dimensões explicitadas pela Base, apresentando estudos que 

efetivamente colaborem com os professores que estão à frente no ensino médio. As 

pesquisas exploratórias favorecem o redirecionamento de estudos e pesquisas, 

especialmente neste nosso caso em que se observaram lacunas na elaboração do 

documento. 
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Gil (2008, p. 27) esclarece que a pesquisa exploratória se desenvolve quando 

se tem por objetivo oferecer uma visão geral sobre determinado tema. “Neste sentido, 

a pesquisa exploratória deve ser escolhida quando o tema ainda é pouco explorado e 

torna-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis”.  

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa fez uso da pesquisa documental e 

da pesquisa bibliográfica. Severino (2007), ao se referir a esses dois tipos, destaca: 

 
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de 
categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 
devidamente registrados. No caso da pesquisa documental, tem-se 
como fontes documentos no sentido amplo, ou seja, não só de 
documentos impressos, mas sobretudo de outros tipos de 
documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos 
legais. (SEVERINO, 2007, p. 122) 
 

Nesse contexto, a pesquisa documental ocorreu em duas instâncias: a primeira, 

para explorar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), de modo 

especial no que diz respeito ao ensino médio; e a segunda, para aprofundamento dos 

marcos legais que dão base a essa investigação.  

Já a pesquisa bibliográfica concentrou-se em outros dois pilares: os livros e 

artigos de periódicos que destacassem os principais temas desta tese, a saber, 

tecnologia (particularmente nas três dimensões explicitadas na BNCC) e currículo 

contemporâneo; e as teses e dissertações dispostas no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes e selecionadas pelos termos tecnologias na educação e 

ensino médio, mais adiante neste capítulo detalhados para compor este estudo. 

A problemática da pesquisa, assim como a formação acadêmica do 

pesquisador em Comunicação Social, contribuíram para a adoção da metodologia de 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2016) como a escolhida para a análise de 

dados. A intenção é poder comprovar a hipótese de que, no âmbito da pesquisa 

acadêmica nacional, os formuladores de políticas públicas pouco ou nada se 

comunicam com as instituições de ensino superior e as pesquisas desenvolvidas nos 

programas stricto-sensu, gerando uma lacuna entre o que é proposto pelo Estado (por 

meio das políticas públicas) e o que se estuda e pesquisa na academia.  

A elaboração da BNCC convoca a universidade pública, principalmente, para 

dar-lhe sustento em sua concepção – e tais assessorias constam dos créditos e dos 

textos produzidos; no entanto, nossa hipótese é que uma afinação mais conceitual no 
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que diz respeito às questões das tecnologias passa ao largo dos conceitos 

explicitamente redigidos no texto oficial e atual.     

O Quadro 1 expõe sinteticamente o delineamento da pesquisa até aqui 

descrito. 

 

QUADRO 1 – QUADRO-RESUMO DO DELINEAMENTO DA PESQUISA 
Abordagem da pesquisa Qualitativa 

Tipo de pesquisa quanto ao objetivo Exploratória 

Procedimentos de pesquisa Pesquisa documental e bibliográfica 

Estratégia de pesquisa Estado da arte 

Metodologia de análise de dados Análise de conteúdo 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da metodologia delineada na pesquisa. 

 

Conforme descrito, os procedimentos de pesquisa, assim como a opção pelo 

“estado da arte” e pela metodologia de análise de conteúdo, foram adotados tendo 

por focos o problema e os objetivos descritos na introdução deste estudo e são mais 

bem detalhados nos tópicos que seguem. É a partir desse quadro que os conceitos-

chave da tese serão delineados nesta pesquisa e à luz deles serão analisados. 

 

3.1 A PESQUISA DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICA 

 

Conforme já elencado na introdução, a presente pesquisa teve como objetivo 

geral: “Analisar de que maneira os conhecimentos produzidos pelas pesquisas 

nacionais, nas duas primeiras décadas do século XXI, fundamentam os argumentos 

para o uso de tecnologias digitais no ensino médio nas concepções teóricas da Base 

Nacional Comum Curricular”.  

Para atender a esse objetivo, recorreu-se à pesquisa documental e à pesquisa 

bibliográfica. Na pesquisa documental, além da Base Nacional Comum Curricular – 

(BNCC), foram estudados os seguintes documentos: a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) – Lei n. 9.394/1996; as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica; o Censo da Educação Básica de 2018, do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); e o Marco 

Referencial Metodológico para a Medição do Acesso e Uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na Educação, do Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. 
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O documento oficial da BNCC dedica três páginas às tecnologias e cita três 

dimensões que caracterizam contemporaneamente a computação e as tecnologias 

digitais: o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital (BRASIL, 

2018, p. 474). Porém, conforme debatido no referencial teórico, faltaram elementos 

explicitadores que dessem profundidade à definição dos termos. Além disso, outras 

experiências – presentes nas teses e dissertações estudadas – não foram 

considerados no documento nacional. Não se esperava que todos os conceitos 

trazidos nas múltiplas pesquisas constassem do texto; no entanto, vai ser explicitada 

nas conclusões a baixa aderência do texto da BNCC com a temática mais rica que a 

universidade já debatia nos últimos 20 anos. 

Por isso, a pesquisa realizou inicialmente um levantamento bibliográfico, 

buscando, em autores conceituados da área, ampliar o referencial teórico oferecido 

pela BNCC em relação ao tema proposto, tendo por objetivo situar o pesquisador com 

o universo deste estudo. Note-se que esse esforço consistiu no primeiro objetivo 

específico desta tese: “Confrontar os conceitos de pensamento computacional, cultura 

digital e mundo digital presentes na BNCC, mostrando os limites e restrições deles, 

por meio da interconexão com as concepções de autores contemporâneos”. 

De modo a responder ao segundo objetivo específico – “Identificar a produção 

de conhecimento da pesquisa nacional do século XXI acerca da fundamentação 

teórico-metodológica do uso de tecnologias digitais no ensino médio” –, o pesquisador 

se dedicou a levantar o estado da arte do tema nas teses e nas dissertações, que 

constituem os documentos em que o pesquisador deteve seu olhar a fim de identificar 

o que nelas foi produzido acerca do uso de tecnologias digitais especificamente no 

ensino médio. 

O primeiro passo para desenvolver o estado da arte foi selecionar as categorias 

principais que se destacam nesta pesquisa e buscar pelos termos combinados. Para 

isso, o pesquisador utilizou ensino médio e tecnologias na educação como termos de 

busca no catálogo da Capes, não usando filtro para data de publicação, tendo por 

resultado 5.879 trabalhos. No próximo tópico, referente à análise de conteúdo, será 

explicitado como se chegou ao corpus desta pesquisa. 

A estratégia de pesquisa designada como estado da arte, na análise de 

Romanowski e Ens (2006), sistematiza-se em um processo que envolve o 

levantamento e a revisão do conhecimento em uma análise qualitativa. As autoras 
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estabelecem alguns princípios que se instauram como procedimentos elementares 

para que ele se efetive:  

 
 definição dos descritores para direcionar as buscas a serem 

realizadas; 

 localização dos bancos de pesquisas, teses e dissertações, catálogos 
e acervos de bibliotecas, biblioteca eletrônica que possam 
proporcionar acesso a coleções de periódicos, assim como aos textos 
completos dos artigos; 

 estabelecimento de critérios para a seleção do material que compõe o 
corpus do estado da arte; 

 levantamento de teses e dissertações catalogadas; coleta do material 
de pesquisa, selecionado junto às bibliotecas de sistema COMUT ou 
disponibilizado eletronicamente; 

 leitura das publicações com elaboração de síntese preliminar, 
considerando o tema, os objetivos, as problemáticas, metodologias, 
conclusões, e a relação entre o pesquisador e a área; 

 organização do relatório do estudo compondo a sistematização das 
sínteses, identificando as tendências dos temas abordados e as 
relações indicadas nas teses e dissertações; 

 análise e elaboração das conclusões preliminares. (ROMANOWSKI; 
ENS, 2006, p. 43) 

 
A necessidade do rigor científico para o desenvolvimento desse protocolo não 

tem por escopo apontar soluções para um problema de pesquisa, mas sistematizar 

uma análise e apontar possibilidades em determinado campo do conhecimento.  

O conceito de currículo foi igualmente explorado, de modo a fornecer subsídios 

para atender ao terceiro objetivo específico deste trabalho: “Apontar a contribuição da 

pesquisa nacional para a construção dos novos currículos, considerando as 

dimensões tecnológicas apresentadas na BNCC”. A articulação entre a 

fundamentação teórica e a pesquisa realizada nas teses e dissertações permitiu o 

alcance de tal objetivo. 

Os autores que embasaram este capítulo conceitual foram Almeida (2019), 

Arroyo (2013), Gimeno Sacristán (2000), Goodson (1995), Torres Santomé (2013) e 

Young (2016). 

A análise de conteúdo das teses e dissertações, objeto deste estudo, foi 

realizada, tendo por metodologia o caminho proposto por Laurence Bardin (2016), 

como descrito no próximo tópico. 
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3.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A metodologia de análise de dados qualitativos eleita pelo pesquisador para 

descrever os achados da pesquisa e aprofundar o sentido dos conceitos propostos 

pela BNCC para os termos pensamento computacional, mundo digital e cultura digital 

– tendo as produções dos programas stricto sensu nacionais por alicerce – foi a 

análise de conteúdos proposta por Bardin (2016). 

A análise de conteúdos “aparece como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. Ela tem como intenção “a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta 

que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 2016, p. 44-45).  

O conjunto de técnicas fornecidas por esse método, principalmente no que 

tange à codificação e à categorização, bem como a possibilidade de adequá-lo 

conforme necessidade do pesquisador – e considerando o histórico do autor como 

bacharel em Comunicação Social e analista de comunicações por formação – são 

fatores que o levam a escolher o método de análise de conteúdo de Bardin para 

analisar as comunicações e, nesta pesquisa, teses e dissertações nacionais. 

Para obter uma visão geral sobre as pesquisas nacionais acerca da educação 

básica, escopo deste estudo, o pesquisador buscou informações em dois portais: o 

Catálogo de Teses e Dissertações da Capes15 e a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD) do IBICT16. A opção pelo catálogo da Capes se deu pelo fato de 

que, desde 2006, a entidade, por meio da Portaria n. 013/2006, “institui a divulgação 

digital das teses e dissertações produzidas pelos programas de doutorado e mestrado 

reconhecidos” (BRASIL, 2006)17. Desse modo, todo trabalho desenvolvido em 

programas deve ser obrigatoriamente publicado, na íntegra ou em parte, no Portal da 

Capes.  

Já o Banco Digital de Teses e Dissertações do IBICT, ainda que possibilite 

busca avançada com maior refinamento, disponibiliza textos apenas de instituições 

que estabeleceram parceria e solicitaram, por meio de seus sistemas de informação, 

                                                           
15 Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

16 IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.  

17 BRASIL. Fundação Capes. Portarias. Disponível em: <https://www.capes.gov.br/legislacao/53-
conteudo-estatico/servicos/2340-portarias>. 
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sua integração a ele. Portanto, muitos programas reconhecidos não estão 

contemplados nesse portal.  

No intuito de verificar a produção acadêmica sobre o tema, uma busca foi 

realizada em fevereiro de 2019 no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, 

conforme exposto no Quadro 2. 

 

QUADRO 2 – BUSCA NAS TESES E DISSERTAÇÕES 
 

Termos de busca ensino médio e tecnologias na educação 

Data de publicação Não foi inserido filtro 

Filtro Área de concentração: Educação 

 
Fonte: elaborada pelo autor com base no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, 2019. 
 

O resultado dessa busca foi de 5.879 trabalhos. Com uma leitura flutuante 

nessas pesquisas, foi possível perceber que os resultados apresentados pela base 

são de materiais nos mais diversos níveis e metodologias e estão ali à disposição para 

ser consultados no ciberespaço (LÉVY, 2000). 

Sobre a leitura flutuante, Bardin (2016, p. 126) explana: 

  
Consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em 
conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações. 
Esta fase é chamada de flutuante por analogia com a atitude do 
psicanalista. Pouco a pouco, a leitura vai se tornando mais precisa, 
em função de hipóteses emergentes, da projeção de teorias 
adaptadas sobre o material e da possível aplicação de técnicas 
utilizadas sobre materiais análogos. 
 

Os 5.879 trabalhos foram planilhados18 de maneira a permitir que o pesquisador 

tivesse o controle do que realmente fazia parte do escopo de seu estudo. Na planilha 

constavam as informações: id do trabalho, autor, título, biblioteca, data da defesa, grau 

acadêmico, instituição, link, município do programa, nome do programa e número de 

páginas do trabalho. Esse grande volume de dados só foi possível ser planilhado 

devido à realização de um script19, que fez o download dos trabalhos em um arquivo 

do Excel, automatizando o processo. 

                                                           
18 Foi utilizado o software Microsoft Excel. 

19 Conjunto de instruções para que uma função seja executada em determinado aplicativo. 
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Tomou-se a decisão teórica e procedimental de que os trabalhos seriam 

analisados por meio do seu título; os que efetivamente não tivessem relação com a 

pesquisa seriam automaticamente excluídos. Para tanto, foram necessárias 

operações de codificação, decomposição e enumeração. Conforme ensina Bardin 

(2016, p. 133) a codificação  

 
[...] corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras 
precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por 
recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação 
do conteúdo ou da sua expressão; suscetível de esclarecer o analista 
acerca das características do texto. 
 

Esse processo consiste em três tomadas de decisão, conforme indica a Figura 

6, a seguir. 

 

FIGURA 6 – TRÊS TOMADAS DE DECISÃO PARA A CODIFICAÇÃO 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Bardin, 2016, p. 133. 

  

O recorte consiste na escolha das unidades de registro e de contexto e visa 

responder às perguntas: quais elementos do texto a ter em conta? Como recortar o 

texto em elementos completos? 

A unidade de registro é “a unidade de significação codificada e corresponde ao 

segmento de conteúdo considerado unidade de base, visando a categorização e a 

contagem frequencial” (BARDIN, 2016, p. 134). Portanto, no caso da presente 

pesquisa, as unidades de registro consistem em termos que vão auxiliar o pesquisador 

a categorizar os trabalhos, isso é, que são relevantes nos títulos das teses e 

dissertações que vão compor o corpus do estudo, por isso estão explicados no 

capítulo que aborda o referencial teórico. 

Recorte

Escolha das unidades
Enumeração

Escolha de regras de 
contagem

Classificação e 
agregação

Escolha das categorias
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Esses termos deverão remeter também ao ensino médio propedêutico, portanto 

não fariam parte da pesquisa ensino médio profissionalizante, técnico e integrado, 

educação profissional, educação do campo e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Essa decisão foi tomada no intuito de concentrar a base de análise no escopo da 

pesquisa e por haver no ensino médio propedêutico o maior número de matrículas, 

segundo o Censo da Educação Básica de 2018 (INEP, 2018). 

Ainda no escopo das unidades de registro e no que tange à tecnologia, a leitura 

foi realizada buscando termos relacionados às tecnologias digitais, excluindo ações 

em que o termo tecnologia fora utilizado para se referir a artefatos tecnológicos não 

digitais como um livro didático, a programação ou a robótica e as tecnologias de redes, 

por exemplo.  

A unidade de contexto “serve de unidade de compreensão para codificar a 

unidade de registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões 

(superiores às da unidade de registro) são ótimas para que se possa compreender a 

significação exata da unidade de registro” (BARDIN, 2016, p. 137). No caso da 

presente pesquisa, ela consiste nos resumos dos trabalhos analisados, os quais serão 

analisados em uma segunda etapa. 

A outra etapa diz respeito a estipular as regras de enumeração, que permite 

distinguir o que se conta do modo como se conta. Optou-se pelo tipo de enumeração 

denominado presença (ausência), dado que será pela frequência da presença ou 

ausência de determinado conteúdo que ele será analisado. Os trabalhos que não 

possuíam termos que remetessem ao ensino médio ou às tecnologias digitais foram 

excluídos. 

Após a leitura flutuante nos títulos, chegou-se à escolha de 759 teses e 

dissertações para análise mais aprofundada. Foi realizado download de todos os 

trabalhos para observação mais detalhada nos resumos e nas palavras-chave. Nesse 

momento, os termos considerados dúbios e ambíguos foram mantidos para que se 

pudesse realizar uma análise posterior. Nessa fase, 98 trabalhos não foram 

disponibilizados pelo Catálogo de Teses e Dissertações da Capes nem mesmo 

encontrados em outros sítios da internet, resultando numa base de 661 trabalhos para 

ser examinados. 

Depois de análise de títulos e resumos, constatou-se que 362 pesquisas não 

atendiam aos conceitos definidos para o estudo, restando, a partir daí, 295 teses e 

dissertações que compõem o corpus da pesquisa. Como não foi utilizado filtro de data 
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no refinamento das buscas, observou-se que os trabalhos datam de 2000 até 2018 – 

portanto, todos alocados no século XXI – e são provenientes de variadas instituições 

públicas e privadas do país. 

A partir desse momento, os resumos também serão analisados com vistas à 

etapa da categorização e de inferências. A categorização consiste em uma operação 

 
[...] de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 
diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são 
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título 
genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características 
comuns destes elementos. (BARDIN, 2016, p. 147) 

 

Atento à publicação, à relevância e aos debates sobre a Base Nacional Comum 

Curricular, decidiu-se que esse documento seria o parâmetro de análise, portanto 

verificaria em que medida as pesquisas nacionais realizadas pela academia foram 

utilizadas na concepção dele. A escolha da BNCC como parâmetro é fundamental 

para a etapa de categorização. 

Agrupar elementos em categorias propicia com mais rigor a investigação do 

que cada um deles apresenta em comum com os demais, ou seja, é o que os torna 

comum, que viabiliza a coerência do agrupamento. Nessa fase, os textos baseados 

em seus resumos serão categorizados conforme aderência (ou não) às dimensões 

tecnológicas da BNCC; então, se constituíram como categorias: 

 Pensamento computacional; 

 Mundo Digital; 

 Cultura Digital; 

 Experiência que não se aplica às diretrizes da BNCC. 

Conforme já levantadas aqui na metodologia, as três dimensões tecnológicas 

da BNCC apresentam, aparentemente, diretrizes vagas, por isso os termos serão mais 

bem construídos por meio de pesquisa bibliográfica. Nesse sentido, surge uma 

categoria, a de experiências relatadas que não se enquadram nas dimensões 

tecnológicas da BNCC, e que estão divididos em 4 subgrupos, que são expostos nesta 

tese, mas não são analisados. 

O Quadro 3 representa um resumo de todas as decisões tomadas e consiste 

também em um norteador para a última etapa de tratamento dos resultados, análises 

conceituais e inferências. 
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QUADRO 3 – RESUMO DAS DECISÕES TOMADAS PARA ANÁLISE DAS 

COMUNICAÇÕES 

 

Local de busca dos documentos Catálogo de Teses e Dissertações da Capes 

Corpus da pesquisa 295 teses e dissertações 

Tempo das publicações Do século XXI 

Unidade de registro Termos relacionados ao ensino médio e as 
tecnologias digitais  

Unidades de contexto Resumos e palavras-chave 

Regra de enumeração Presença (ausência) 

Categorização - Pensamento computacional 
- Mundo digital 
- Cultura digital 
- Experiência que não se aplica às diretrizes 
da BNCC 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da metodologia delineada na pesquisa. 

 

A última etapa da análise de conteúdo consiste no tratamento dos resultados 

obtidos e das inferências. Bardin esclarece que nessa fase “os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos (‘falantes’) e válidos” (BARDIN, 2016, p. 

131). Ela diz respeito à inferência e envolve a análise dos dados colhidos à luz da 

fundamentação teórica proposta na pesquisa. 

Nessa última etapa, visa-se atender ao terceiro objetivo específico da pesquisa, 

o de apontar a contribuição da pesquisa nacional para a construção dos novos 

currículos regionais a partir da Base Comum, considerando as dimensões 

tecnológicas apresentadas na BNCC, ou de mostrar o quanto se distanciam, na 

prática dessa questão, a produção de investigações cientifico-acadêmicas e a 

elaboração concreta das políticas públicas no âmbito de importante aspecto da 

educação formal, como o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Essa etapa da análise teórica se completa no Capítulo 4, responsável pela exposição 

e análise dos dados. 

No tópico seguinte, explica-se a articulação da pesquisa documental com o 

objetivo geral e os objetivos específicos propostos nesta tese. 
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4 EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Conforme já anteriormente explicitado, o presente trabalho teve como objetivo 

geral: “Analisar de que maneira os conhecimentos produzidos pelas pesquisas 

nacionais, nas duas primeiras décadas do século XXI, fundamentam os argumentos 

para o uso de tecnologias digitais no ensino médio nas concepções teóricas da Base 

Nacional Comum Curricular”. Para explicitá-lo melhor, foram estabelecidos três 

objetivos específicos, dos quais o primeiro está contemplado nos capítulos que 

teoricamente fundamentam esta tese. A análise de dados foi realizada de modo a 

contemplar os dois outros objetivos, conforme seguem: 

1) Identificar itens conceituais da produção de conhecimento da pesquisa 

nacional do século XXI (2000-2018??) que poderiam fornecer elementos 

para a fundamentação teórica do uso de tecnologias digitais no ensino 

médio; 

2) Apontar a contribuição da pesquisa nacional, levantada nesta pesquisa, que 

desse mais ampla consistência teórica para construção dos novos 

currículos, considerando as dimensões tecnológicas apresentadas na 

BNCC. 

Seguindo o que foi delimitado na metodologia, as teses e dissertações 

nacionais, após a leitura de títulos, resumos e palavras-chave, foram sistematizadas 

em quatro categorias:  

 Pensamento computacional; 

 Mundo digital;  

 Cultural digital; 

 Fora da BNCC. 

Encontrar uma linha divisória, ainda que tênue, entre as categorias “mundo 

digital” e “cultura digital” conforme explicitadas na BNCC, constituiu-se em tarefa 

bastante complexa para o pesquisador. Isso se deve ao fato de que, além de o 

documento não explicitar um claro aporte teórico e conceitual a respeito dessas 

dimensões, do modo como está ali apresentado, faz parecer que “mundo” está dentro 

de “cultura”, o que, por si só, causa estranhamento e torna o processo de definição 

dos temas ainda mais obscuro. 
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Na tentativa de contribuir com esse debate, o referencial teórico sobre as 

dimensões da BNCC foi aprofundado nesta tese. 

 O Quadro 4 apresenta o resultado quantitativo da categorização das 295 teses 

e dissertações nacionais que compõem o corpus desta pesquisa. 

 

QUADRO 4 – APRESENTAÇÃO QUALITATIVA DA CATEGORIZAÇÃO DOS 

TRABALHOS ANALISADOS 

Categoria Quantidade 

Fora da BNCC 194 

Mundo digital 59 

Cultura digital 34 

Pensamento computacional 8 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, 2020. 

 

 Os trabalhos que compuseram a categoria “fora da BNCC” são pesquisas que 

consistem em: 

 Políticas públicas para uso de TIC (16 trabalhos); 

 Pesquisas com informações insuficientes em seus resumos (46 trabalhos); 

 Trabalhos que abordam formação de professores para o uso de TIC (86 

trabalhos);  

 Trabalhos que usam tecnologias digitais, mas que não estão relacionados com 

os descritos nas dimensões tecnológicas (45 trabalhos).  

 

No âmbito das políticas públicas, pode-se citar os trabalhos que estudaram o 

Proinfo20 (MONTEIRO, 2005; COSTA, 2015; SANTOS, 2015; VIEIRA, 2017), a análise 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (ROSSINI, 2011; LIMA, 2016), as políticas 

públicas para formação de professores (CANTINI, 2008; SANTOS, 2011; GUEDES, 

2013; BASNIAK, 2014; MENEGAZ, 2015; SILVEIRA, 2015), ações do Instituto 

Nacional de Cinema Educativo (CARVALHAL, 2008); e, por fim, uma pesquisa sobre 

políticas públicas nacionais para a inserção da TIC na escola (SANTOS, 2015). 

Os 46 trabalhos cujos resumos são insuficientes para categorização tratam de 

pesquisas que não apresentaram rigor metodológico, com informações claras, 

principalmente sobre os resultados, em seus resumos, impossibilitando análise. 

                                                           
20 É um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede 
pública de educação básica. 
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Os trabalhos que abordam a formação de professores estão na categoria “fora 

da BNCC” por dois motivos: inicialmente, pelo fato de que esta pesquisa está 

buscando estudos que apresentem experiências no processo de ensino e 

aprendizagem com o uso de TDIC no ensino médio. O segundo motivo é que esse 

tema não é tratado no texto da Base Nacional Comum Curricular, e são necessárias 

leis complementares para regerem-no.  

Por último, dentro dessa categoria há trabalhos que fazem o uso de tecnologias 

digitais, mas que não se enquadram nas dimensões tecnológicas da BNCC. Eles 

consistem em ações que foram levantados e pesquisados em teses e dissertações e 

deixados de lado quando essas dimensões foram refletidas e idealizadas no 

documento legal. 

Entre os 45 trabalhos que utilizam tecnologias digitais no ensino médio, mas 

que estão na categoria “fora da BNCC”, foram encontradas quatro pesquisas sobre 

robótica (CAMPOS, 2011; ALVES, 2014; DINIZ, 2014; BARBOSA, 2016). Esse tema, 

embora emergente, e de já demonstrada eficácia nos trabalhos de Medeiros e Wunsch 

(2019) e Medeiros, Wunsch e Bottentuit Júnior (2019) não se enquadra em nenhuma 

das dimensões tecnológicas explicitadas pela BNCC, o que denota outro hiato na 

Base. 

O uso de softwares e objetos de aprendizagem se constituem em experiências 

encontradas nas pesquisas nacionais, mas que, como robótica, não são encontradas 

nas dimensões tecnológicas da BNCC. Nesse contexto, há trabalhos com softwares 

para o ensino de física (DIOGO, 2008; CARVALHO JÚNIOR, 2008), ensino de biologia 

(HEERDT, 2009; NORKUS, 2014), ensino de matemática (BENEDETTI, 2003; SILVA, 

2014, GONCALES, 2015), ensino de química (AIRES, 2000) e uso de audiovisual para 

retenção de conteúdos (STEFANELLI, 2017; NUNES, 2017). 

Experiências relatadas com o uso de realidade aumentada (MACEDO, 2018), 

integração de acervos de arte contemporânea em realidade virtual (SOARES, 2017) 

e também o uso de software para aprendizagem de conceitos (MÜLLER, 2001; 

VIEIRA, 2009; FONSECA, 2009; RIBEIRO, 2009), embora sejam relevantes, não se 

encaixam nas dimensões tecnológicas da Base; portanto, mais uma vez, observa-se 

que se trata de temas que foram deixados de lado pela BNCC. 

Por fim, figuram nessa categoria  trabalhos sobre o uso de TIC para a gestão 

escolar (OLIVEIRA, 2012; ANTONIOLI, 2017), um trabalho que se propôs criar 

indicadores para o uso de TIC nas escolas (GONÇALVES, 2018), o estudo de um 
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sistema para detecção de bullying em escolas (PAULA, 2018), a construção de 

indicadores de fluência digital dos alunos (MEIRELLES, 2005) e uma pesquisa sobre 

como os alunos usam TIC para estudar (LOPES, 2018). Além de não consistirem em 

experiências de aprendizagem dos alunos, que é o escopo desta pesquisa, trata-se 

de assuntos que passam ao largo das dimensões propostas pela BNCC. 

Na próxima seção, são expostas as pesquisas que poderiam ter contribuído 

com a construção da Base no âmbito da dimensão do pensamento computacional. 

Em um primeiro momento, haverá um aprofundamento e parametrização de três 

pesquisas e suas considerações finais com a literatura específica do pensamento 

computacional, com o intuito de verificar a presença dele nas pesquisas nacionais.  

Em seguida, em outra seção, expõem-se pequenos excertos dos trabalhos coletados. 

O sentido dessa síntese dos trabalhos é facilitar a verificação das reticências 

deixadas na BNCC cujos conceitos encontravam-se disponíveis para consulta nas 

inúmeras pesquisas da academia.   

Essa lógica se aplicará às duas outras dimensões: mundo digital e cultura 

digital. 

 

4.1 EXPERIÊNCIAS COM O PENSAMENTO COMPUTACIONAL 

 

Neste momento, explicitam-se as pesquisas realizadas e categorizadas dentro 

da dimensão “pensamento computacional”, e que podem contribuir para um melhor 

entendimento do que se espera como conhecimentos, habilidades e atitudes para se 

pensar em novos currículos, exigidos por força de lei, nas escolas de ensino médio a 

partir de 2020.  

Conforme foi discutido no referencial teórico desta tese, essa dimensão, 

embora tenha sido construída desconsiderando toda a amplitude teórica do conceito 

que vem sendo amplamente discutido desde 2006, é a mais clara com relação aos 

seus objetivos – desenvolver nos alunos a capacidade de raciocínio por meio de 

algoritmos –, embora as experiências descritas aqui possam transcender para a 

dimensão “mundo digital”. Todas as experiências analisadas que possuíam tal objetivo 

estão elencadas no Quadro 5, a seguir. 
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QUADRO 5 – TESES E DISSERTAÇÕES CATEGORIZADAS DENTRO DA 

DIMENSÃO “PENSAMENTO COMPUTACIONAL” 

 

 
Título do trabalho 

Autor e ano de 
defesa 

1 As estratégias no jogo quarto e suas relações com a  resolução de 
problemas matemáticos SILVA, 2008 

2 O jogo computacional Simcity no ambiente educacional de uma turma do 1º 
ano do Ensino Médio: saindo da "zona de conforto", almejando a educação 
matemática crítica 

ANDRADE, 
2009 

3 O pensamento relacional na geometria computadorizada SILVA, 2009 

4 A análise da compreensão do conceito de funções mediado por ambientes 
computacionais BARRETO, 2009 

5 Jogo eletrônico educacional como objeto de aprendizagem, visando a 
aprendizagem significativa: uma experiência com a análise combinatória 

SANTOS FILHO, 
2010 

6 Desenvolvimento de uma metodologia para o uso do Scratch for Arduino no 
ensino médio BAIÃO, 2016 

7 Pensamento computacional com enfoque construcionista no 
desenvolvimento de diferentes aprendizagens VIEIRA, 2018 

8 A utilização do software Graphmatica para o estímulo do raciocínio de 
estudantes do ensino médio de uma escola de Campo Grande – MS SANTOS, 2018 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, 2019.  

 

O pensamento computacional é envolto de um hibridismo de possibilidades, 

por abordar o pensar sobre computadores e a ciência da computação sem 

necessariamente manuseá-los. Ele também está relacionado ao uso das máquinas 

para desenvolver a capacidade de criação de algoritmos, isto é, resolução de 

problemas. Observa-se ainda que as pesquisas aqui explicitadas podem ser 

transversais, isso é, não abordam a aprendizagem de um conteúdo em si, mas sim, 

de desenvolvimento de capacidade de pensamento (principal objetivo dessa 

dimensão na Base), mas relata experiências referentes à aprendizagem específica de 

conteúdos relacionados à ciência da computação. 

Apresenta-se a seguir o aprofundamento e parametrização de três pesquisas e 

suas considerações finais com a literatura específica do pensamento computacional, 

com o intuito de verificar a presença dele nas pesquisas nacionais. 

 

4.1.1 Parametrização da literatura, da Base e das pesquisas 

 

ANDRADE, K. F. Z. O jogo computacional Simcity no ambiente educacional de 
uma turma do 1º ano do Ensino Médio: saindo da "zona de conforto", almejando a 
educação matemática crítica". 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade São Francisco, Bragança Paulista. 
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Andrade (2009), em sua dissertação, investigou as potencialidades do jogo 

Simcity 3000 para auxílio na resolução de problemas matemáticos. Por meio dos 

dados empíricos coletados pela pesquisadora – audiogravações, videogravações, 

diário de campo da pesquisadora e resolução de situações-problema escritas 

referente ao jogo pelos alunos – e em seu resumo, afirma que conseguiu verificar as 

possibilidades de se utilizar o jogo em questão na sala de aula, bem como o papel do 

professor com o uso dessa tecnologia.  

A autora defende que a experiência proposta possibilita aos alunos “uma 

aprendizagem matemática de dimensão crítica e emancipatória” (ANDRADE, 2009, p. 

9), bem como o que ela chama de “autoaprendizagem” e a “interaprendizagem” 

possibilitada pelo diálogo entre os pares. 

A autora relata ainda que enquanto se vivenciava a experiência com o jogo, foi 

possível observar os grupos interagindo entre si e elaborando conjuntamente a 

resolução para problemas, respeitando os pontos de vista divergentes. Essa 

capacidade de tomada de decisões e resolução de problemas está intimamente ligada 

aos conceitos que compõem o pensamento computacional, conforme uma das 

habilidades expostas pelo ISTE/CSTA (2011, p. 7), “Identificação, análise e 

implementação de possíveis soluções com o objetivo de alcançar a combinação mais 

eficiente e eficaz de etapas e recursos”. Todavia, passa à margem quando a Base 

tenta descrever a dimensão tecnológica pensamento computacional.  

O jogo permitiu que os alunos elaborassem estratégias de resolução de 

problemas, por meio da exploração de conceitos matemáticos, bem como de tomada 

de decisão. Para desenvolver essas capacidades, eles adotaram um algoritmo que 

continha as seguintes ações “descrever metas e objetivos, executar, verificar, 

enfrentar e refletir sobre as suas estratégias” (ANDRADE, 2009, p. 143).  

O desenvolvimento experiencial do conceito de algoritmo é o terreno por onde 

caminha o pensamento computacional, defendido no texto da BNCC, embora não 

explicitado. Sendo assim, as contribuições dos estudos acadêmicos –  como a tese 

aqui analisada – que envolvem experiências de campo, que promovem tratos com as 

dinâmicas de sala de aula e de organização curricular poderiam de fato ter trazido – e 

podem trazer em versões futuras e nas respectivas criações curriculares dos estados 

e municípios – maior precisão orientativa ao traçado dos currículos, aos projetos 

político-pedagógicos e aos planos de aula das unidades escolares, dos gestores e 

dos educadores.    
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Essa habilidade de desenvolver uma “linha de raciocínio” ou padrões a serem 

seguidos corresponde ao esperado – embora pouco explicitado – pela Base, que 

deseja que os alunos sejam capazes de criar os seus algoritmos para apurar as 

capacidades de pensamento.  

Um fator relevante explicitado pela pesquisadora foi a necessidade do 

constante auxílio da professora para que os alunos compreendam os conceitos 

matemáticos desejados. A participação do docente na atividade é necessária no 

sentido de que eles possam refletir sobre as jogadas, prever situações e constatar 

“jogadas erradas”. A Base não fornece subsídios das condições que as escolas terão 

para utilizar tecnologias nem como se instrumentalizarão os professores com 

ferramental para tornar essas ações concretizáveis.  

Permitir ao aluno que tenha mais “autonomia e consciência de sua 

aprendizagem” (uma forma de meta-aprendizagem) é essencial no desenvolvimento 

do pensamento computacional. Quando ele compreende o que está a sua volta, é 

capaz de dar mais um passo e transformar seu entorno, bem como de não ser mais 

um software programado por um computador, como bem apontado por Rushkoff 

(2010). A consciência da própria aprendizagem se revela também pela possibilidade 

de registrar, reavalizar e compreender o seu trajeto cognitivo: de onde começou, que 

passos deu, onde se equivocou ou poderia ter achado caminho melhor e como 

detectou seus tropeços e os ajustou etc. Tal percurso é uma grande contribuição do 

pensamento computacional, por exemplo, trazido nos procedimentos LOGO de 

aprendizagem, que permite ao aprendiz “re-olhar” os passos que deu para a 

“tartaruga” cumprir as ordens da programação feita por ele.   

A autora aponta que os registros escritos dos alunos permitiram que refletissem 

sobre seus erros e acertos, possibilitando desenvolver uma capacidade de 

pensamento algorítmica, baseada em tentativa e erro. Quando lhe é dada a 

oportunidade de que pensar acerca de seus erros e acertos, ele pode desenvolver os 

próprios processos cognitivos, bem como analisar situações e dados, decompor 

problemas e também abstrair (ISTE/CSTA, 2011) – todas competências inerentes ao 

pensamento computacional, mas que também passam ao largo na Base. 

O desenvolvimento do pensamento computacional, como um arcabouço de 

competências e habilidades, pode se dar também de maneira interdisciplinar. 

Destaca-se aqui outra das tendências e formatos dessa dimensão. No âmbito da 

atividade em questão, os professores de História e Geografia também poderiam 
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compor uma futura atividade mais consistente epistemologicamente. No caso da 

interdisciplinaridade, seria possível o desenvolvimento da habilidade (oriunda do 

vocabulário do pensamento computacional) de paralelização, que consiste em 

organizar recursos para cumprir tarefas simultaneamente visando atingir um objetivo 

em comum. Vale ressaltar que as habilidades de representar dados, realizar 

simulações e coletar dados, que também poderiam ser trabalhadas nessa possível 

interdisciplinaridade, também são subjacentes ao pensamento computacional. 

(ISTE/CSTA, 2011). 

A pesquisa de Andrade (2009), mesmo sem citar a teoria do pensamento 

computacional, permitiria à Base um melhor deslindamento do que este significa e de 

que maneira pode ser inserido no contexto das salas de aula. 

 

SANTOS FILHO, J. W. Jogo eletrônico educacional como objeto de 
aprendizagem, visando a aprendizagem significativa: uma experiência com a 
análise combinatória. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Fundação 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

A dissertação de Santos Filho (2010) aborda a concepção e aplicação do que 

o autor chama de Jogo Eletrônico Educacional, com o objetivo de propiciar uma 

aprendizagem significativa de análise combinatória. O entendimento do seu trabalho 

nos permite verificar a possibilidade de aprender conteúdos matemáticos, fazendo uso 

do arcabouço teórico do pensamento computacional, bem como desenvolver as 

habilidades e competências deste por meio da aprendizagem de Matemática. 

Outra contribuição relevante dessa pesquisa está relacionada à base 

epistemológica que o autor utiliza para seguir seus objetivos – no trabalho são citadas 

a Taxonomia de Bloom e a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 

A BNCC não elenca que pressupostos teóricos deverão nortear as escolas no 

desenvolvimento dos novos currículos nem como as dimensões tecnológicas 

expostas nela vão participar desse desenvolvimento. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa é relevante ao debate do pensamento 

computacional, pois baseia-se no que o aluno já sabe e também na concepção de que 

existem organizadores prévios que lhe permitem desenvolver as próprias capacidades 

de pensamento, relacionando aprendizagens novas com as que ele já possui, 

proporcionando um autoconhecimento de como costuma aprender sobre os artefatos 
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que estão à sua volta, isto é, a meta-aprendizagem. Esta é a base do pensamento 

computacional, a qual passa distante da Base. 

O Jogo Eletrônico Educacional concebido utiliza mapas conceituais e 

animações interativas para sustentar a mediação pedagógica, possuindo ludicidade, 

mas principalmente intencionalidade. Na escola, o responsável de prover essa 

intenção pedagógica é o professor, que só será capaz de cumprir esse papel quando 

compreender no que realmente consiste o pensamento computacional e qual a 

relevância deste para o desenvolvimento do pensamento lógico e matemático dos 

alunos. A Base não fornece elementos aprofundados com vistas à análise 

epistemológica e didática para as operações curriculares apontadas.  

A inserção de mapas conceituais no jogo estudado torna possível ao aluno o 

registro de seus processos mentais, bem como o entendimento de um conceito, de 

como estes são organizados como procedimentos, e como ele relaciona uma nova 

aprendizagem com o que já sabia. Tal exercício mental e pedagógico possibilita a 

meta-aprendizagem, ação que vem sendo discutida nesta tese como inerente ao 

pensamento computacional, mas que não consta na Base com a densidade que se 

espera de um texto estruturador dos currículos nacionais.  

O mapa conceitual ainda permite desenvolver as capacidades de abstração, 

decomposição de problemas, simulação e de análise de dados, todas essas ações 

inerentes à dimensão do pensamento computacional e sobretudo à visão sinótica do 

pensamento desenvolvido. No entanto, tais indicadores ficam à margem da Base. 

O pensamento computacional auxilia os alunos a atribuírem sentido e relação 

entre aprendizagens novas e antigas, conforme Santos Filho (2010, p. 8) compartilha. 

 

Ao final da pesquisa foi constatado que os alunos construíram novos 
conhecimentos matemáticos ao relembrarem os conceitos, 
entenderem o significado do princípio multiplicativo, aplicarem, 
analisarem e avaliarem o raciocínio combinatório e criarem problemas 
de Análise Combinatória. 

 

Por fim, o autor aponta duas dificuldades que devem afetar trabalhos futuros: o 

criar e o aplicar um jogo não consistem em tarefas fáceis, e não são todos os 

professores que estão aptos a desenvolver jogos, tanto sozinhos quanto compondo 

grupos. Essa dificuldade não deve ser mitigada pela Base, posto que ela não oferece 

indicativos de como prover os professores de ferramental necessário para que sejam 

criadores de jogos, ou de tecnologias educacionais, nem de como aprenderem a 
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ensinar os alunos a serem protagonistas e cooperadores em projetos coletivos, cerne 

do pensamento computacional. 

 

VIEIRA, M. F. Pensamento computacional com enfoque construcionista no 

desenvolvimento de diferentes aprendizagens. 2018. Tese (Doutorado em 

Educação) – Universidade do Vale Do Itajaí, Itajaí. 

 

A tese de Vieira (2018) é a única que apresenta o termo pensamento 

computacional já no título e se propôs a analisar diferentes aprendizagens 

evidenciadas pelos estudantes do ensino médio em um programa de introdução ao 

pensamento computacional (PC) com enfoque construcionista.  

Para alcançar seu objetivo, a autora realizou entrevista com especialistas 

construcionistas brasileiros, produziu amplo levantamento bibliográfico, fez revisão 

sistemática de literatura (RSL) e analisou a condução de um estudo de caso com oito 

sujeitos. Para registrar os dados, se utilizou de técnicas de observação, fotografia e 

entrevista. 

O levantamento bibliográfico e a revisão sistemática de literatura de Vieira 

foram realizados para confrontar o seu estudo de caso. A autora conclui: “Os principais 

resultados indicam que há convergências entre o referencial teórico pesquisado, a 

RSL e o estudo de caso realizado” (VIEIRA, 2018, p. 7). Com a pesquisa, ela 

consegue dar bases empíricas e epistemológicas com vistas a um melhor 

desenvolvimento do pensamento computacional em documentos oficiais, mas, 

conforme notado nesta tese, isso tudo passa ao largo das explicitações do conceito 

na BNCC. 

Vieira, ainda em sua revisão sistemática, evidenciou práticas de pensamento 

computacional, mesmo sem os autores utilizarem esse termo. 

 

No período de desenvolvimento dos projetos investigados na RSL não 
se utilizava o termo Pensamento Computacional, porém as atividades 
desenvolvidas, por utilizarem uma linguagem de programação, 
remetem ao ciclo descrição-execução-reflexão-depuração de Valente 
(1993), que se relaciona às características, disposições ou atitudes e 
habilidades do PC. (VIEIRA, 2018, p. 154) 
 

 A autora afirma também que Seymour Papert, responsável por cunhar o termo 

construcionismo, na década de 1960 já apontava avanços significativos na 

aprendizagem de alunos por meio do uso da linguagem – logo, uma das bases 
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epistemológicas do pensamento computacional e que hoje muito mais poderia ser 

feito, mas não são encontradas citações na BNCC que evidenciem a consideração de 

tais estudos como fundamentos de suas propostas.  

 
Se naquele período já era possível se obter melhorias na 
aprendizagem de diversas disciplinas motivando a criatividade, a 
resolução de problemas, a comunicação, a colaboração, 
potencializando habilidades e trazendo benefícios aparentes para o 
desenvolvimento do processo cognitivo dos estudantes, mesmo com 
as limitações tecnológicas, destaca-se hoje, a responsabilidade de 
resgatar tais melhorias e ampliá-las continuamente. (VIEIRA, 2018, p. 
155) 

 
O pensamento computacional não pode ser reduzido apenas à criação de 

algoritmos. A pesquisa de Vieira reforça o argumento do autor desta tese ao afirmar 

que, quando estimulado em ambientes de aprendizagem construcionistas, ele 

demonstra potencial para o “desenvolvimento de diferentes aprendizagens, tais como 

o protagonismo, a resolução de problemas, ‘objetos para pensar com’, o pluralismo 

epistemológico, entre outras ideias significativas”. 

Até o momento, é possível apresentar duas contribuições de Vieira (2018). A 

primeira é o confronto entre literatura e estudo de caso, que a autora consegue 

demonstrar empiricamente o que é denotado na literatura, bem como a necessidade 

de uma teoria da aprendizagem dando base às práticas do pensamento 

computacional. Essa literatura não é encontrada na Base. 

A segunda contribuição dada pela pesquisa analisada diz respeito à 

operacionalização de atividades envolvendo o pensamento computacional.  

 
Estes ambientes de aprendizagem podem ser precursores de uma 
mudança cultural no que se refere a perceber o aprendiz como 
protagonista da própria aprendizagem, oferecendo-lhe a oportunidade 
de criar e assumir o direcionamento da construção do seu 
conhecimento. (VIEIRA, 2018, p. 156) 
 

A aplicação do PC na escola requer mais do que conhecer a teoria subjacente; 

implica uma mudança de paradigma, reconhecendo o aluno como protagonista. E 

essa mudança não ocorre apenas dentro dos muros da escola. Pais, comunidade, 

alunos e governantes têm que estar dispostos a esse rompimento. A BNCC não 

oferece subsídios sobre os caminhos que a escola pode seguir para trabalhar essa 

dimensão tecnológica de maneira eficaz. 
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A possibilidade da articulação deste tipo de projeto em contextos 
extraclasses favorece a sua aplicação, pois muitas vezes existem 
dificuldades de serem desenvolvidos dentro da grade curricular, 
enquanto não houver mudanças significativas no contexto 
educacional, sendo este um desafio a ser considerado. (VIEIRA, 2018, 
p. 156) 

 
A pesquisa reitera também a dificuldade de aplicação de projetos de 

pensamento computacional, no entanto a Base não mostra de que maneira pretende 

prover as estruturas pedagógicas e tecnológicas necessárias para que esses projetos 

aconteçam com condições adequadas. 

Ainda no âmbito das contribuições teóricas, Vieira (2018, p. 155) corrobora 

Blikstein (2013) quando afirma que:  

 
O insucesso de ensinar programação é um indicativo de que sem uma 
estratégia que promova o desenvolvimento de projetos 
protagonizados verdadeiramente pelos aprendizes, o ensino de 
Pensamento Computacional pode se tornar mais um conteúdo 
entediante. Pode inclusive provocar o nascimento de uma 
computofobia. 

 
Não compreender o pensamento computacional para, em seguida, ter 

condições de trabalhar com ele junto aos alunos pode se tornar desastroso, minando 

uma futura relação dos jovens com as tecnologias. Na atual conjuntura, é essencial 

que os alunos se relacionem positivamente com elas. 

É necessário retomar Jeannete Wing, segundo a qual “os computadores são 

maçantes e chatos; os seres humanos são inteligentes e imaginativos” (WING, 2006, 

p. 35). Vieira (2018, p. 155), por sua vez, contribui em sua tese afirmando: “Os projetos 

baseados na linguagem Logo invertem o papel do computador na escola, pois a 

criança que é inteligente passa a ensinar o computador”. 

Com relação aos resultados de seu estudo de caso, Vieira (2018) aponta 

melhorias de aprendizagem quanto a motivação, colaboração, criatividade, criticidade, 

resolução de problemas e avaliação positiva sobre si mesmo, entre outras, e isso pode 

ser alcançado com o uso de linguagem e programação ou automatizando abstrações 

mecânicas. Esses encontros da autora consistem em muito mais do que 

simplesmente desenvolver algoritmos. 

 
Ao transformar a informação pelo jogo da linguagem e programação e 
da automatização de abstrações mecânicas, o indivíduo passa a ter o 
domínio do saber, do conhecimento científico, consequentemente terá 
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formação mais sólida, podendo influenciar a sociedade em que vive. 
(VIEIRA, 2018, p. 155) 

 
Nessa perspectiva, os aprendentes exercem protagonismo por meio da 

vontade e da autonomia propiciada por uma prática epistemologicamente adequada, 

tornando-se senhores no desenvolvimento dos próprios projetos. Com isso, valorizam 

a resolução de problemas visando alcançar os objetivos e metas por eles idealizados. 

Assim como Andrade (2009), a pesquisa de Vieira também oferece 

contribuições das possibilidades interdisciplinares do pensamento computacional. Ela 

afirma que houve  

 
melhorias de aprendizagem na interação entre as diversas disciplinas, 
em uma maior motivação dos aprendizes, na resolução de problemas, 
no trabalho cooperativo ou em grupo, na reflexão sobre a ação, no 
desenvolvimento do protagonismo do aprendiz, na avaliação positiva 
sobre si mesmo e na própria produção. (VIEIRA, 2018, p. 154) 
 

 A autora afirma que sua contribuição mais direta para a pesquisa nacional foi 

verificar o construcionismo como uma base epistemológica para o pensamento 

computacional – ação que faltou à BNCC. 

 

4.1.2 Demais pesquisas 

 

Apresentam-se agora excertos de pesquisas que também poderiam ter sido 

consideradas na concepção e descrição da dimensão pensamento computacional da 

Base. 

A tese de Silva (2008) se fundamentou no construtivismo de Jean Piaget e 

pesquisou o uso de sessões de intervenção utilizando o jogo de regras denominado 

“Quarto” para verificar se este seria favorável ao desenvolvimento de atividade de 

resoluções de problemas por parte dos alunos. A pesquisadora, que escolheu o meio 

computacional para aplicar as intervenções, afirma que a intervenção com o jogo é 

positiva, pois foi possível detectar que os estudantes usaram uma mesma forma de 

raciocínio para diferentes conteúdos. 

Por sua vez, Barreto (2009) propõe em sua tese uma análise da compreensão 

do conceito de função mediada por ambientes computacionais. O autor chega à 

conclusão de que, com o auxílio do professor, a experiência estudada se mostra 

eficaz, possibilitando ampliar a aprendizagem do aluno. 
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Silva (2009) pesquisa em sua dissertação o uso do software Cabri Géomètre 

no auxílio ao desenvolvimento cognitivo do aluno. A autora conclui que, por meio do 

uso da tecnologia, os alunos conseguem verificar empiricamente as propriedades 

geométricas das figuras, permitindo melhor desenvolvimento cognitivo. 

Baião (2013), em sua pesquisa de mestrado, aborda a integração do Scratch 

for Arduino e suas shields para o desenvolvimento de conhecimento e habilidades da 

disciplina de Física do terceiro ano do ensino médio. O autor chega à conclusão de 

que a integração proposta permite a formação de competências como criatividade, 

criticidade, pensamento sistêmico e trabalho em equipe, mas requer uma mudança 

no paradigma do ato de ensinar: o professor passa a ser um mediador do aluno com 

o conhecimento. 

A pesquisa de mestrado profissional de Santos (2018) discutiu as 

possibilidades de utilização do software Graphmatica no desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático. A autora conclui que o manuseio dessa tecnologia 

contribui para o desenvolvimento da competência estudada. 

 

4.2 EXPERIÊNCIAS COM (MUNDO) TECNOLOGIA DIGITAL 

 

Ao se iniciar esta reflexão, reitera-se que o pesquisador do presente estudo, 

assim como o CIEB (2018, p. 25) julgam ser mais correto usar a denominação 

tecnologia digital – em vez de mundo digital –, conforme já foi abordado no referencial 

teórico.  

Aplica-se aqui a mesma lógica da dimensão “pensamento computacional”, 

expondo 3 pesquisas que tiveram os resumos e considerações finais analisados e 

parametrizados com a literatura vigente sobre o tema e a Base. 

 

4.2.1 Parametrização da literatura, da Base e das pesquisas 
 

OLIVEIRA JÚNIOR, N. N. O ensino de informática na perspectiva freireana: 
análise de uma prática escolar. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação 
(Currículo)) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 
 

Oliveira Júnior (2009) aborda em sua dissertação uma prática de ensino da 

disciplina de informática, buscando compreender como os conceitos freireanos 

dialogicidade e vocação para o ser mais são realizadas na superação das possíveis 

relações de poder existentes nesse campo.  
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 Essa pesquisa, entendida no âmbito do mundo digital por relatar uma prática 

com o laboratório de informática, provê discussões que extrapolam essa dimensão 

por propor “que o aluno entenda as mudanças históricas da tecnologia e suas 

aplicações de maneira social e coletiva, indo muito além do digitar um texto ou 

elaborar uma planilha eletrônica” (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009, p. 94). A contribuição é 

relevante por estimular uma discussão sobre os impactos das tecnologias durante o 

processo de apropriação destas, desencadeando uma reflexão-ação, pensando com 

e sobre elas. 

Os alunos têm que estar aptos a refletir com e sobre a tecnologia. A Base não 

sugere essa abordagem, sugerindo apenas que as tecnologias digitais sejam 

utilizadas como instrumental e, principalmente, como solucionadora dos problemas 

que perpassam a educação. É relevante a discussão das mudanças que elas 

proporcionam – especialmente da origem destas. Por exemplo, quando se fala da 

internet, há três maneiras, no mínimo, de abordá-la: 

 
a internet pode ser tanto objeto de pesquisa (aquilo que se estuda), 
quanto local de pesquisa (ambiente onde a pesquisa é realizada) e, 
ainda, instrumento de pesquisa (por exemplo, ferramenta para coleta 
de dados sobre um dado tema ou assunto). (FRAGOSO; RECUERO; 
AMARAL, 2012, p. 17) 
 

A BNCC, carecendo de epistemologia teórica e aprofundamento, acaba se 

resumindo à racionalidade técnica, reduzindo o poder de discussão que envolve 

tecnologia, que Vieira Pinto (2005) divide em quatro: 

1) A tecnologia como “logos da técnica” que se dedica a estudar “as artes, as 

habilidades do fazer, as profissões, e, generalizadamente, os modos de 

produzir alguma coisa” (PINTO, 2005, p. 219).  

2) Como a própria técnica, sendo esse o sentido mais popular e frequente 

quando se usa o termo, não se exigindo precisão sobre ele. 

3) Está intimamente ligada à definição anterior, sendo entendida como a soma 

de todas as técnicas de que determinada sociedade dispõe; usa-se nesse 

sentido quando se deseja medir “o grau de avanço do processo das forças 

produtivas de uma sociedade” (PINTO, 2005, p. 220). 

4) Trata da ideologização da tecnologia na perspectiva do vislumbre que se dá 

a elas; diz respeito ao esforço de transformar a técnica em algo mitológico, 

que explica e resolve todos os problemas da sociedade contemporânea, 
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dando ao ser humano o poder de construir uma vida feliz para todos. Essa 

acepção é a que o autor mais trabalha em seus escritos. 

 

O que se percebe, como o próprio autor apresenta, é que a tecnologia é 

abordada apenas como a própria técnica, mas principalmente também como 

vislumbre, que resolve todos os problemas (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009). A discussão 

sobre a tecnologia fica de lado, passando apenas a discutir com a tecnologia.  

O que se percebe também é um paradoxo, dado que o documento deposita 

esperança no uso das tecnologias no ensino, mas dedica poucas linhas ao debate do 

assunto, desconsiderando a ampla pesquisa nacional que já debateu os vários 

meandros da tecnologia na educação. 

Nesse sentido, a pesquisa de Oliveira Júnior (2009) aponta a necessidade de 

uma base epistemológica freireana para tratar dos assuntos referentes à tecnologia. 

A Base não oferece epistemologia alguma, deixando a cargo dos sistemas de ensino 

atenderem aos componentes curriculares, competências e habilidades da forma que 

lhes convier, provendo “autonomia” a eles. 

 

O presente estudo demonstra que a disciplina de informática, quando 
trabalhada com categorias do referencial freireano, tem um papel 
importante nessa intencionalidade da educação. Isso se revela na 
opção e na prática de trabalhar com o ensino-aprendizagem de 
informática de forma crítica, visando à superação do conceito de 
tecnologia como um processo desumanizante. (OLIVEIRA JÚNIOR, 
2009, p. 94) 

 

Caminhando nessa perspectiva, o autor comenta: 

 

A criação técnica é entendida, então, como uma vocação ontológica 
do humano na direção da transformação do mundo. E assim, a 
disciplina mostra ao aluno as tecnologias como uma vocação humana 
e a máquina resultante dela, de forma humanizadora. (OLIVEIRA 
JÚNIOR, 2009, p. 94) 

 

Aqui vale citar novamente Jeanette Wing e Douglas Rushkoff, os quais indicam 

a necessidade de não apenas se saber usar um computador e seus softwares, mas 

ser apto também desenvolver softwares. No mundo digital, antes de “codificar, 

armazenar e proteger a informação” (BRASIL, 2018, p. 474), deveria ser abordado o 

porquê essas competências são requeridas, permitindo ao adolescente ler esse 



91 
 

mundo envolto e muito influenciado por máquinas cibernéticas, que são controladas 

por seres humanos, e então, “assim como a máquina nunca aprisionou os homes e 

mulheres, quem os aprisiona são outros homens e mulheres usando a máquina como 

recurso, não será a máquina quem os libertará” (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009, p. 98). 

Um referencial teórico que fornecesse norte aos professores e aos sistemas de 

ensino para a operacionalização da Base tornaria esse processo mais homogêneo, 

permitindo que todos caminhassem seguindo um único objetivo e fossem aptos a 

aprofundar as discussões, respondendo questionamentos do tipo: qual cidadão 

queremos formar com esses recursos? Como colocar essa tecnologia a serviço da 

comunidade? 

Ao se apropriar do referencial freireano em projetos com tecnologias, uma 

escola propicia o desenvolvimento de maior criticidade dos envolvidos no processo e 

a expansão das ações para fora dos muros dela, tornando os jovens preparados a 

refletirem e modificarem o entorno em que vivem. Assim, o computador passa a ser 

um recurso libertador, se constituindo em um conhecimento poderoso, formando um 

corpo complexo de conhecimento capaz de municiar os aprendentes de engenhos 

para buscas por explicações e vislumbrar alternativas, qualquer que seja a sua área 

(YOUNG, 2014). 

A Base, pensando apenas em habilidades técnicas com as tecnologias, se 

torna o conhecimento dos poderosos, “um sistema de relações sociais e de poder com 

uma história específica” (YOUNG, 2014, p. 201), um conhecimento solidificador de 

hegemonias, que não desenvolve a capacidade de vislumbrar alternativas. 

 

MENEZES, M. E. D. L. Tecnologias e mídias digitais no processo educativo e a 
autoria de alunos: limites, contribuições e possibilidades. 2013. Dissertação 
(Mestrado em Educação (Currículo)) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo. 
 

A dissertação de Menezes (2013) investiga as possibilidades e limites da 

autoria de alunos usando TDICs e mídias digitais. A pesquisa foi realizada em uma 

escola particular envolvendo equipe docente e alunos, e a autora analisou a oficina 

de produção de conteúdo multimídia com caráter jornalístico oferecida aos estudantes 

da 7ª série21 do ensino fundamental II até o 3º ano do ensino médio.  

                                                           
21 A autora usa a nomenclatura série ao invés de ano. 
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A pesquisa é entendida no âmbito da dimensão “tecnologia digital”, pois seu 

resumo aponta para uma experiência que é própria do mundo digital, isto é, de 

promover encontros, experimentações, formulação de hipóteses e localização de 

recorrência de procedimentos observados pelos alunos mediados por artefatos 

tecnológicos físicos e virtuais. Ela vai muito além das orientações da Base, quando 

cita os variados produtos das autorias dos alunos investigados, “elaboração de textos 

e roteiros, entrevistas em vídeos ou podcasts, filmagem e edição de vídeos e 

fotografias que resultam em materiais publicados na Internet, como blog, páginas nas 

redes sociais e canal de vídeos online” (MENEZES, 2013, p. 147). Está experiência 

de autoria abarca todas as competências, habilidades e atitudes apontadas na 

descrição da dimensão “mundo digital”. Com isso, surgem dois apontamentos: o 

primeiro é de que essa dimensão poderia ter tópicos subjacentes, e a autoria poderia 

ter sido elencada como um deles; o outro é a aridez descritiva que a dimensão possui 

– afinal, o mundo digital é muito maior do que simplesmente processar, transmitir, 

distribuir, codificar, armazenar e proteger a informação de forma segura. 

Neste ponto, mais uma crítica pode ser feita. O vocabulário inerente ao mundo 

digital expresso na Base, bem como as práticas que o definem, é oriundo das ciências 

da computação e da gestão da informação, áreas algumas vezes distantes da 

formação em humanas dos professores; portanto, tendem a ser termos ou conceitos 

que estarão longe da realidade da formação da maioria dos docentes.  

Parametrizando a Base com a pesquisa analisada, encontramos que: 

 

Os alunos têm consciência do processo de criação e produção dos 
conteúdos em que estão envolvidos e de sua função como autores, já 
que há responsabilidade em realizar um trabalho bem elaborado, 
composto por textos redigidos, de forma clara e com informações 
objetivas, e por fotografias, ilustrações, vídeos, podcasts e 
reportagens. Estas características demonstram uma preocupação 
com o leitor e com o nome do aluno-autor e, consequentemente, da 
escola que o representa. (MENEZES, 2013, p. 147) 

 

O acesso às tecnologias digitais, seu ferramental e vocabulário pode dar voz 

aos alunos, permitindo que sejam também engenheiros da construção e manutenção 

do ciberespaço, matemáticos, filósofos e planejadores de ambientes sociais, e não 

apenas consumidores do que lá está posto. Isso dá voz e propicia estrutura para a 

construção de pontes e, principalmente, para o deslocamento de relações de poder, 
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possibilitando a construção, pelos estudantes, de um conhecimento poderoso 

(YOUNG, 2016).  

Tendo o aluno consciência do seu ato de criação e concepção de conteúdos, 

ele faz do computador que manuseia uma máquina de produção de sentidos, e não 

uma máquina cibernética (RUSHKOF, 2010). Afinal, conforme se defende nesta tese, 

é o ser humano que dá sentido às máquinas, e não o contrário (FEENBERG, 2002). 

A autoria, além de imbuir os alunos com vocabulários inerentes à tecnologia 

digital, também permite desenvolver soft skills, “como exemplo a superação da timidez 

nas situações de interação social, já que os alunos se tornam mais desinibidos e 

confiantes para opinar e interagir com terceiros” (MENEZES, 2013, p. 148). 

Não faz parte do senso comum afirmar que as experiências embarcadas com 

tecnologia costumam ocorrer em períodos extraclasse. No entanto, a pesquisa 

apontou que essa prática, fora do currículo, a torna desinteressante, pois os alunos 

devem ainda englobar seus estudos, trabalhos, provas e outras tarefas em sua rotina 

diária, passando a ter problemas de gestão do tempo. A Base, provendo “liberdade” 

aos sistemas de ensino para organizarem as atividades da forma como lhes convier, 

está, na verdade, legitimando que as desigualdades aconteçam, pois não fornece 

subsídios de como melhor operacionalizá-las.  

Outra contribuição relevante da pesquisa está no âmbito da relação dos jovens 

com as tecnologias. A BNCC acredita que as tecnologias estão imbricadas nas 

culturas juvenis: “No Ensino Médio, por sua vez, dada a intrínseca relação entre as 

culturas juvenis e a cultura digital, torna-se imprescindível ampliar e aprofundar as 

aprendizagens construídas nas etapas anteriores” (BRASIL, 2018, p. 474). Todavia, a 

pesquisa de Menezes aponta que os jovens pesquisados não correspondem à 

realidade genérica esboçada pela Base:  

 
Outras recorrências dos alunos foram as dificuldades técnicas em usar 
os softwares e os equipamentos técnicos. Enquanto os professores 
apontaram para pouca interação entre alunos antigos e novos que 
geralmente não trabalham juntos, a dificuldade em desenvolver 
atividades para os diferentes níveis de conhecimentos dos alunos e 
por fim, pela resistência de alguns alunos em realizar uma tarefa para 
a qual não tenham as habilidades requeridas. (MENEZES, 2013, p. 
149) 

 
A Base parte do princípio de que todos os jovens conhecem todas as 

tecnologias, que todos terão aptidão e que a tecnologia vai tornar a aula melhor. A 
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realidade é que os jovens não sabem de tudo relacionado à tecnologia e que, 

conforme já demonstrado nesta tese, há muitas experiências utópicas usando esse 

recurso.  

Qualquer escola, seja pública, seja privada, terá diferenças de público de 

alunos. Como trabalhar isso? Como incentivar os que já sabem a ensinar os que não 

sabem? E as escolas que não possuem estruturas necessárias para permitir um 

computador por aluno? Como nivelar os alunos tecnologicamente? A Base não aponta 

caminhos claros a serem seguidos, mas a pesquisa de Menezes (2013) coloca luz 

sobre a situação, trazendo assim para a realidade os conceitos gerais indicados na 

BNCC. 

 
MAXIMINO, M. E. S. Expansão das fronteiras da sala de aula: uso de uma rede 
social educativa no contexto do ensino híbrido na educação básica. 2018. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Educação e Docência) – Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte. 
 

Maximino (2018) propõe em sua dissertação uma experiência pedagógica 

híbrida utilizando a rede social Edmodo, de maneira a potencializar o processo 

educativo dentro e fora do ambiente escolar. O experimento aconteceu em uma escola 

da rede pública estadual do Pará, no município de Marabá, com dois professores da 

área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e alunos de uma turma de 1º ano 

do ensino médio. 

A pesquisa em questão contribui no debate sobre os desalinhos da Base por 

dois principais motivos: acontece dentro de uma área existente nela (Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias22); há a tentativa do uso da abordagem de ensino híbrida, 

que consequentemente requer um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para 

gerir o processo. 

Na literatura vigente, o ensino híbrido, conhecido também por blended e 

comercialmente chamado de semipresencial, é entendido como uma modalidade que 

alia as potencialidades da modalidade a distância e as da presencial. Horn e Staker 

(2015, p. 34) conceituam que blended é qualquer programa de educação formal em 

que o aluno aprende, pelo menos em uma parte, por meio da aprendizagem on-line, 

com algum elemento de controle dele ao longo do tempo, lugar, caminho e/ou ritmo. 

                                                           
22 Na Base, passou a se chamar apenas Linguagens e suas Tecnologias. 
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Controle é a palavra-chave da definição dos autores, pois sem acompanhamento e 

controle o ensino não é considerado blended. 

 
Com o ensino híbrido, a sala de aula se transforma, ou pela disposição 
das cadeiras e mesas ou pela forma de trabalho colaborativo e 
cooperativo, conjecturando uma atmosfera diferente, onde alunos e 
professores passam a ser responsáveis pela construção do processo 
educativo, juntos. Além disso, as atividades curriculares e a dinâmica 
da sala de aula devem concentrar-se em estabelecer a construção do 
conhecimento pela autonomia do aluno e o papel do professor é 
desafiador para não se tornar meramente uma reinventada forma do 
ensino tradicional, mas uma possibilidade significativa. (MAXIMINO, 
2018, p. 145) 

 

No ensino superior, e principalmente na modalidade a distância, os AVAs são 

uma sala de aula virtual na qual o professor posta materiais nos mais diversos 

formatos (textos, podcasts, links, vídeos, animações etc.), cria e corrige atividades e 

avaliações, abre fóruns de discussão, responde e envia mensagens e provê 

feedbacks. Esses ambientes permitem a expansão do espaço de aula, rompendo com 

as paredes da escola e provendo autonomia ao aluno, dentro do prazo estipulado pelo 

professor, para cumprir a atividade quando melhor lhe convier.  

Então, se o ensino médio significa preparar o aluno para o futuro, a inserção de 

AVAs no processo educativo é primordial; afinal, após a publicação da Portaria n. 

2.117/2019 do Ministério da Educação, que permite que cursos de ensino superior da 

modalidade presencial ofertem até 40% das aulas a distância – e sabendo que essa 

ação não se operacionaliza sem o uso de AVAs –, propiciar o encontro com 

ferramentas que ele com certeza usará no futuro da sua formação acadêmica é 

essencial. O jovem já familiarizado com esses recursos, tende a se acostumar mais 

rápido no ensino presencial ou na modalidade a distância.  

A Lei n. 13.415/2017 – conhecida pela “Lei da Reforma do Ensino Médio” – 

aborda a questão do ensino a distância no parágrafo 11 do art. 36: “Para efeito de 

cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino 

poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação a 

distância com notório reconhecimento” (BRASIL, 2017). Portanto, a questão do ensino 

híbrido poderia ter sido mais bem explorada na BNCC. 

Os AVAs são sistemas computacionais robustos de gestão de aprendizagem 

que as IES costumam desenvolver e atualizar os próprios. Elas também costumam 

recorrer ao Moodle, um sistema em código aberto que permite ser modificado 
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conforme desejo do usuário, mas que requer um servidor dedicado. Ou seja, tanto o 

Moodle quanto um sistema próprio vão requerer das instituições uma infraestrutura 

mínima de hardware e software.  

O Edmodo surge como alternativa a esses sistemas, é gratuito e não necessita 

de investimento em servidores nem infraestrutura para utilizá-lo – basta apenas um e-

mail para que se possa fazer login. Ele é tanto uma rede social quanto um AVA, e sua 

interface parecida com o Facebook permite maior aproximação dos alunos com a 

ferramenta. O fato de ser uma tecnologia que pode ser manuseada por dispositivos 

móveis e por um computador dá asas à ubiquidade, possibilitando ser acessada de 

qualquer local com acesso à internet e tornando-a motivadora. 

 
No que diz respeito à plataforma Edmodo, a partir das percepções dos 
professores e alunos envolvidos na pesquisa, percebemos que é um 
veículo que possibilitou dinamizar a prática pedagógica por 
oportunizar aos alunos comentar, postar e compartilhar ideias, 
tornando-os mais participativos e livres ao se expressarem e 
interagirem em uma rede social educativa on-line. Além disso, a 
plataforma disponibiliza diversos recursos que contribuem para a 
produção de diferentes atividades e materiais o que possibilita um 
melhor contato com os conteúdos. (MAXIMINO, 2018, p. 146) 
 

A pesquisa de Maximino (2018) vem reiterar que os jovens, embora imersos 

em tecnologias digitais em seu cotidiano, apresentam resistências e dificuldade com 

o uso delas para uma aprendizagem consciente.  

 
Como toda e qualquer mudança, é necessário balancear e contrapor 
as potencialidades e limitações, principalmente quando repensamos a 
prática pedagógica. Durante a implementação da experiência tanto 
nos momentos on-line quanto nos presenciais, percebemos que o 
ensino híbrido, por ser uma metodologia que difere das habituais, 
requer uma predisposição maior das competências e habilidades dos 
alunos, do tempo e disposição dos docentes. 
 

Na verdade, conforme foi levantado em outras pesquisas elencadas nesta tese, 

há um contraponto, em que os alunos – enraizados no sistema de ensino sem o uso 

das tecnologias e almejando uma escola moderna e hi-tech – não sabem como reagir 

quando estão diante de abordagens inovadoras e que requerem uma participação 

mais ativa por parte deles (RIBEIRO, 2017; CASTRO, 2014; GENGNAGEL,2013). 

Eles aguardam sempre uma aula expositiva (FERNANDES JÚNIOR, 2017). 

 
No percurso da pesquisa, foi percebido que ao integralizar o ensino 
on-line e presencial, aproximamos algo habitual dos alunos, o mundo 
virtual, da sala de aula, permeando aspectos importantes como a 
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mudança do tempo e do local de aprendizagem, a disponibilidade dos 
conteúdos em diferentes formatos e novas relações com o 
conhecimento. (MAXIMINO, 2018, p. 145) 

 
Inserir as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, organizando 

atividades para serem realizadas e entregues on-line, permite aos alunos terem uma 

aprendizagem mais consciente usando as tecnologias; afinal, quando estiverem on-

line e cumprindo a tarefa, estarão refletindo: “estou usando o computador para realizar 

um trabalho e, o melhor, posso fazê-lo no momento em que me sentir à vontade”. 

Ao integrar as tecnologias no processo educativo, estas devem contribuir com 

formação de sentido, e não apenas como instrumental tecnológico.  

 
Por esse ângulo de mudanças e produção de conhecimentos, nesse 
estudo defende-se que o conhecimento não é produzido somente na 
escola e acredita-se que as tecnologias digitais podem expandir os 
limites das salas de aula se combinadas a metodologias de ensino que 
promovam o processo educativo significativo. (MAXIMINO, 2018, p. 
143) 

 

O AVA, como qualquer tecnologia, não resolve todos os problemas da 

educação, e algumas questões emergem: como as escolas farão com alunos que não 

possuem acesso ao computador em suas residências? Serão liberados os 

laboratórios (quando houver) para que realizem os trabalhos? Haverá formação dos 

professores para essa modalidade híbrida?  

O aluno, ao utilizar o computador e ter acesso aos sítios neles disponíveis, 

passa a desenvolver uma aprendizagem hipermidiática, formada pela navegação por 

links, textos, imagens, sons, diagramas, gráficos e afins. Nesse contexto, possui as 

rédeas de sua aprendizagem, trilhando os caminhos que deseja, manuseando os 

objetos virtuais que seus cliques o levam. 

O mundo on-line não está desconectado do off-line (eles estão 

interconectados), mas a dimensão da Base denominada mundo digital não dá margem 

para se compreender dessa maneira. Apesar de se constituírem em duas faces da 

mesma moeda, a BNCC transmite a impressão de que digital/analógico e on-line/off-

line são posições antagônicas. 

A abordagem do ensino híbrido coloca luz sobre o problema, permitindo pensar 

uma aprendizagem usando elementos digitais, analógicos, conectados ou 

desconectados. Essa perspectiva também possibilita dar um passo rumo à sonhada 

aprendizagem personalizada – outro ponto não citado no âmbito das dimensões 
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tecnológicas da Base –, em que, mediados por tecnologias, professores podem 

acompanhar os alunos com ferramentas potentes e estar aptos a prover-lhes uma 

experiência de aprendizagem ao seu tempo.  

 
[...] aproximou indivíduos comumente distantes na sala de aula, aluno 
e professor, uma vez que a dinâmica da abordagem híbrida permite 
ao professor atender as necessidades dos alunos e estes gerenciar 
seus conhecimentos. (MAXIMINO, 2018, p. 147) 
A proposta do ensino híbrido traz uma nova postura docente na qual 
o professor está mais próximo do aluno, isso porque o aprendizado 
não se baseia na transmissão do conteúdo, mas na orientação dos 
aspectos de aprendizagem, na promoção da inovação da sala de aula 
e principalmente, no acompanhamento do processo educativo. O 
docente é o mentor, tutor do aprendizado, aquele que define, 
individualiza e personaliza o ensino ao propor o uso de diversas 
ferramentas tecnológicas, simples ou de última geração, no auxílio da 
aprendizagem. (MAXIMINO, 2018, p. 146) 

 

Essa necessidade da nova postura docente foi citada em vários trabalhos 

analisados nesta tese (GARDELLI, 2016; VIEIRA, 2018; SANTOS FILHO, 2010, 

MELO, 2016) e deve ser regulamentada por legislações específicas. Esta tese pode 

propiciar uma reflexão sobre os aspectos a serem considerados na concepção destas. 

Vale ressaltar que o ensino híbrido não substitui os encontros presenciais, e 

sim os potencializa, conforme expressado pelo autor: “a utilização do Edmodo no 

ensino híbrido não dispensou os momentos presenciais, pelo contrário contribuiu para 

alavancar os momentos de expressão dos alunos, bem como a utilização de outras 

tecnologias como o notebook e o celular” (MAXIMINO, 2018, p. 147). 

O responsável por possibilitar essa potencialização dos encontros presenciais 

é o professor e sua intencionalidade, e não a tecnologia; e quando o currículo delimita 

caminhos, limites e possibilidades do uso das tecnologias, as experiências se tornam 

mais exitosas. 

Pela participação nas atividades propostas concluímos que, nem a 
plataforma nem o notebook e o celular limitam o processo criativo do 
aluno quando bem utilizados em sala de aula, contrariamente 
permitem uma maior autonomia e flexibilidade espaço/tempo, pois 
possibilitam a aprendizagem em qualquer hora e lugar. A utilização de 
várias mídias como o áudio, vídeo, imagem, e a internet, para 
pesquisas e postagens no Edmodo, contribuíram para motivação, 
interação e estímulo na abordagem dos conteúdos e atividades. 
(MAXIMINO, 2018, p. 147) 
 

O Edmodo, por ser uma ferramenta digital e se constituir em um AVA, provê 

meios para que o professor gerencie salas de aulas virtuais e, principalmente, permite 
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o registro dos alunos e dele mesmo. Embora a experiência possa ser custosa em um 

primeiro momento, as possibilidades que o computador oferece de registro, 

compartilhamento, organização e criação propiciam ao professor aplicar e modificar a 

mesma atividade em turmas subsequentes.   

 
Como resultados, constatou-se que a utilização do Edmodo no 
contexto do ensino híbrido é relevante para a construção do 
conhecimento e da autonomia, ao centrar o aluno no processo 
educativo, mas também é desafiador devido à carência de 
equipamentos tecnológicos e à precária infraestrutura disponível em 
certas escolas brasileiras. (MAXIMINO, 2018, p. 10) 
 

Embora essa carência de equipamentos e infraestrutura seja uma constante 

nas pesquisas analisadas (FONTES, 2014; SASSI, 2016; PRADO, 2018), esse 

cenário requer legislação específica para regularizá-lo, dado que a Base não aborda 

tais condições. Porém, não há como as escolas apresentarem o mundo digital como 

espaço de aprendizagem se não forem munidas do ferramental necessário. 

Por fim, há ainda o fato de leis estaduais e municipais que proíbem o uso dos 

celulares em sala de aula. É o caso desse exemplo analisado, que ocorreu em 

Marabá, no Estado do Pará, inviabilizando a prática de métodos inovadores.  

 

4.2.2 Demais pesquisas 

  

A dissertação de Alam (2004) refletiu sobre os significados atribuídos pelos 

alunos às práticas pedagógicas com o uso das mídias TV, vídeo e fotografia e de que 

maneira influenciam a produção artística deles. A autora conclui que a exposição dos 

estudantes às mídias em contexto educacional gera uma aproximação com a 

realidade dos aprendentes, o que se desdobra em maior envolvimento, interesse e 

produtividade na realização dos trabalhos em sala de aula. 

Moraes (2005), em sua pesquisa de mestrado, abordou o uso do software 

Cmap Tools para o desenvolvimento de mapas conceituais sobre conteúdos de 

biologia. Comparando os rendimentos dos alunos do grupo controle e experimental, o 

autor chegou à conclusão de que aqueles que usaram o software apresentaram 

melhor desempenho. 

A dissertação de Bonette (2006) apresenta uma contribuição empírica relevante 

tanto no que tange à experiência com o uso de tecnologias digitais para melhor uso e 

entendimento da internet quanto à ressignificação do conceito do mundo digital. A 
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autora realizou um estudo sobre as fontes de pesquisa dos alunos e descobriu que a 

internet é a mais utilizada; porém, sem a devida metodologia de estudos, eles não 

conseguem referenciar as fontes nos trabalhos. Essa habilidade dos alunos de saber 

processar informações e reconhecer os limites e possibilidades do uso do que há 

disponível na rede mundial de computadores – tanto para pesquisa como para 

entretenimento – é ponto-chave das habilidades esperadas no âmbito da dimensão 

tecnologia digital. 

A pesquisa de mestrado de Rocha (2008) discutiu ações para a integração do 

computador à escola no intuito de melhorar os processos e resultados de 

aprendizagem. O estudo, que envolveu alunos, professores e gestores, levou à 

conclusão de que os docentes são os mais resistentes a admitir a relevância do uso 

do computador na prática pedagógica. Além disso, mostrou que as ações utilizando 

esse recurso tecnológico dependem de atos humanos, os quais exigem mudanças 

significativas na organização da escola, na ergonomia do laboratório e na forma de 

pensar e agir dos pesquisados. 

Ferreira (2009) analisou mensagens postadas por alunos na extinta rede social 

Orkut para abordar o tema “variedades linguísticas”. Para apontar resultados, a autora 

também aplicou questionários, observação participante em aula de língua portuguesa 

e gravação de turnos conversacionais. Por meio do método experimental e fazendo 

uso de pré-testes para comparar os desempenhos, ela concluiu que o uso da rede 

social para auxílio no processo de ensino e aprendizagem provocou maior interesse 

entre os estudantes.  

Da Silva (2010a) pesquisou em seu mestrado a utilização de WebQuest para o 

aprendizado de química – mais especificamente sobre biocombustíveis. Como 

conclusão, o autor afirma que a metodologia utilizada é relevante tanto no que tange 

ao aprendizado sobre a forma adequada de navegação no ciberespaço quanto aos 

conteúdos propostos. 

Correa (2010) apresenta em sua dissertação um estudo sobre o 

comportamento dos alunos ao construírem conceitos literários enquanto navegam 

pela biblioteca do NUPILL23. A autora concluiu que a experiência foi positiva e motivou 

os estudantes a realizarem um movimento hipertextual de pesquisa também em 

outros sites; que a metodologia de pesquisa em rede propiciou autonomia ao grupo. 

                                                           
23 <https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/?locale=pt_BR>. 
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Ainda como parte da pesquisa, foi possibilitado um chat, que permitia a interação dos 

alunos com outros alunos e também com outros professores, e que isso foi 

fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem de conceitos por parte dos 

envolvidos. 

Da Silva (2010b) investiga em sua pesquisa de mestrado a autoria na internet 

e as suas possibilidades didáticas com o uso das TIC e utilizando Google Docs, Web 

Rádio, YouTube e blog para o estudo de caso. O autor constatou que a pedagogia da 

autoria favorece o domínio das TIC, a curiosidade, a criatividade, a autoavaliação, a 

reflexão e a autoria. 

A dissertação de Leão (2010) analisou as competências básicas dos alunos 

para produção de textos de domínios diferentes: resumo crítico e chat. A autora 

conclui que os estudantes dominam o gênero chat, fazendo uso das características e 

recursos intrínsecos a este, e que, após um trabalho sistemático em sala de aula, eles 

passaram a dominar também o resumo crítico. 

A pesquisa doutoral de Carmona (2010) aborda as expressividades midiáticas 

de jovens em produções por meio do uso do computador. Por meio da Oficina 

Visualidades e Sons, organizada pelo autor, chegou-se à conclusão de que as 

expressões dos alunos apontam para formas contemporâneas de aprender e perceber 

o mundo. 

A dissertação de Lopes (2010) narra os resultados da inserção do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem na disciplina de informática. Utilizando o método 

experimental, em que dividiu as turmas em grupos – um deles teve acesso aos 

conteúdos apenas pela via tradicional, e o outro utilizou a tecnologia proposta –, o 

autor chegou à conclusão de que os alunos com acesso aos conteúdos tanto dentro 

quanto fora da sala de aula (utilizando o AVA) tiveram desempenho superior aos que 

têm acesso aos conteúdos apenas enquanto assistem à aula presencialmente. 

Castiglione (2011) investiga em sua pesquisa de mestrado a percepção de 

alunos e professores do Colégio Naval sobre o uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem em processo de recuperação da aprendizagem. Como conclusões, o 

autor descobre que tal processo precisa ser revisto, que o colégio apresenta 

condições favoráveis à incorporação do AVA em momentos futuros e que, embora a 

pesquisa não forneça dados conclusivos, a reprodução da experiência em questão 

tende a se refletir positivamente na aprendizagem dos alunos. 
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Nogueira (2012) investiga em seu mestrado se estudantes da escola pública 

da região de Barra do Garças, no Estado de Mato Grosso, estão imersos no mundo 

digital e como lidam com os gêneros literários disponíveis na internet. A conclusão é 

de que os alunos realmente estão presentes no ciberespaço, mas que carecem do 

auxílio do professor para mediar o processo de interação com o conhecimento neste 

espaço virtual. É mais uma pesquisa que traz à tona a necessidade do professor para 

ajudar o aluno na navegação, mas que encontram contrapontos com os desejos e 

interesse dos alunos, conforme esboçado nas pesquisas de Gengnagel (2013), Castro 

(2014) e Ribeiro (2017). 

A dissertação de Gengnagel (2013) aborda o uso da rede social Facebook no 

ensino de história e chega a conclusões importantes, principalmente com relação à 

superação do senso comum, que difunde como verdade científica que tudo pode ser 

melhorado se o professor utilizar uma tecnologia em sua aula. A pesquisa aponta que 

houve uma participação moderada dos alunos no processo e que muitos foram 

totalmente omissos nas relações propostas pelo professor. Nas conclusões indicadas 

no resumo, o autor expõe que a principal mudança ocorreu na sala de aula física, com 

o rompimento da hierarquia professor/aluno, aproximando a turma dos conteúdos da 

disciplina.  

A dissertação de Siede (2013) aborda de maneira empírica a questão dos 

riscos e oportunidades que emergem da navegação no ciberespaço e chega à 

conclusão de que os jovens veem mais oportunidades do que riscos no mundo virtual, 

pois sentem-se à vontade em expressar suas vulnerabilidades sociais e pessoais. Isso 

ocorre, segundo a autora, por ausência de orientação específica da escola sobre os 

cuidados necessários ao usar as redes sociais.  

Vidmar (2013) investiga em sua dissertação a contribuição da hipermídia 

educacional como mediação tecnológica para desenvolvimento de atividades de 

estudo e entendimento de conteúdos da disciplina de física. A conclusão do autor foi 

que as características inerentes à hipermídia contribuem significativamente para 

atendimento dos objetivos analisados na pesquisa. 

Gaidargi (2013) abordou em seu mestrado a participação de estudantes em 

projetos de educação para as mídias. Após pesquisa com mil jovens de escolas 

públicas e privadas na cidade de São Paulo, o autor conclui que existem vários 

projetos ali e que estes apresentam graus diferenciados de autonomia dos alunos e 
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também de objetivos do curso; porém, foi possível afirmar que o tema pode motivar 

os jovens. 

A dissertação de Escalante (2013) analisa a percepção dos alunos acerca do 

uso de tablets no desenvolvimento de seus estudos. Após pesquisa com 186 

estudantes, professor e diretores de uma escola particular em Brasília, o autor conclui 

que o dispositivo contribui na melhoria do desempenho dos alunos quando utilizado 

em sala de aula. 

Kamers (2013), em seu mestrado, investiga as múltiplas possibilidades do uso 

do YouTube para o ensino de física. Após revisão de literatura e entrevista com uma 

amostra de alunos, o autor aponta que a ferramenta pode ser mais bem explorada em 

sala de aula, contribuindo com a autoria e a coautoria, e representar uma prática 

pedagógica educomunicativa. 

A tese de Guimarães (2013) investiga se o uso das tecnologias em redes pode 

ressignificar o aprendizado de conteúdos inerentes à geometria espacial. Utilizando a 

metodologia WebQuest, a interface wiki e o software Geogebra com alunos do ensino 

público, a autora chega à conclusão de que é necessário reconhecer os jovens como 

produtores de saberes que devem ser legitimados de modo a tornar esse 

conhecimento articulado com a vida cotidiana. 

 A dissertação de Rodrigues (2013) busca identificar elementos hipertextuais 

na aprendizagem de alunos a partir da criação de portfólios eletrônicos. O autor 

conclui que a experiência proposta é positiva, pois permite a alternância dos alunos 

entre linguagem formal e informal, bem como possibilita que eles construam o próprio 

caminho até o conhecimento. 

Lima Filho (2013) pesquisa em sua dissertação as contribuições de uma 

intervenção didática baseada em aprendizagem colaborativa que utiliza 

computadores. O autor coletou os dados empíricos em uma escola da cidade de 

Quixadá, no Estado do Ceará, que foi contemplada pelo Projeto Um Computador por 

Aluno (UCA), e concluiu que as situações didáticas propiciadas pela máquina 

ampliaram as interações dos alunos quando utilizadas em situação de colaboração. 

Pimentel (2013) apresenta em sua tese os resultados de uma oficina de 

produção de vídeos com os alunos. Ao final da atividade, foi produzido um material 

audiovisual denominado “100% Completamente Bem Resolvida”, que envolveu os 9 

participantes dela, 15 professores e mais 100 alunos na produção. A autora conclui 

que o uso da linguagem cinematográfica no ensino é um caminho sem volta, pois 
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permite a aprendizagem dessa linguagem, bem como o debate de assuntos de 

interesse dos alunos que se concatenam com os do currículo oficial. 

Ferreira (2013) discute em sua tese como os jovens utilizam as redes sociais e 

de que maneira essas vivências no ciberespaço alteram sua leitura de mundo. A 

autora conclui que os jovens oscilam entre a sedução e o medo da utilização das TIC 

e que isso demanda um papel ativo do professor em perceber as possibilidades de 

intervenção pedagógica por meio do encontro de brechas para abordar assuntos 

relevantes aos alunos.  

Castro (2014), em sua pesquisa de mestrado, analisa 4.441 imagens postadas 

na rede social Instagram por alunos e professores. O autor afirmou que propostas 

inovadoras na rede não foram bem aceitas pelo alunado e chegou à conclusão de que 

é necessário que as instituições escolares se apropriem das tecnologias digitais 

disponíveis, de maneira a proporcionar um aprendizado mais condizente com o 

esperado por parte dos estudantes.  

É relevante aqui afirmar o paradoxo que se estabelece entre os trabalhos de 

Castro (2014) e de Gengnagel (2013). No primeiro, se afirma a necessidade da escola 

em se apropriar dos novos meios para uma educação mais situada dos jovens; no 

segundo, é apresentada uma experiência em que, mesmo quando professores tentam 

uma aproximação via tecnologia, o resultado não é o esperado. 

Serafim (2014), em sua pesquisa, relata o uso do Facebook para ensinar língua 

portuguesa – e, mais especificamente, o gênero reportagem – e conclui que a 

experiência gerada pela pluralidade de elementos verbais, visuais e sonoros exerce 

papel relevante no processo de ensino e aprendizagem, por estes não se constituírem 

explicitamente em elementos tradicionais de ensino.  

Nunes (2014) apresenta em sua dissertação os resultados de pesquisa que 

buscou verificar as tecnologias da informação (TI) como fator de exclusão/inclusão do 

educando/trabalhador no mundo do trabalho. O estudo ocorreu em São Luís, no 

Estado do Maranhão, e entrevistou gestores de RH de empresas da cidade, 

professores, alunos e coordenadores e gestores de uma escola da rede pública 

estadual. O resultado indica que, na lógica do capital, as tecnologias de informação 

estão se tornando fator de exclusão àqueles que não sabem manuseá-las, dado que 

o seu domínio, mesmo que em nível básico, é uma exigência do mercado de trabalho. 

A autora finaliza que essa demanda coloca sobre os ombros da escola a necessidade 

de ofertar formação para a área de TI. 
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A dissertação de Fontes (2014) analisou a percepção do gestor, do professor e 

do aluno do ensino médio quanto a contribuições e desafios do uso do tablet no 

processo educacional. O autor conclui que, apesar dos obstáculos financeiros, 

técnicos e pedagógicos a serem ultrapassados, as vantagens do dispositivo são 

muitas, principalmente no que diz respeito à portabilidade e ao acesso e 

gerenciamento da informação. 

Dalmarco (2015), em sua pesquisa de mestrado profissional, pesquisou o uso 

do blog nas aulas de filosofia. Para o estudo, havia um Blog desenvolvido pela 

professora e também foi solicitado a criação de blogs por turmas de alunos. As 

reflexões finais da autora indicam a possibilidade da integração dos conteúdos 

curriculares com as tecnologias, bem como ressaltam a necessidade da formação de 

professores para a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis. 

Souza (2015), em sua dissertação, aborda a produção de blogs por discentes. 

A autora conclui que a estratégia é eficaz ao integrar disciplinas, diversificar o 

processo avaliativo, aperfeiçoar as relações sociais e ampliar a motivação para a 

pesquisa. A isso se soma a valorização do trabalho dos alunos e professores 

projetando os saberes construídos na escola para fora dos seus muros.  

 Lopes (2015) apresenta em sua dissertação uma pesquisa acerca das 

experiências da juventude de uma escola pública no Distrito Federal com o uso da 

internet para estudar. Após aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas, 

a autora chega à conclusão de que os jovens utilizam a internet para estudo de forma 

intuitiva e não orientada. Indica também que eles a usam de maneira diferente 

conforme a classe social. 

 A dissertação de Frare (2015) investiga processo de ensino e aprendizagem de 

matemática, utilizando o software Sweet Home 3D para ensinar geometria articulada. 

A autora conclui que a tecnologia, mesmo em condições adversas, pode fazer a 

diferença em sala de aula e que mobiliza a construção de saberes escolares e não 

escolares. Por fim, aponta que o processo de preparação da atividade requereu 

estudo do professor, o que contribuiu para o desenvolvimento profissional dele. 

Resende (2016) investiga em sua dissertação se a produção de vídeos pelos 

alunos sobre tópicos curriculares de química responde às necessidades psicológicas 

básicas de autonomia, competência e relacionamento, propostas por Deci e Ryan 

(1985). Com as respostas do questionário aplicado em 113 estudantes, a autora 

concluiu que os alunos possuem sentimento de competência para produzir vídeos e 
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que necessitam de suporte da professora para desenvolver autonomia. Ela afirma 

ainda que a produção de vídeos pode motivar os alunos a resolverem problemas do 

cotidiano. 

A dissertação de Sassi (2016) analisa o uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) como ferramenta de apoio ao ensino de matemática. A autora 

compartilha que os alunos reconheceram a importância da tecnologia estudada como 

apoio, mas questões técnicas, como a infraestrutura do laboratório e a qualidade de 

acesso à internet, comprometem o uso do AVA. 

Da Silva (2016) pesquisa em sua dissertação sobre a maneira pela qual a 

juventude ciborgue (termo usado pelo autor) tem seu processo de aprendizagem de 

conteúdos curriculares alterados por videoaulas disponibilizadas no YouTube. Como 

resultados do estudo, o autor aponta que os jovens afirmam aprender mais rápido os 

conteúdos quando acessam os vídeos e que quando elementos da cultura juvenil 

estão presentes em conteúdos curriculares, auxiliam no entendimento destes. O 

mesmo ocorre na escola, segundo conclui Da Silva. 

Dos Santos (2016), em sua dissertação, investiga o conceito de relação com o 

saber na produção de documentários científicos por alunos do 3º ano do ensino médio 

de um colégio público. Para tanto, o autor escolheu uma produção denominada 

“Anomalias cromossômicas: um olhar sobre a Síndrome de Down”. A fim de alcançar 

seu objetivo, analisou a técnica utilizada pelos alunos e também buscou conhecer a 

história de vida e os contextos sociais deles. Dos Santos conclui que o aluno atribuiu 

sentido em sua produção, bem como sentiu prazer em aprender, estimulando sua 

criatividade e imaginação. 

A dissertação de Duarte (2016) faz um estudo sobre sociabilidade juvenil em 

redes sociais e chega à conclusão de que o ciberespaço não substitui as reações face 

a face e que os jovens ainda estão interessados em encontros físicos. Isso faz com 

que o ciberespaço se constitua em mais um ambiente de interação, e não como um 

substituto convicto do local onde ocorrem as socializações juvenis. O trabalho é 

relevante ao entendimento da dimensão tecnologia digital, pois funciona como 

contraponto a toda positividade esboçada em sua descrição na BNCC. 

Melo (2016), em sua dissertação, realizou uma pesquisa sobre as tecnologias 

que os alunos utilizam dentro e fora da escola, bem como a respeito do uso delas em 

ambiente de colaboração. O resultado encontrado foi que, embora a colaboração seja 

fortalecedora do processo de aprendizagem dos alunos, o incentivo e uso das TDIC 
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para esse fim acontece fora dos muros da escola, e isso decorre da ausência de 

capacitação dos professores para mediar tais experiências. Nesse contexto, 

importante relembrar que a Base não considera a formação dos professores, questão 

que deve ser tratada em legislação específica. 

Munhóz (2016), em sua pesquisa de mestrado, analisa o uso do WhatsApp por 

adolescentes e as consequências para a sociabilidade dessa população. O trabalho 

em questão chega a uma conclusão igual à que chegou Duarte (2016): os jovens usam 

a internet para se comunicar, mas são ávidos pelos encontros presenciais. A pesquisa 

de Munhóz (2016) também possui coincidências com a de Melo (2016), ao verificar 

que os jovens utilizam o WhatsApp para falar sobre rotinas da escola, mas que são 

inibidos do uso dessa tecnologia quando em sala de aula. 

A pesquisa doutoral de Gardelli (2016) abordou o modo pelo qual ambientes de 

comunidades virtuais de comunicação podem ser utilizados como espaço de autoria 

dos alunos. Como resultado, a autora chega à conclusão de que a escola é um local 

de reprodução de conhecimentos, mas que deve estar aberta à inserção das redes 

sociais para potencializar aprendizagens autorais. 

O trabalho de Ribeiro (2017) possui objeto semelhante aos estudos de Munhóz 

(2016), Melo (2016) e Gengnagel (2013), que focaram a pesquisa no Facebook. Ele 

analisou 15 grupos da rede social formados por professores e alunos durante o ano 

de 2015 e chegou a conclusões parecidas com os trabalhos citados: embora haja um 

esforço docente de utilizar as redes sociais para ressignificar o tempo e a experiência 

dos alunos com a aprendizagem, eles pouco interagem nas redes quando o assunto 

é educativo. 

Lemos (2017), em sua pesquisa de mestrado, analisa duas páginas de 

Facebook e chega à conclusão de que os jovens possuem as mesmas práticas dentro 

e fora do ciberespaço. Embora haja uma tentativa de protagonismo e busca pelo novo 

nas redes, eles carecem da experiência dos mais velhos para tornarem as 

experiências mais exitosas. 

Dias (2017) apresenta em sua dissertação um relato que poderia estar fora de 

análise no escopo desta pesquisa por abordar a educação de surdos, fato que não é 

tratado na BNCC, mas está aqui compartilhado por se tratar de uma experiência 

fazendo uso do Facebook e translinguagem. A autora chega à conclusão de que, por 

meio dos emoticons, gifs, imagens e gráficos encontrados na rede, os surdos 

conseguem ampliar suas práticas comunicativas. 
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Rocha (2017), em seu trabalho, avaliou o desenvolvimento de competências 

de comunicação em francês a partir do uso de TIC, sobretudo o tablet e o smartphone.  

A autora chega à conclusão de que as ferramentas tecnológicas auxiliaram os alunos 

a desenvolverem pensamento crítico, de competências comunicativas em francês e 

de habilidades de manuseio de diferentes tecnologias digitais. 

O trabalho de Souza (2017) discute o cyberbullying e chega à conclusão de que 

os participantes do estudo (professores e alunos) têm consciência do conceito em si, 

mas as práticas desse ato estão naturalizadas e passam despercebidas. 

Klaar (2017) investiga em seu mestrado as potencialidades do smartphone 

como ferramenta do mobile-learning. Após aplicação da pesquisa em alunos e 

professores do ensino público e privado, o autor constatou que os professores usam 

as tecnologias em sua vida pessoal, mas não o fazem no ambiente escolar, alegando 

não saber manusear o aparelho para tal fim. O autor relata também os problemas de 

acesso à internet na escola pública. Outra conclusão importante, que corrobora os 

estudos de Castro (2014), Ribeiro (2017) e Gengnagel (2013), é que os alunos não 

conseguem vislumbrar a tecnologia como aliada no processo de aprendizagem, mas 

estão abertos a tentativas. 

Silva (2017) explora em sua dissertação a aprendizagem em arte/educação por 

meio da fotografia digital com dispositivos móveis. Após uma pesquisa-intervenção 

com alunos de uma escola pública e análise de conteúdo das produções, a autora 

apresenta como resultados uma trilha metodológica que pode auxiliar outros docentes 

que se interessem pela prática. Além disso, indica um retorno positivo por parte dos 

alunos com relação à importância da arte para suas formações e também o 

reconhecimento das potencialidades artísticas das câmeras dos dispositivos móveis. 

A dissertação de Mata (2017) analisa as possibilidades de se utilizarem artigos 

de opinião disponíveis no ciberespaço para promover práticas de multiletramentos no 

ensino médio. Após aplicação da pesquisa em alunos de uma escola pública do 

Estado da Paraíba, a autora confirma a sua hipótese ao verificar que colaboração, 

participação, criticidade, coautoria e argumentatividade foram desenvolvidas nos 

sujeitos. 

A pesquisa de Prado (2018) investigou o uso de aplicações web e de celulares 

para o processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa. Após realizar a atividade 

com três aplicativos – Duoligo, Plickers e Memrise – e de propor questionários aos 

alunos, o autor conclui que o uso desses recursos promove a interação entre os pares, 
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bem como desperta interesse nos alunos. Como lado negativo, o autor corrobora os 

achados de Maximino (2018), Fontes (2014), Sassi (2016) e Prado (2018), que alegam 

que a escassa infraestrutura das escolas compromete a atividade, e também que há 

necessidade de formação dos professores para o uso das tecnologias, conclusão 

semelhante à de outras pesquisas aqui abordadas (GARDELLI, 2016; VIEIRA, 2018; 

SANTOS FILHO, 2010; MELO, 2016). 

 Batista (2018) investiga em seu mestrado as possibilidades do uso de softwares 

aplicativos de tecnologias móveis para promover situações cooperativas entre 

estudantes. Após observação e realização de grupo focal, o autor aponta em suas 

conclusões que essas tecnologias afloram como campo fecundo para situações 

cooperativas na escola. 

A dissertação de Belizário (2018) comparou duas salas de aula de uma escola 

pública de Belo Horizonte: em uma, o smartphone era permitido, e na outra, não. Após 

observação por um semestre, aplicação de questionário e de entrevista 

semiestruturada, a autora conclui que é importante considerar a subjetividade dos 

alunos durante o processo de ensino e que alunos e professores acreditam que o 

smartphone contribui para tornar a aula mais atrativa. A pesquisa indicou também que, 

independentemente da metodologia utilizada (com ou sem a tecnologia), a estratégia 

da professora é primordial para a mediação das interações em sala de aula. 

 

4.3 EXPERIÊNCIAS COM CULTURA DIGITAL 

 

Apresenta-se a seguir o aprofundamento e parametrização de três pesquisas e 

suas considerações finais com a literatura específica da cultura digital. O intuito é 

verificar a presença desta nas pesquisas nacionais. 

 

4.3.1 Parametrização da literatura, da Base e das pesquisas 

 

RAMOS, J. L. A dieta jornalística televisiva e o impacto na vida escolar: percepção 
dos jovens de uma escola pública de ensino médio. 2012. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí. 
 

Ramos (2012) faz uma análise da influência/impacto da dieta jornalística 

televisiva na vida escolar sob a perspectiva dos jovens. Considera-se que essa 

pesquisa se encaixa no âmbito da dimensão “cultura digital” por entender que, para “a 

construção de uma atitude crítica, ética e responsável em relação à multiplicidade de 
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ofertas midiáticas e digitais, aos usos possíveis das diferentes tecnologias e aos 

conteúdos por elas veiculados” (BRASIL, 2018, p. 474), é necessário refletir sobre a 

televisão, embora esta não seja citada no documento. 

 O trabalho em questão ajuda a expandir o entendimento que a Base provê 

sobre cultura digital, dado que, mesmo com advento da internet e seus produtos 

derivados, a televisão ainda tem o seu público e domina os rankings de confiança e 

penetração no Brasil. 

A Pesquisa Brasileira de Mídia  (BRASIL, 2016) aponta que a TV ainda é o meio 

de comunicação que as pessoas mais utilizam para se informar, e a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (IBGE, 2016) mostra que ela ainda possui um índice de 

penetração maior do que os celulares e os microcomputadores. Portanto, trata-se de 

uma mídia a ser estuda no âmbito da cultura digital. 

A Pesquisa Brasileira de Mídia também compartilha que a população confia 

mais no noticiário que circula na TV do que aquele divulgado na internet, provendo-

lhe maior credibilidade. O fato de a TV possuir maior confiança do público brasileiro 

torna os telespectadores passivos, seja porque ela não oferece as vias de 

comunicação que a internet possui, seja pela via reflexiva, em que o noticiário da TV 

acaba sendo sempre tomado como verdadeiro. Conforme aponta a pesquisa de 

Ramos (2012), que os jovens possuem dificuldades em interpretar as mensagens da 

mídia, mas costumam permanecer passivos ao que lhes é apresentado.  

Esse alerta é relevante, para não tomar a cultura digital apenas como aquela 

oriunda do ciberespaço e se esquecer da televisão, que ainda exerce influência nos 

jovens – seja positiva, seja negativa. 

enquanto não existir a imparcialidade e as redações se pautarem na 
objetividade de mercado comercial os direitos do telespectador 
estarão desrespeitados considerando que a televisão transmite o que 
vem a calhar para si e para o mercado de consumo em todas as suas 
esferas. (RAMOS, 2012, p. 66) 

 

Enquanto isso persistir, vai caber à escola o auxílio para os alunos 

desenvolverem uma postura crítica com relação aos meios de comunicação e os seus 

produtos. 

É válido ressaltar que a educação não está inerte a esse processo de 

fetichização e que há emissoras públicas compromissadas com a educação e mesmo 

pesquisas acadêmicas sobre o assunto, como no caso da TV Paulo Freire, no Paraná 

(RAMOS, 2012, p. 67): 
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[...] canal estatal fechado, que apresenta uma programação voltada 
para a escola e que dentro de sala de aula alunos e professores têm 
a chance de trocar experiências frente à linguagem audiovisual e 
desenvolver habilidades críticas aos meios de comunicação, 
proporcionando um ambiente democrático de debate social. 

 

Outro exemplo é a TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, que produziu e 

idealizou o programa “Escola 2.0” e que teve seus episódios analisados por Almeida 

(2011). Esse pesquisador chegou à conclusão de que o programa tem capacidade 

para prover uma contribuição efetiva à educação, pois é comprometido com as 

políticas públicas curriculares, tecnológicas e formativas, permitindo que se consolide 

uma educação de melhor qualidade para todos. 

A busca dos canais comerciais por audiência, carregados de símbolos, 

estímulos à idolatria a personagens, é notada pelos jovens na pesquisa de Ramos 

(2012). Eles sabem que estão sendo induzidos ao consumo pelos símbolos e ídolos 

criados pela TV, mas não conseguem adotar uma postura crítica perante esses 

acontecimentos.  

 
A percepção dos sujeitos desta pesquisa ficou refletida nos 
depoimentos em que o comodismo nos parece ser a atitude delas 
diante das notícias para que eles como telespectadores ainda 
continuem acompanhando o telejornalismo dos canais abertos. Eles 
concordam em permanecer como ouvintes passivos de tudo, ou quase 
tudo que é colocado a eles, porque lhes parece cômodo permanecer 

na ignorância. (RAMOS, 2012, p. 68) 
 

Se o jornalismo e a televisão proveem aos jovens as notícias e acontecimentos, 

é cômodo para eles não buscarem maiores informações em livros, revistas científicas 

ou outros meios. Os alunos pesquisados por Ramos (2012) afirmam que o noticiário 

da TV permite-lhes estar atualizados com os acontecimentos cotidianos, e isso é 

entendido por eles como positivo, pois os vestibulares costumam inserir os assuntos 

jornalísticos em suas provas.  

A pesquisa aponta que os jovens conseguem atrelar o conteúdo jornalístico ao 

conteúdo escolar, embora, no segundo caso, o aprofundamento seja muito maior. 

Devido a um trabalho da escola, conseguem encontrar inconsistências entre o 

noticiado e a realidade dos fatos.   

Existe nestes jovens a consciência em relação a determinados 
assuntos em que eles afirmam haver manipulação por parte da 
emissora. Esta declaração é fruto do confrontamento entre os 
assuntos trabalhados na escola e a programação jornalística. 
(RAMOS, 2012, p. 69) 
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É salutar afirmar que os jovens usam a internet para se entreter e interagir com 

os pares (DA SILVA, 2016), adotando uma postura mais ativa, e que quando querem 

aprender sobre os fatos cotidianos, buscam a televisão e adotam a passividade, 

conforme elencado pelo pesquisador. “É importante ressaltar que entre estes jovens 

a maioria das informações é obtida por meio da televisão” (RAMOS, 2012, p. 69). 

O que fica da pesquisa de Ramos (2012) é a necessidade de não esquecer a 

televisão nos estudos da cultura digital, o aprofundamento acadêmico sobre os 

impactos desse meio e do telejornal na formação dos jovens, bem como a produção 

de materiais voltados a desenvolver uma educação para o melhor entendimento da 

mídia televisiva.  

 

DA SILVA, A. M. Apropriações sociais e formativas das tecnologias digitais por 
adolescentes e suas relações com o ensino e aprendizagem na escola. 2016. 
Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho, Presidente Prudente. 

 

Da Silva (2016), em sua tese, aborda os modos de apropriação e estratégias 

de aprendizagem mobilizadas por adolescentes em contextos de aprendizagem com 

o uso das tecnologias digitais e as práticas pedagógicas adotadas ali.  

 A pesquisa do autor confronta o entendimento da Base sobre a vivência dos 

jovens na cultura digital. No documento oficial, registra-se: “Os jovens estão 

dinamicamente inseridos na cultura digital, não somente como consumidores, mas se 

engajando cada vez mais como protagonistas” (BRASIL, 2018, p. 474); entretanto, a 

autora encontra dados que revelam jovens buscando a web para se entreterem, não 

se configurando como autores e protagonistas, apenas consumidores e receptores. 

O protagonismo esboçado pela Base também não está claro na descrição da 

cultura digital, e vai caber aos sistemas de ensino interpretarem que “fluência no uso 

da tecnologia digital para expressão de soluções e manifestações culturais de forma 

contextualizada e crítica” (BRASIL, 2018, p. 474) está relacionado com protagonismo 

e autoria nessa dimensão. Há ainda o fato de os jovens não estarem aptos a esse 

protagonismo. 

O incentivo à tomada de consciência pelos jovens com relação ao uso das 

tecnologias também para aprenderem fica a cargo da escola. 

Por meio da inter-relação dos dados presentes na entrevista, nos 
questionários e nas entrevistas clínicas, obtivemos como resultados 
que o aprender dos adolescentes fora da escola ocorre por meio de 
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práticas socioculturais viabilizadas pelas tecnologias digitais, que 
refinam suas competências cognitivas quando promovem novas 
formas de socializar, de construir e de distribuir os saberes. No 
entanto, essa aprendizagem não corresponde ao que os adolescentes 
representam como aprendizagem de conteúdos escolares. Quando o 
conteúdo a ser aprendido é vinculado à escola, os adolescentes 
pautam os seus processos de aprender a modelos pedagógicos 
tradicionais que priorizam a linearidade e a centralização dos saberes. 
Por outro lado, sentem a inadequação da escola frente ao contexto 
sociocultural e se mostram apáticos aos processos educativos nela 
vigentes. (DA SILVA, 2016, resumo) 
 

 Aqui emerge um grande desafio, que consiste na mudança da cultura de 

aprendizagem dos jovens ou da cultura de ensino dos professores. Estes têm, então, 

dois caminhos:  

 Apropriar-se da cultura juvenil, na tentativa de prover aos jovens 

desinteressados pela escola ferramentas para desenvolver autonomia e 

protagonismo. Conforme algumas pesquisas elencadas nesta tese (RIBEIRO, 

2017; CASTRO, 2014; GENGNAGEL, 2013), isso não se constitui 

necessariamente em um bom caminho, pois acaba se transformando em um 

loop infinito, no qual o professor tenta se aproximar dos alunos via tecnologia, 

mas eles não se sentem confortáveis em tê-lo em sua rede social; assim, não 

consegue se aproximar dos jovens. 

 Demonstrar aos jovens que, mesmo quando estão se entretendo nas redes, 

podem estar conscientes de estar aprendendo algo, e, nesse sentido, sendo 

protagonistas de uma aprendizagem mais ativa. Afinal, aparentemente, os 

alunos não estão preparados para aprender com as tecnologias, dado que, 

conforme a pesquisa, não conseguem conceber uma aprendizagem inovadora, 

embora demandem isso da escola. 

 Essa segunda via, embora aparente ser mais segura, não representa 

necessariamente um caminho fácil, pois os jovens não querem aprender 

conscientemente no mesmo espaço em que estão acostumados a se entreter. 

 

Os adolescentes não vão em busca dos saberes de forma habitual 
como, por exemplo, acessar sites de notícias, realizar buscas, dentre 
outras estratégias, mas esperam as informações chegarem até a eles. 
Para os professores participantes, essa postura é de passividade em 
relação ao objeto do conhecimento. (DA SILVA, 2016, p. 179) 

 

 Embora Da Silva (2016) aponte que os jovens tratem a informação de outra 

maneira e que não são passivos, a Base ela não provê mais detalhes sobre como isso 
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acontece, mas afirma que os jovens não entendem essa outra maneira como 

aprendizagem, assim como fazem com conteúdos escolares. 

Os jovens não estão conscientes de sua posição de autor, seja quando 

compartilham algo, seja quando criam uma postagem nas redes. Esse trabalho de 

ajudá-los a tomar consciência de seus processos de aprendizagem quando navegam 

o ciberespaço é o ponto central da dimensão “cultura digital”, embora a Base não dê 

mais detalhes de como isso pode acontecer. 

Da Silva (2016) compartilha que os professores acreditam que o costume dos 

alunos com o imediatismo – aliado também à fugacidade com que as informações 

correm na cultura digital – geram uma apatia com relação à educação escolar, 

culminando em limitações do processo de aprender e, principalmente, tornando o 

debate escolar desinteressante. 

Ainda nessa perspectiva, Da Silva (2016) levanta um ponto relevante sobre a 

formação de professores para esse cenário tecnológico ao afirmar que os cursos 

atuais não promovem a reflexão sobre as tecnologias, fornecendo apenas o 

ferramental. Esse desalinho na formação docente não é tratado na Base, mas é 

responsabilidade dos sistemas de ensino organizarem melhor as formações de seus 

profissionais. 

A escola, mesmo sendo um território de disputa (ARROYO, 2013), possui a 

tarefa de oferecer uma educação do tempo presente, mas vive mergulhada em um 

mar de contradições. A esse respeito, Da Silva (2016, p. 174) comenta: 

   

Os professores participantes argumentam que é função da escola e 
do professor organizar processos de aprendizagem com as 
tecnologias e têm uma percepção de que a escola é destoante do que 
os alunos vivenciam fora dela. Porém, contraditoriamente, se 
posicionam contra o uso das tecnologias em sala de aula, quando se 
mostram favoráveis à proibição legal do uso de recursos tecnológicos 
em sala de aula instaurada pelo Estado. 
 

Surge, então, a possibilidade de refletir sobre a escola como um espaço para 

desacelerar e desconectar da cultura digital. Essa ação é desconsiderada na Base, 

que, em seu texto, transmite a impressão de que tudo funciona no mundo virtual, 

deixando de lado as relações do mundo físico. 

Os adolescentes, segundo dados do CETIC (2019) na pesquisa TIC Kids 

Online 2018, acessam a internet mais de uma vez por dia (75%), realizando ações 

perigosas sobre formas de machucar a si mesmo (16%), de cometer suicídio (14%) e 
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de ficar muito magro (18%). Eles também já afirmaram que, por causa da internet, 

passaram menos tempo com família e amigos (26%), deixaram de comer ou dormir 

(21%), se sentiram mal por não estar acessados (26%) e navegando sem realmente 

estar interessados no que viam (24%). 

Então, no âmbito da cultura digital, não é menos importante discutir sobre o 

mundo físico no qual os jovens estão inseridos, dado que a forma como usam as 

tecnologias digitais impactam diretamente o seu modo de aprender, que vem 

acontecendo off-line (no mundo físico). 

 
Graças à aprendizagem incorporamos a cultura, que por sua vez traz 
incorporadas novas formas de aprendizagem. [...] Cada sociedade, 
cada cultura gera suas próprias formas de aprendizagem, sua cultura 
da aprendizagem. Desse modo, a aprendizagem da cultura acaba por 
levar a uma determinada cultura da aprendizagem. (POZO, 2002, p. 
25) 

 

Da Silva (2016) chega às mesmas conclusões de outros trabalhos apontados 

aqui nesta tese que verificaram que os jovens usam as tecnologias para aprender o 

que desejam e para se entreter, mas rechaçam tentativas de aproximação docente 

via uso de tecnologias ou “viram a chave” e não conseguem entender o processo de 

aprender na escola usando tecnologias como o mesmo que percorrem quando estão 

se entretendo.   

O professor deve agir como elemento mediador entre a cognição 
individual dos alunos e o meio, propondo atividades que aperfeiçoem 
aptidões específicas que levem o aluno a desenvolver estratégias de 
aprendizagem que culminem em construção de conceitos científicos 
se aproveitando da inteligência coletiva. (DA SILVA, 2016, p. 183) 

 

A inteligência coletiva é uma construção de Pierre Lévy (2004), que tenta 

construir alguns referenciais epistemológicos positivos sobre como a velocidade das 

transformações da informática e da tecnologia influenciam nosso cotidiano. O grande 

projeto da inteligência coletiva é o de propiciar o estabelecimento de relações entre 

indivíduos que antes não podiam se relacionar, mas que hoje, devido ao ciberespaço, 

podem desenvolver vínculos. “O ideal da inteligência coletiva implica a avaliação 

técnica, econômica, jurídica e humana de uma inteligência distribuída em todos os 

lugares, a fim de desencadear uma dinâmica positiva de reconhecimento e 

mobilização de competências”. (LÉVY, 2004, p. 21). 



116 
 

Vivenciamos a necessidade de reconciliar as inteligências de todos, criando um 

grande cérebro global; afinal, “se nossas sociedades se contentarem em ser 

inteligentemente dirigidas, com certeza falharão em seus objetivos. Para ter alguma 

chance de viver melhor, elas devem se tornar inteligentes na massa” (LÉVY, 2004, p. 

22). 

Se não houver debate com os jovens a respeito da relevância do papel deles 

na construção dessa inteligência coletiva, eles estarão recolhidos a uma solidão 

conectada (TURKLE, 2011). Não se está falando apenas de uma possível solidão 

psicológica individualista, mas um isolamento sistemático e contínuo de grupos que 

não terão acesso às tecnologias, senão às formas de controle e indução ao consumo. 

 

KOLLAS, F. K. Produção e uso de materiais didáticos audiovisuais no contexto 
de situação de estudo: implicações no ensino e no desenvolvimento profissional 
docente. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação nas Ciências) – Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí. 

 

Kollas (2016) abordou a produção e utilização de materiais didáticos 

audiovisuais em contexto de uma situação de estudo (SE) denominada 

sustentabilidade ambiental. A pesquisa se torna relevante para análise da cultura 

digital no sentido de ter sido uma prática construída a várias mãos, no intuito de prover 

uma articulação entre teoria e prática docente e pelo fato de o material produzido pelos 

alunos ficar disponível para consultas futuras. Professores de física, química e 

biologia, coordenação pedagógica, direção, 26 alunos do ensino médio e 

pesquisadores do stricto sensu participaram, promovendo uma interação 

universidade-escola. Uma ação construída a várias mãos tende a mitigar problemas. 

A pesquisa de Kollas (2016) é mais uma que promove a autoria e o 

protagonismo dos alunos, ação que não se encontra explicitamente nos excertos da 

Base que descrevem a cultura digital. 

A produção de um vídeo não consiste apenas em colocar uma câmera na mão 

e sair filmando. Há um objetivo a ser atingido por quem faz as gravações, e, no âmbito 

de uma produção audiovisual educacional, existem uma intencionalidade e uma 

estratégia docente por detrás, e dos alunos são requeridos envolvimento, estudo e 

dedicação. Antes de manusearam o ferramental, eles precisam aprender técnicas de 

captação de imagem, produção de roteiro, preceitos éticos do uso de imagens, direito 

de imagens, para depois dominar técnicas de como segurar uma câmera (não o 
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celular), como montar um tripé e então apertar o “rec”24 (KOLLAS, 2016). Por fim, vem 

a edição final, feita em computadores.  

 
Desenvolver este estudo mostrou que produzir o recurso didático 
audiovisual pode ser uma alternativa interessante para envolver os 
estudantes com diferentes habilidades nos processos de ensino e de 
aprendizagem. Para produzir os vídeos “Carbon Free” e “O 
Desenvolvimento Sustentável”, os estudantes realizaram saída a 
campo, [...]. Durante esse processo foi possível aliar acontecimentos 
naturais vistos na fazenda pedagógica com o conteúdo escolar. Isso 
propiciou envolver diferentes ângulos e perspectivas sobre um mesmo 
fenômeno. Defendo que a produção e uso de vídeos didáticos 
possibilitou dar voz e vez aos diferentes sujeitos envolvidos no 
processo de pesquisa na ação. (KOLLAS, 2016, p. 137) 

 

A pesquisa em questão é avançada no âmbito da cultura digital, pois excede a 

prática comum de mostrar vídeos – permitindo aos alunos construírem os próprios 

vídeos, sem evadirem do currículo proposto – e municia o professor orientador para 

utilizar o material em outras turmas. 

 
Nesse sentido, o fazer docente é central no processo de ensino para 
que ocorra aprendizagem. O vídeo neste estudo foi um instrumento 
mediador que possibilitou envolver os estudantes de forma interativa 
para construir as suas compreensões sobre a temática estudada. 
Representou o concreto, o visível. Ao analisar a atividade de 
sistematização utilizando esse recurso, foi possível evidenciar que o 
material atuou como potencializador para desenvolver o processo de 
aprendizagem. (KOLLAS, 2016, p. 139) 

 

Uma experiência desse patamar requer um corpo docente qualificado, 

principalmente para operacionalizar a produção e pós-produção do audiovisual; 

parcerias com IES ou organizações podem auxiliar as escolas interessadas em 

desenvolver essa prática. 

Outro ponto relevante da pesquisa relatada pela autora foi a interação entre 

universidade e escola. Essa ação não aconteceu na formulação da Base, em que seus 

formuladores desconsideraram os avanços da academia sobre o uso de tecnologias 

no ensino médio. 

 
Os materiais audiovisuais produzidos e utilizados no contexto da SE 
forneceram as pistas necessárias para a organização do pensamento. 
Nesse sentido, o vídeo atuou como representação do real (concreto) 
e possibilitou a sensibilização e envolvimento dos estudantes no 

                                                           
24 O “rec” é um botão, geralmente vermelho, nas câmeras que faz iniciar a gravação. 
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processo de ensino e aprendizagem por meio da linguagem visual e 
auditiva de forma simultânea. (KOLLAS, 2016, resumo) 

 
O sucesso da ação em questão se deve a dois fatores. O primeiro está 

relacionado à continua interação academia-escola, demonstrando que quando a 

academia é chamada (e lhe é permitida) a participar dos debates para o avanço da 

educação nacional, as ações são mais exitosas. O segundo fator diz respeito à 

confiança que se deposita no professor para poder realizar práticas pedagógicas 

problematizadores, ações que não acontecem sem um docente motivado. 

A seguir, são apresentados excertos das demais pesquisas categorizadas na 

dimensão “cultura digital”. 

 

4.3.2 Demais pesquisas 

 

A dissertação de Castro (2006) investigou a identidade cultural de estudantes 

usuários de internet e a ocorrência da linguagem dessa tecnologia em textos 

escolares. Após análise de material escrito dos alunos, conversas gravadas em 

software de bate-papo e entrevistas, a autora conclui que há um redimensionamento 

sobre a aceitação de várias formas de utilizar a língua escrita, conforme contextos e 

situações.  

Dos Santos (2007) estuda em sua dissertação os limites e práticas da monitoria 

no laboratório de informática em uma escola pública do Estado da Bahia. Após 

questionário aplicado em 184 alunos, grupo focal com os monitores e entrevistas 

semiestruturadas com professores, coordenação pedagógica e especialista em 

tecnologia, a autora conclui que os estudantes possuem interesse em aprender 

utilizando a tecnologia, por isso os monitores se mobilizaram a propiciar essa 

oportunidade aos colegas. Dos Santos também aponta que, embora as atividades no 

laboratório sejam de entretenimento e de busca de informações para trabalhos, a 

monitoria auxilia na inclusão digital. Por fim, afirma que essa atividade deve ser 

articulada à prática docente. 

Fernandes (2007) investiga em sua dissertação a experiência vivida pelos 

jovens em um projeto Educom.Rádio. A autora conclui que os alunos foram 

influenciados positivamente e que passaram a dominar o uso da linguagem 

radiofônica e das técnicas de radiodifusão. 
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Em sua pesquisa de mestrado, Gaspar (2007) se propõe a verificar se os 

estudantes, ao interagirem com jogos eletrônicos, utilizam conhecimentos da 

linguagem visual, mediados pela escola, para realizar as leituras de imagens. Após 

aplicação de questionário e entrevistas, a autor chega à conclusão de que, na maioria 

dos casos, os alunos estabelecem relações dos jogos com os conteúdos da escola, 

mas não são significativas. 

A dissertação de Santana (2007) estuda o uso do jogo eletrônico Call of Duty, 

visando analisar a influência dele na aprendizagem dos alunos sobre a Segunda 

Guerra Mundial. Após aplicação do jogo e de questionário aos aprendentes, o 

pesquisador concluiu que a prática promoveu uma aprendizagem cooperativa e o 

desenvolvimento da autonomia do aluno durante o processo de construção do 

conhecimento. 

 Lorençatto (2007) verificou, em sua dissertação, como se estabelecem as 

relações dialógicas em sala de aula diante do uso do computador em atividades 

pedagógicas. Após a realização de uma oficina de informática educativa e de 

observação de campo, o pesquisador concluiu que a satisfação apontada pelos 

envolvidos em usar a tecnologia leva à constatação de que as TIC qualificam o diálogo 

pedagógico.  

Martins (2008) investiga em sua dissertação se o currículo escolar responde às 

interferências da cibercultura no contexto educacional juvenil. Após entrevistas com 

alunos, professores, pedagogas e diretora, a autora constata que o grupo pode ser 

dividido em dois: os que estão imersos no digital e aqueles enraizados nos valores da 

cultura escrita. Ela sugere uma mudança na dinâmica relacional entre alunos e 

professores ao trabalharem os conteúdos escolares, e, logo, programas de formação 

continuada e a promoção de um novo modo de fazer escola, de modo que se 

atualizem as novidades da cibercultura. 

Poit (2008), em sua tese, analisa o alcance da programação dos grandes 

eventos esportivos da televisão nas aulas de educação física escolar. À luz de um 

referencial teórico da Escola de Frankfurt, o autor realizou uma pesquisa empírica com 

alunos de uma escola particular de Jundiaí, no Estado de São Paulo. Ao final, afirma 

que há uma considerável influência da mídia no comportamento dos alunos durante 

as aulas. 

A dissertação de Coelho (2009) investiga as potencialidades e limites do uso 

da telenovela para discutir direito de cidadania. Após aplicação de questionário e 
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grupo focal com envolvidos, a autora concluiu que as cenas de ficção das telenovelas 

possuem potencial para promover debates sobre a realidade. 

Santoro (2010) examina em seu mestrado como os jovens transferem para o 

teatro os conteúdos presentes nos games. Depois de analisar as dinâmicas teatrais e 

os questionários aplicados, a autora conclui que os jovens são capazes de recriar e 

interpretar, por meio do teatro, os conteúdos dos games favoritos. Ela afirma também 

que a pesquisa fornece evidências de que o teatro pode se constituir em um relevante 

instrumento para uma educação crítica, criativa e ética. 

A dissertação de Florêncio (2011) analisa indícios das representações sociais 

da disciplina de história de Boa Vista, Estado de Roraima, após assistirem à minissérie 

“O Quinto dos Infernos”. A autor conclui que tal recurso torna o aprendizado de história 

divertido e interessante, ao contrário do livro, relacionado ao cansaço e ao 

desinteresse. 

Em sua pesquisa de dissertação, Rosa (2011) analisa as práticas 

comunicativas de jovens no Orkut, visando identificar as estratégias argumentativas 

usadas por eles e de que maneira estas permitem o aprimoramento de competências 

socioculturais de leitura e escrita. Após observar os processos comunicativos dos 

estudantes na rede, a autora evidenciou que os jovens articulam as linguagens oral e 

escrita complementarmente, de maneira a estar aptos a transmitir a mensagem 

desejada por eles. 

Guczak (2011) pesquisa em sua dissertação os sentidos de práticas de 

letramentos digitais para os alunos. Após pesquisa com estudantes de Massaranduba, 

Estado de Santa Catarina, o autor descobre que eles são participantes ativos de 

práticas de letramentos digitais, construindo sentidos relacionados à vida cotidiana. 

A dissertação de Da Silva (2012) se propôs a analisar a linguagem de jovens 

em dois gêneros linguísticos: o bate-papo virtual e a produção formal de texto em sala 

de aula. O autor afirma ao final que o estudo foi relevante para compreender as 

similaridades dos hábitos dos alunos enquanto produzem textos em contextos 

diferentes.  

Oliveira (2012) investigou a constituição da sociabilidade juvenil nos ambientes 

virtuais nas redes sociais interativas. Após entrevista semiestruturada, análise dos 

perfis virtuais dos participantes e grupo de discussão instalado na rede social 

Facebook com jovens da rede privada do Distrito Federal, o autor chegou à conclusão 

de que há modos específicos de sociabilidade no ambiente virtual e uma busca 
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incessante pelo Outro, além da contínua necessidade de exposição e  dos esforços 

pelo privilégio de ter vários “amigos” na rede. O autor indicou também que os jovens 

se voltam ao fortalecimento de círculos físicos por meio de interações virtuais. Por fim, 

a pesquisa diz que essa trama abre espaço a novas possibilidades de aprendizagem 

interativa e desterritorializada, embora essas perspectivas já tenham sido refutadas 

por trabalhos elencados nesta tese (RIBEIRO, 2017; CASTRO, 2014; GENGNAGEL, 

2013). 

Abreu (2012) investiga a aprendizagem que os games propiciam aos nativos 

digitais. Após aplicação de questionários abertos com alunos de uma escola pública, 

o autor conclui que os jovens se relacionam de maneira peculiar com os games e que 

jogar, estudar e trabalhar são processos que se confundem e geram conhecimento. 

Da Silva (2012) busca identificar os pressupostos teóricos do Currículo de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias (disciplina de História) da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo e confrontá-los com as metodologias e atividades 

sugeridas no Caderno do Professor e no Caderno do Aluno para a leitura de filmes. 

Após análise, a autora conclui que há uma inadequação nas atividades sugeridas para 

leitura de linguagem fílmica. 

A tese de Ghaziri (2012) estuda práticas de leitura de textos em movimento do 

telejornalismo news na escola. Nas conclusões, o autor compartilha as impressões 

dos alunos sobre a prática, afirmando que eles consideraram-na importante, pois 

enseja a leitura em diferentes suportes e se constitui como fontes de informação sobre 

assuntos nacionais e internacionais. 

Nascimento (2013) utiliza vídeo como suporte de reflexão para investigar a 

percepção dos estudantes a respeito do bullying. Após atividade com 142 jovens de 

uma escola pública do Distrito Federal, o autor aponta que eles afirmam a vivência 

real desse tipo de violência, porém possuem expressões e conscientização 

inconformistas e renovadoras. 

Macedo (2013) investiga o uso do jogo eletrônico Game of Thrones: RPG para 

mediação de experiências formativas em ensino de história. As conclusões apontam 

para a necessidade de uma formação histórica baseada em games. 

Ribeiro (2014) analisou a percepção de estudantes acerca da atuação da mídia, 

da escola e da família em ações educativas para a convivência com as mídias digitais. 

Após questionário e entrevista semiestruturada com alunos da rede pública de Itajaí, 

Estado de Santa Catarina, a autora compartilha que os jovens estão inseridos em um 
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contexto de educação paralelo à escola, o que os deixa vulneráveis no ciberespaço. 

Por isso, ela conclui indicando a necessidade de uma discussão mais profunda sobre 

a relação adolescência, mídias digitais e educação.  

Sousa (2014) pesquisou o impacto da midiatização da cultura contemporânea 

nos jovens e de que maneira isso afeta a relação deles com a escola. Após pesquisa 

de campo com alunos da rede pública e particular que envolveu questionário, 

entrevistas, grupos de discussão e observação da rede social Facebook, a autora 

aponta que as tecnologias digitais estão mescladas com a vida cotidiana dos 

pesquisados, tanto no âmbito da escola quanto em outros locais frequentados por 

eles. Ela indica também que, embora haja um processo acelerado de interseção entre 

mídias e jovens, este não é homogêneo.  

Souza (2015) analisa os resultados de um projeto que visava proporcionar 

oficinas de construção de objetos de aprendizagem digitais por alunos do interior do 

Estado de Sergipe. Depois de analisar as produções e percepções dos estudantes, o 

autor conclui que o fato mais relevante não foram os objetos em si, mas o processo 

de construção, que propiciou ao grupo o manuseio de equipamentos tecnológicos, o 

que o motivou durante o processo. 

Lucena (2016) discute planos de intensidade percorridos com os usos das 

redes sociais virtuais e como nesses planos as relações de amizade produzem os 

currículos-entre-redes tecidos nesses cotidianos. O autor conclui que as interações 

ocorridas nas redes sociais orientam atividades escolares promovidas por alunos e 

professores a partir do momento que discussões ocorridas nas redes acontecem 

também nas salas de aula. Essa conclusão do autor é diferente da dos achados de 

Castro (2014) e Gengnagel (2013), que visualizaram o afastamento dos alunos 

quando havia tentativa docente de aproximação via atividade em redes sociais. 

Silva (2016) abordou o papel dos meios de comunicação de massa e das 

tecnologias digitais na produção de subjetividade dos alunos por meio da 

disseminação de informação e circulação de fatos sobre grandes eventos esportivos. 

Após discussão presencial e pelo Facebook com estudantes, o autor aponta que a 

escola é um espaço importante para reflexão sobre acontecimentos que perpassam 

nossas vidas. 

Santos (2016) analisou o uso pedagógico do cinema no ensino de história. O 

autor apresenta como conclusão que o uso desse recurso em sala de aula proporciona 

uma experiência significativa aos discentes, contribuindo para assimilação e 
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aprendizagem dos conteúdos estudados e também articulação de saberes não 

oriundos dessa disciplina. 

Lombardi (2018) analisou o potencial dos smartphones em sala de aula em 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Após observação, questionários, 

entrevistas semiestruturadas e grupos focais com alunos de uma escola privada no 

Estado do Paraná, a autora aponta que os smartphones fazem parte do cotidiano da 

maioria absoluta dos entrevistados, utilizando o dispositivo também para aprender, 

principalmente em aplicativos que dão rápido feedback; o rápido acesso às 

informações disponíveis no ciberespaço também foi apontado como uma importante 

qualidade desses dispositivos. Por fim, compartilha a opinião dos professores, que 

afirmaram acreditar que a tecnologia em questão tem potencial para ser usada em 

sala de aula, mas que eles necessitariam de uma formação para isso e que também, 

para esse uso, as escolas teriam que passar por reestruturações. 

Ribeiro (2018) analisou os impactos sociais, linguísticos e afetivos no 

letramento de alunos da rede pública que foram expostos a uma proposta de 

atividades que abordavam o desenvolvimento da escrita de textos narrativos por meio 

de jogos. Após três meses de atividades que intercalavam momentos de jogos nos 

smartphones dos alunos e práticas textuais sem o uso do dispositivo – as quais foram 

analisadas para compor o resultado da pesquisa –, a autora afirma que a experiência 

foi positiva, dado que os alunos apresentaram avanços significativos na escrita dos 

textos.  

Da Silva (2018) investigou como os alunos percebem a ciência nos filmes. Para 

análise, ele assistiu com os alunos Frankstein (1931) e Frankstein de Mary Shelley 

(1994), solicitou que observassem e escrevessem em uma folha as relações sobre 

ciência e cientistas e realizou grupos de discussão. Como considerações finais, o 

autor apontou que diferentes inquietações e observações foram levantadas pelos 

estudantes e que a visão ingênua e neutra foi evidenciada por alguns deles. Concluiu 

dizendo que filmes como os explorados no trabalho podem contribuir para realizar 

discussões sobre produção de conhecimento científico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme apresentado no percurso desta tese, o pesquisador tinha como 

hipótese inicial a compreensão de que o processo de construção da BNCC definido 

pelos responsáveis pelo delineamento de políticas públicas presente no documento 

não levam em conta a produção desenvolvida pela academia, especialmente as 

pesquisas realizadas em programas stricto sensu, que demandam tempo e alto 

investimento em suas concretizações – seja por parte do sujeito que estuda, seja por 

parte do próprio Estado na concessão de bolsas por parte das agências de fomento. 

Esse descompasso aponta para uma lacuna entre o que é idealizado e desenvolvido 

pelo Estado, considerando-se as políticas públicas, e o que se pesquisa e sistematiza 

na academia. 

Com base nessa hipótese, foi concebida a problemática a ser respondida por 

meio da pesquisa bibliográfica e documental que se realizou para esta tese. A 

pergunta de pesquisa definida foi: “De que maneira os conhecimentos produzidos 

pelas pesquisas nacionais, nas duas primeiras décadas do século XXI, fundamentam 

os argumentos para o uso de tecnologias digitais no Ensino Médio nas concepções 

teóricas da Base Nacional Comum Curricular?”. 

Considerando-se essa problemática, o objetivo geral que se constituiu foi: 

“Analisar de que maneira os conhecimentos produzidos pelas pesquisas nacionais, 

nas duas primeiras décadas do século XXI, fundamentam os argumentos para o uso 

de tecnologias digitais no ensino médio nas concepções teóricas da Base Nacional 

Comum Curricular”. 

De modo a se estar apto a alcançar esse objetivo geral, foram delineados três 

objetivos específicos. O primeiro deles consistiu em: “Confrontar os conceitos de 

pensamento computacional, cultura digital e mundo digital presentes na BNCC, 

mostrando os limites e restrições deles, por meio da interconexão com as concepções 

de autores contemporâneos”. Esse objetivo foi atingido por meio da confrontação 

entre os conceitos das dimensões tecnológicas – pensamento computacional, mundo 

digital e cultura digital –, sucintamente abordados na BNCC, e da pesquisa realizada 

na literatura específica constante em livros, periódicos, teses e dissertações. 

O segundo objetivo específico foi: “Identificar a produção de conhecimento da 

pesquisa nacional do século XXI acerca da fundamentação teórico-metodológica do 

uso de tecnologias digitais no ensino médio”. Para dar conta dele, foi realizada uma 
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leitura flutuante dos títulos e resumos dos trabalhos previamente levantados no 

Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, e, destes, apenas os que apresentavam 

textos que abordassem ou tivessem alguma relação com as dimensões tecnológicas 

da Base foram considerados para a análise nesta tese. 

O currículo, tema de extrema relevância para esta pesquisa, foi explorado em 

capítulo à parte. O pesquisador apresentou conceitos de autores contemporâneos e 

buscou articulá-los com as tecnologias e com as dimensões tecnológicas da Base. 

Nessa perspectiva, o terceiro objetivo específico consistiu em: “Apontar a contribuição 

da pesquisa nacional para a construção dos novos currículos, considerando as 

dimensões tecnológicas apresentadas na BNCC”. Para cumpri-lo, realizou-se uma 

discussão entre a fundamentação teórica e a pesquisa desenvolvida nas teses e 

dissertações previamente selecionadas. 

A metodologia eleita para dar conta de verificar a hipótese previamente 

estabelecida e responder ao problema levantado consistiu em um estudo qualitativo 

quanto a sua abordagem, exploratório quanto aos seus objetivos, documental e 

bibliográfico quanto aos procedimentos adotados. Foram utilizadas as metodologias 

“estado da arte”, como técnica para coleta dos dados, e “análise de conteúdos”, para 

a análise dos dados obtidos. 

No Capítulo 1, foram explorados os marcos legais que deram direção a esta 

pesquisa, tendo como fonte primeira a Constituição Federal de 1988, que em seu art. 

210 evidencia que conteúdos mínimos sejam estabelecidos para o ensino 

fundamental, apresentando também a exigência da inserção dos conteúdos para o 

ensino médio. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei n. 

9.394/1996 – estava explicitado que essa fixação e, ainda, as competências e 

diretrizes que norteariam os currículos deveriam ser realizadas em colaboração com 

estados, municípios e Distrito Federal. 

Emerge aqui um ponto categórico fundante para a compreensão e para a 

operacionalização da BNCC: estabelecer a diferença entre competências e diretrizes 

versus currículos, em que as competências e diretrizes deverão ser comuns, porém 

os currículos, diversos, tendo em vista que cada sistema de ensino deve refletir e 

delinear o próprio currículo considerando a sua realidade. Entende-se, então, que a 

BNCC não será o currículo local, mas sim o norteador dele. 

Dessa tentativa de atender ao dispositivo constitucional, bem como a LDBEN, 

foram propostos, em 2000, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 
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(PCNEM), e, em 2012, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(DCNEM). 

Em 2014, a Lei n. 13.005 promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), com 

validade de dez anos, o qual, em sua meta 7, trouxe à tona novamente o debate sobre 

a necessidade de uma base comum. Ainda em 2014, houve a Conferência Nacional 

de Educação 2014 (BRASIL, 2014), também uma catalisadora do que hoje é 

conhecida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – afinal, dela resultou um 

documento que se constituiu como um referencial para o processo de mobilização em 

torno da Base. 

O pesquisador considerou importante ainda abordar a Lei n. 13.415/2017, 

conhecida como “Lei da Reforma do Ensino Médio”, e mais especificamente os artigos 

35A e 36. Por fim, a BNCC no Ensino Médio foi homologada pelo ministro da 

Educação em 14 de dezembro de 2018; os sistemas de ensino devem implementá-lo 

a partir de 2020. 

Conforme apontado, a Base, de caráter normativo, destaca as competências 

específicas dentro das áreas do conhecimento e também aponta dez competências 

gerais a serem trabalhadas ao longo de toda a educação básica. Embora o documento 

revele um discurso de que deposita confiança e esperança na tecnologia como aliada 

ao desenvolvimento das competências já explicitadas, o que se observa é um 

condensado de informações apresentadas em menos de três páginas, decompondo 

as tecnologias digitais e a computação em três dimensões. 

  Nesse contexto, a preocupação da Base com uma realidade genérica dos 

jovens brasileiros, assim como a forte expectativa com relação ao uso das tecnologias 

digitais de informação e comunicação no ensino médio, se mostrou um tanto vaga. 

Isso porque indicam um futuro incerto, não esclarecendo as circunstâncias ou as 

condições que serão dadas para/pela escola; não descreve ou regulamenta a função 

do Estado para a criação dessas circunstâncias, não demonstrando os requisitos para 

que se promovam atividades curriculares relacionadas ao uso de tecnologias nas 

instituições escolares. 

 No sentido de contribuir ao debate e tratar dos pontos apresentados, os 

conceitos de pensamento computacional, mundo digital e cultural digital foram 

expandidos de modo a verificar a incidência/ausência da pesquisa nacional em suas 

construções na Base. De forma a tornar a Base operacionalizável, o pesquisador 

constatou que havia uma hierarquia entre as dimensões e que estas partiam de 
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competências e habilidades mais simples (a serem desenvolvidas no âmbito da 

dimensão “pensamento computacional”) às mais complexas a serem desenvolvidas 

na dimensão “cultural digital”. 

Sendo essas dimensões hierárquicas, elas se tornam dependentes, ou seja, o 

aluno só conseguirá avançar e aprimorar as competências de uma dimensão superior 

se tiver desenvolvido bem aquelas desejáveis na dimensão que a antecede. Nesse 

sentido, o aprendente que não apresentar a capacidade de criar algoritmos, desejável 

na dimensão “pensamento computacional”, não conseguirá operar as tecnologias 

digitais e virtuais nem refletir criticamente sobre elas. 

Observaram-se, ainda, dois desalinhos relacionados à nomenclatura das 

dimensões. No primeiro caso, o pesquisador concorda com o Centro de Inovação para 

a Educação Brasileira (CIEB), que propõe trocar “mundo digital” por “tecnologia 

digital”, tendo em vista que o termo tecnologia digital expressa melhor o conceito que 

se quer atribuir a ele. O segundo ponto é que, após pesquisa aprofundada, o 

pesquisador sugere que o termo cultura digital possa ser substituído por cibercultura, 

conceito que possui mais literatura específica e, consequentemente, se encontra mais 

disseminado. 

Quando o pesquisador se aprofundou nos conteúdos referentes às dimensões, 

observou o desalinho entre o que está disposto na literatura vigente e o que consta 

no texto da Base. Ele verificou maior distanciamento na dimensão “pensamento 

computacional”, termo cunhado por Jeannette Wing em 2006 e debatido em vários 

fóruns internacionais, mas que teve todo o histórico de debates e pesquisas reduzido 

ao entendimento de que compreende apenas a capacidade de desenvolvimento de 

algoritmos. Conforme foi anteriormente mencionado nesta tese, é possível concluir 

que a Base apresenta baixa articulação com a teoria nacional e internacional 

existente, e, em sendo incipiente, aponta para um futuro incerto e não apresenta os 

requisitos para que possa ser, de fato, desenvolvida e trabalhada pelos professores 

que atuam nas instituições escolares. 

O mundo digital na BNCC – ou tecnologia digital, como o pesquisador elegeu 

nominar – corresponde ao manuseio dos artefatos tecnológicos digitais e aos seus 

vocabulários inerentes, envolvendo aprendizagens de processamento, transmissão, 

distribuição, codificação, armazenamento e proteção da informação. Todo esse 

vocabulário expresso na Base é oriundo das ciências da computação, da 

biblioteconomia e da gestão da informação, áreas que nem sempre passam pela 
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formação dos professores, e, portanto, tende a ser termos ou conceitos que estão 

distantes de seus contextos de formação e de aplicação. 

Outro ponto levantado nesta tese refere-se à polissemia do verbo “processar”, 

que possui em seus sinônimos variadas interpretações, permitindo que seja 

compreendido como “organizar”, “sistematizar” ou “fazer acontecer”. Trata-se de 

ações distintas que podem não contribuir para o desenvolvimento dos currículos dos 

sistemas de ensino. 

 A Base, apesar de depositar confiança de que as tecnologias podem 

potencializar o processo de ensino e de aprendizagem, é incipiente em suas 

descrições, apresentando dois ou três exemplos seguidos de “e outros” ou “etc”. O 4 

in Balance foi apresentado nesta tese dentro da dimensão “mundo digital”, por 

acreditar que esse modelo seja profícuo para os sistemas de ensino refletirem sobre 

sua atual realidade tecnológica, podendo pensar em planos de ação com vistas a 

mitigar os eixos do modelo que se encontram desbalanceados. O fato de ter uma 

versão nacional assinada pelo CIEB e organizada pelos professores Maria Elizabeth 

Almeida e José Armando Valente denota a relevância do modelo que poderia ter sido 

pelo menos sugerido na Base. 

No âmbito da cultura digital, embora o termo esteja em voga no momento, o 

seu “sinônimo”, cibercultura, é mais robusto; além disso, como já é utilizado há mais 

tempo, possui maior literatura, fazendo este pesquisador acreditar que seja o mais 

indicado para nominar essa dimensão da BNCC. 

A Base, hierarquizada como está, só permite ao aluno desenvolver as 

competências da dimensão “cibercultura” caso tenha avançado nas anteriores; afinal, 

aponta que o jovem deve ter fluência no uso da tecnologia digital para se expressar 

culturalmente e resolver problemas. Mas, conforme explicitado em seu referido tópico, 

essa proposta, que salta aos olhos por sua imponência e “preocupação com as causas 

sociais”, apresenta-se de modo reducionista e vago, desprestigiando o esforço que 

professores e pesquisadores fazem para suprir, prática e teoricamente, necessidades 

mínimas no contexto escolar, preterindo o fato de que para a participação efetiva no 

mundo digital é preciso que haja, antes, acesso gratuito aos equipamentos, assim 

como conectividade gratuita e de boa qualidade.  

O currículo, a essência do que se discute nesta tese, foi debatido em capítulo 

específico, seguindo a mesma linha de raciocínio aplicada quando se expandiram os 

conceitos de pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Articulando-
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se os textos da Base com curriculistas contemporâneos, foi verificado um aspecto 

reducionista do documento, que pode levar a crer que flexibilidade é sinônimo de falta 

de qualidade. Isso acontece, pois a Base consiste em um emaranhado de situações 

e aprendizagens mínimas que devem se assegurar aos alunos, porém sem que se 

explicitem os meios para que os sistemas de ensino possam implementá-las. 

Outra questão observada é que a BNCC salienta uma preocupação com a 

realidade de nossos jovens e imputa ao ensino médio a responsabilidade tanto sobre 

a preparação deles para o mundo do trabalho quanto as necessárias relações entre 

tecnologia e processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, não esclarece de que 

modo a instituição escolar dará conta dessa tarefa, tampouco aponta políticas públicas 

ou, ainda, responde qual a função do Estado para a constituição ou o favorecimento 

de um ambiente que permita o desenvolvimento de atividades que envolvam o uso de 

tecnologias na escola. 

Cabe aqui ressaltar que dois aspectos muito abordados nas teses e 

dissertações analisadas disseram respeito à falta de infraestrutura tecnológica das 

escolas para realizar ações embarcadas com tecnologia e à necessidade de formação 

docente para essa empreitada. Ambos os assuntos passam ao largo da Base.  

Findada a articulação entre os ditos da Base e o referencial teórico vigente, foi 

o momento de explicitar as leituras realizadas nas teses e dissertações, 

parametrizando as lacunas por meio da exposição das pesquisas nacionais e 

demonstrando a riqueza destas que foi deixada de lado na concepção da BNCC. 

Conforme explicado no decorrer deste estudo, de 295 trabalhos que compunham o 

corpus de pesquisa, 92 tiveram excertos os resumos compartilhados e 9 tiveram as 

considerações finais lidas no intuito de uma análise mais profunda. 

No que se relaciona ao pensamento computacional, percebeu-se que a teoria 

que o subjaz é muito mais profunda do que o explorado pela Base, principalmente no 

que diz respeito à meta-aprendizagem, “o conhecer como se conhece”. Foi visto 

também que as experiências do pensamento computacional podem ser trabalhadas 

de maneira transversal, isto é, como meio para aprender determinados conteúdos e 

desenvolver competências e habilidades.  

Outro ponto que faltou à Base e que as pesquisas analisadas exploraram foi a 

necessidade de um referencial teórico sustentando as ações, seja o construcionismo 

de Papert, seja a Aprendizagem Significativa de Ausubel, seja a Taxonomia de Bloom. 
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A interdisciplinaridade também foi apontada como possibilidade a ser explorada na 

dimensão “pensamento computacional”. 

Quando analisadas as pesquisas definidas como possíveis contribuintes da 

Base na dimensão “mundo digital” , também foi percebido que o uso de uma teoria 

fundamentando as ações do professor provê resultados mais positivos. 

A tecnologia digital, vedete para uma educação de qualidade, não pode ser 

usada e debatida apenas como instrumental e racionalidade técnica. No contexto no 

qual ela se insere, os alunos têm de estar aptos a refletir sobre e com ela, e não ser 

simplesmente influenciados por ela. Partindo da divisão que o filósofo brasileiro Álvaro 

Vieira Pinto faz da tecnologia, foi possível notar que das quatro possibilidades de se 

discuti-la, a Base considera apenas uma, a técnica. Nesse sentido, é possível 

reafirmar o descuido da BNCC ao tratar superficialmente essa dimensão.  

Outro ponto que se destaca na parametrização proposta foi a ausência de uma 

abordagem explícita sobre a autoria, a qual está em voga contemporaneamente e que 

tem o currículo do município de São Paulo como precursor no Brasil. Na autoria, os 

alunos têm contato com as mídias e tecnologias digitais, devendo construir as próprias 

histórias e projetos por meio do manuseio de dados e informações que estão à sua 

disposição no ciberespaço. 

A Base é lacônica e ainda utiliza vocábulos que podem denotar sentidos 

diversos em suas interpretações, dificultando seu entendimento. Esses desalinhos e 

lacunas foram explorados nesta pesquisa no sentido de contribuir para melhor 

interpretação e operacionalização por parte dos sistemas de ensino. 

As teses e dissertações analisadas também ajudam a construir um retrato mais 

fidedigno das relações dos jovens com as tecnologias digitais, e as pesquisas 

apontaram que os alunos não estão sempre dispostos a ter aulas com tecnologias, 

que não são autodidatas no uso delas e costumam resistir quando se veem diante da 

necessidade de manusear algo sobre o que não têm domínio. 

Houve pesquisas que salientaram que professores tentaram abordagens 

inovadoras usando as tecnologias digitais e redes sociais que os jovens estão 

acostumados a utilizar, mas não tiveram êxito nas suas experiências, tendo como 

alegações dos alunos o fato de estes não quererem “aprender” no local que usam 

para se entreter.  

Dentro dessa perspectiva, também foram analisadas pesquisas em que jovens, 

acostumados com o sistema escola tradicional, embora queiram que a escola e o 
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professor inovem em suas práticas, não conseguem organizar suas faculdades 

mentais para entender que é possível ter uma aprendizagem consciente, mesmo nas 

redes em que estão se entretendo. Este contrassenso foi muito abordado nas 

pesquisas: alunos pleiteando abordagens inovadoras da escola, mas não 

respondendo adequadamente a elas. 

Este pesquisador é um professor que vivencia o ensino superior, acompanha a 

educação básica com um olhar “de fora” e vê como positivas as experiências híbridas 

– que mesclam momentos presenciais e a distância. Por outro lado, a Portaria n. 

2.117/2019 do MEC regulamentou que cursos superiores presenciais ofertem até 40% 

na modalidade a distância. Esses dois aspectos corroboram a defesa de que os alunos 

do ensino médio façam uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), pois estes 

podem torná-los mais preparados para o ensino superior. Isso porque certamente 

utilizarão essa tecnologia, independentemente da modalidade que escolham cursar 

(presencial, semipresencial ou a distância). 

Chegando ao fim das análises, foi o momento de parametrizar os trabalhos da 

dimensão “cultura digital” (ou “cibercultura”). As três experiências analisadas nessa 

dimensão nas teses e dissertações passam totalmente à margem da Base. Isso 

porque o documento se esquece das tecnologias digitais off-line, como a televisão, 

por exemplo, que é o meio de comunicação de maior penetração nos domicílios no 

Brasil e, portanto, grande formador de opinião. Quando o assunto é a atitude dos 

jovens no ciberespaço, percebe-se uma proatividade deles para entretenimento, 

porém adotam uma postura passiva quando o objetivo é uma atividade de 

aprendizagem envolvendo o uso de tecnologia digital. 

Quando não estimulados pelo professor, eles não conseguem se ver como 

autores do ciberespaço, contentando-se apenas com a fruição que o navegar na 

internet permite. Na opinião de professores, conforme análise apresentada pelos 

trabalhados examinados, o imediatismo e a fugacidade propiciados pelas redes 

tornam os jovens impacientes para processos de construção de conhecimento, 

tornando a escola um local desinteressante. As habilidades da atenção ficam 

frequentem-te longe das finalidades pedagógicas do conhecimento escolar, que tem 

sua especificidade e seu valor na constituição do pensamento.  

Por isso, denota-se, nas pesquisas apreciadas, a necessidade de se pensar a 

escola como um local de desacelerar e desconectar, trazendo os jovens novamente 

para a realidade “desconectada”. Isso não torna menos importante discutir sobre o 
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mundo físico em que eles estão inseridos, dado que o modo como usam as 

tecnologias digitais impactam diretamente o seu modo de aprender, que vem 

acontecendo off-line (no mundo físico). 

Conclui-se, portanto, que, não sendo um componente curricular nem uma área, 

as dimensões tecnológicas merecem ser desenvolvidas por meio da transversalidade, 

combinando as habilidades e competências dessas dimensões aos componentes 

curriculares das áreas, sem se esquecer também das competências gerais. 

Categorizar as teses e dissertações dentro das dimensões conceituais da 

BNCC não se constituiu como uma tarefa fácil, dado que no início do trabalho as linhas 

entre mundo digital e cultura digital pareciam ser muito tênues. Mesmo no decorrer 

dessa tarefa, com muita leitura e com as pesquisas já categorizadas, o pesquisador 

viu-se perguntando por que o trabalho analisado estava em uma categoria e não em 

outra. Então, embora, por meio do referencial teórico que possuía, tenha categorizado 

os trabalhos da maneira como foi aqui exposto, futuras pesquisas podem ter a função 

de aprofundar entendimentos. 

Por fim, ainda que não seja o objetivo do presente trabalho, o que se percebeu 

nas pesquisas analisadas foi uma carga muito grande colocada sobre os ombros dos 

professores. Isso pode ser observado em afirmações como: “falta de capacidade” do 

professor para lidar com a “nova cultura de aprendizagem” dos alunos. Tal percepção 

desconsidera o histórico de lutas dos professores que acabam sendo responsáveis 

por resolver todos os problemas nacionais que tendem a recair sobre a escola.  

No âmbito do uso da tecnologia na escola, seria “problema” também dos 

gestores escolares, coordenadores, pedagogos, além dos gestores das secretarias 

de educação e seus colaboradores. Mas, o que se ouve é que o “problema” é sempre 

o professor que não se “atualiza”. Nesse sentido, as pesquisas analisadas mostraram 

também uma falha nos cursos de formação continuada desses docentes, por apenas 

fornecer o ferramental tecnológico sem um debate crítico e emancipatório que lhes 

permita ter com os alunos o mesmo aprofundamento. E, a existência de leis municipais 

e estaduais que proíbem o uso do celular nas escolas, como os sistemas de ensino 

lidarão com essa questão? 

O professor brasileiro da educação básica é, em geral, um super-herói: trabalha 

em dois padrões período integral, por vezes em várias escolas, cuida da família e 

recebe um salário que não condiz com a responsabilidade e o desgaste da profissão, 

além de se atualizar constantemente por conta própria ou com os cursos promovidos 
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pelos seus sistemas de ensino. Vale lembrar que as pesquisas que mais denotaram 

sucesso na aprendizagem dos alunos foram aquelas em que o professor conduziu o 

processo; afinal, empiricamente se demonstrou que os jovens não são tão autodidatas 

como o senso comum afirma. 
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