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RESUMO
Resiliência e tecnologias digitais móveis no contexto da educação básica:
“senta que lá vem a história”
Valdenice Minatel Melo de Cerqueira

A presente investigação de natureza narrativa integra-se na linha de pesquisa das Novas
Tecnologias em Educação do Programa Educação: Currículo da PUC-SP. Trata-se de um
estudo descritivo, de natureza qualitativa, e que se desenvolveu a partir da implantação do
programa Dante Tablet no Colégio Dante Alighieri entre os anos de 2011 e 2012. O objetivo
geral da pesquisa é observar, descrever e analisar as ações empregadas na implantação de
um programa de integração das tecnologias digitais móveis da informação e comunicação
(TDM) ao currículo de uma escola de educação básica, identificando as resiliências surgidas
nesse processo. Para tanto, foram feitas análises de documentos que deixam transparecer a
história e o cotidiano do referido colégio, entre os quais: relatos sobre a fundação do colégio,
Regimento Interno, atas de reuniões dos comitês de gestão (docente e discente),
apontamentos de práticas pedagógicas dos professores, além de questionários para
professores das 1ª séries do Ensino Médio e alunos do Comitê Gestor Discente. A viagem
rumo ao Paraíso do poeta Dante Alighieri, descrita na obra “A Divina Comédia”, foi utilizada
como metáfora do processo metodológico. Relativamente à narrativa que sustenta esta tese,
seu desenvolvimento foi conduzido de maneira espiralada, a partir do conceito de espiral de
aprendizagem de Valente. A resiliência, neste trabalho, remete às ações que oferecem
capacidade de superar dificuldades e transpor situações adversas, e foi estudada a partir de
Simpson e Tavares. Além desses autores, o aporte teórico também referencia Almeida nas
questões de web currículo e Freire na perspectiva da educação como intervenção no
mundo, possibilitando mudanças e transformações. Ao longo do trabalho, identificaram-se
quatro ações resilientes que foram preponderantes para a sustentação do programa Dante
Tablet: a criação do Comitê Gestor Discente; a utilização ampliada do ambiente virtual de
aprendizagem criado no MOODLE; a identificação e valorização de práticas exitosas que
favoreceram aspectos relacionados com a autoria de alunos e professores; e a oferta de
uma conexão de qualidade com a internet, que possibilitou a realização de atividades desde
as mais simples, como a busca e seleção de informações, até aquelas que promovem a
autoria dos alunos e, de forma colaborativa, a produção e a organização do conhecimento
por meio de serviços nas nuvens. A identificação dessas ações se deu por meio de alguns
indicadores que, estabelecidos a partir do trabalho de Fullan, são chamados nesta pesquisa
de vetores – a saber, necessidade, clareza, complexidade e qualidade. Em complemento à
identificação das ações resilientes, constatou-se que o processo de integração das
tecnologias digitais ao currículo deve ser pensado e efetivado a partir de uma reflexão, de
um diálogo, com a participação de todos os sujeitos do ato pedagógico (em particular,
professores, alunos e gestores) – na perspectiva de uma gestão compartilhada, do web
currículo, priorizando uma integração, em rede, de pessoas, ideias, conhecimentos e
culturas. Finalmente, a expectativa é a de que este trabalho possa contribuir para a reflexão
sobre integração das tecnologias digitais móveis ao currículo, no âmbito da educação básica
brasileira.

Palavras-chave: resiliência, tecnologias digitais móveis (TDM), currículo, web currículo,
tablets.
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ABSTRACT
Resilience and mobile digital technologies in the context of basic education:
there will go the history
Valdenice Minatel Melo de Cerqueira

This narrative-based work is attached to the line of research known as New Technologies in
Education of “Education Program: Curriculum” from PUC - SP. This is a descriptive and
qualitative-related study that evolved from the implementation of Dante Tablet program in
Dante Alighieri School between 2011 and 2012. The overall objective of this work is to
observe, describe and analyze the actions employed in the implementation of a program
intended for the integration of information, communication, mobile and digital technologies
into the curriculum of a school of basic education, while identifying the resiliencies arisen
concerning this implementation. For this, we carried out analyses on documents that reveal
the history and routine of the mentioned school, among them records of the institution’s
foundation, its Internal Regulations, accounts of meetings for training teachers, reports of
students’ and teachers’ steering committees, notes of teaching practices, and questionnaires
for teachers of tenth-grade secondary school and students of the Student Steering
Committee. The journey to Paradise of the poet Dante Alighieri, described in the book "The
Divine Comedy", was used as a metaphor of the methodological process. As to the narrative
that supports this work, its development was conducted in a spiral manner, from the concept
of Valente’s spiral learning. In this paper, the idea of resilience, taken from Simpson and
Tavares studies, refers to actions that provide the ability to overcome difficulties and
adversities. In addition to these authors, the theoretical framework also comprehends
Almeida with regard to issues on curriculum web and Freire over his view on education as an
intervention in the world that enables change and transformation. Throughout the work, we
identified four resilient actions that were predominant for the maintenance of Dante Tablet
program, which are: the creation of the Student Steering Committee; the amplified use of
Virtual Learning Environment (MOODLE); the identification, encouragement and
enhancement of successful practices that favored aspects of students’ and teachers’
authorship; and the provision of a high-quality connection to the Internet, which allows
activities involving since the simple ones, such as searching and selecting information, until
those that promote students authorship and co-authorship as well as, in a collaborative way,
the production and organization of knowledge through cloud computing. The verification of
these actions was possible through some indicators that, established by Fullan, are called in
this research vectors – namely, need, clarity, complexity and quality. In addition to the
identification of those resilient actions, another finding of this work was that the process of
integration of digital technologies into curriculum should be designed and effected from a
deep reflection and a broad dialogue, with the participation of each individual involved in the
pedagogical task (in particular, teachers, students and administrators) – so as to approach
the subject from the perspective of a shared management of web curriculum, prioritizing an
online integration of people, ideas, knowledge and cultures. Finally, the expectation is that
this work can contribute to the debate on integration of mobile digital technologies into the
curriculum within the Brazilian basic education.

Keywords: resilience, mobile digital technology (MDT), curriculum, curriculum web, tablets.
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A loba avançava, lentamente, e me fazia descer, me empurrando de volta para aquele lugar onde a
luz do Sol não entra. (Dante Alighieri, A Divina Comédia, Inferno, Canto I)

Ó poeta que me guias, julga minha virtude e dize se é compatível com o caminho árduo que me
confias. (Dante Alighieri, A Divina Comédia, Inferno, Canto II)
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INTRODUÇÃO: NARRATIVAS PESSOAL E PROFISSIONAL
As ações dos seres humanos são as melhores intérpretes de seus pensamentos.
John Locke

Minha história, uma pesquisa, uma narrativa e uma tese. Aqui começa o registro da
minha jornada, cuja leitura, espero e desejo, que “faça sentido” não somente pelo
que academicamente expressa, mas, principalmente, pela entrega ao que acredita,
ao possível, na busca do ideal.

“Senta que lá vem a história”1
Tenho cinco faces: professora, estudante, mãe, esposa e sempre criança – não
necessariamente nesta ordem! Estou inserida em um grupo familiar de cinco
pessoas (três filhos, marido e eu). Tive cinco empregos até hoje... Todos ligados à
educação, mais precisamente à escola2 e gosto de metáforas para ajudar a
representar o meu pensamento... Portanto, depois desta breve explicação vamos ao
jogo das Cinco Marias3.
O cinco-Marias tem origem em um costume da Grécia antiga. Quando
queriam consultar os deuses ou tirar a sorte, os homens jogavam ossinhos
da pata de carneiro (astrágalos) e observavam como caíam. Cada lado do
ossinho tinha um nome e um valor, e a resposta divina às perguntas
humanas era interpretada a partir da soma desses números. O lado mais

1

“Senta que lá vem a história” era um dos quadros do programa infantil de sucesso “Rá-Tim-Bum”,
produzido e exibido pelo canal aberto de televisão - TV Cultura - de 1989 a 1992. Como o próprio
nome diz, era o momento da “contação” de histórias.
2

Neste trabalho, a palavra “escola” refere-se à instituição de ensino de maneira geral. Usarei a grafia
em caixa alta quando o termo se revestir do sentido de instituição social. Quando a referência for à
escola na qual a pesquisa foi realizada, utilizarei “a escola na qual trabalho” ou “a escola na qual se
deu a pesquisa” ou ainda mencionarei “colégio”, como a instituição é referenciada por muitos que lá
convivem.
3

Uma demonstração do jogo pode ser vista clicando-se sobre o link ou acessando:
http://www.youtube.com/watch?v=KaZVxf6IDxk. Acesso em: 23/09/2012.
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liso era chamado kyon (valia 1 ponto), o menos liso, coos (6 pontos); o
côncavo, yption (3 pontos), e o convexo, pranes (4 pontos).
Com o tempo, os ossinhos foram substituídos por pedrinhas, sementes e
pedaços de telha até chegar aos saquinhos de tecido recheados com areia,
grãos ou sementes (COSTA, s. d, s. n.).

Figura 1: Jogo das Cinco Marias

Fonte: Foto de V.M.M.C.

A figura 1 mostra a foto do Jogo das Cinco Marias. Esse jogo faz parte da minha
infância e adolescência! Para jogar as Cinco Marias, necessita-se concentração e
um pouco de técnica. É necessário jogar os saquinhos para o alto e pegar os
saquinhos que ficam no chão. O jogo caminha em um crescendo de dificuldade:
primeiro joga-se um saquinho e se pega um saquinho que ficou no chão, depois
jogam-se dois saquinhos e pegam-se dois saquinhos no chão, e assim por diante...
Cada peça/pedra é importante para que o jogo tenha a sua cadência própria, com
movimentos simples e realizados com cuidado e firmeza.
O jogo das Cinco Marias, juntamente com o conceito de espiral de aprendizagem
(VALENTE, 2005), ajudam ambos a compreender esta minha narrativa introdutória
no contexto da educação e tecnologia. Assim como o jogo das Cinco Marias
transcorre em um crescendo de complexidade, a espiral de aprendizagem evidencia
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como vamos sendo impulsionados e nos impulsionamos a dar uma volta para cima
nessa pirâmide invertida do conhecimento.
Assim, parti de uma visão tecnicista da educação e da tecnologia, apesar de
apresentar ingredientes pós-modernistas na minha formação. Tal visão tecnicista foi
muito pautada pela minha própria formação enquanto aluna. Ao mudar para o papel
de professora, herdei esta herança da qual venho tentando me desfazer ao longo da
minha trajetória pessoal e profissional.
Nesse movimento de construção/desconstrução/reconstrução, repleto de esperança,
eu busco um autorreconhecimento como alguém capaz, “empoderada”, cheia de
sonhos e, não obstante, repleta de falhas. É nesse movimento, pois, que conservo a
concretude da minha história, sem o que nenhuma linha deste trabalho faria sentido.
Cá estou, depois de cinco escolas, em busca de mostrar e defender no doutorado
que a sofisticação da integração das tecnologias digitais móveis de informação e
comunicação (TDM)4 ao currículo escolar, passa por atitudes e ideias simples, tal
qual o jogo das Cinco Marias, e que essas atitudes e ideias relacionam-se, por sua
vez, à resiliência.
De maneira que o conceito de resiliência torna-se peça fundamental para captar a
essência do estudo que aqui se constitui: uma análise do processo de implantação
de dispositivos digitais móveis (tablets) no contexto escolar, a partir da experiência
da própria pesquisadora, que coordenou o processo e buscou, por meio do recurso
da narrativa, “contar” a história na qual foi sujeito ativo.

4

Reconheço que, atualmente, as siglas para designar as tecnologias digitais de informação e
comunicação, relacionadas à educação, vem se alterando: de TIC (Tecnologias da Informação e
Comunicação, passando por NTIC (Novas Tecnologias da Informação e Comunicação) e mais
recentemente encontramos as siglas TMSF (Tecnologia Móvel com Conexão sem Fio) e TDIC
(Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação). De minha parte, considero todas as siglas
importantes e relevantes. No entanto, a palavra “digital”, mais do que um adjetivo, constitui, aqui, uma
palavra que distingue o tipo de tecnologia da qual falamos, sendo possível, portanto, diferenciar o
lápis (que também é tecnologia) do celular (tecnologia plenamente digital). Dessa forma, para este
trabalho, optei pela sigla TDM (Tecnologia Digital Móvel de Informação e Comunicação), sendo que
“móvel” qualifica uma conexão do tipo wireless (Wi-Fi). Cumpre reforçar, portanto, que, neste
trabalho, a sigla TDM denomina as tecnologias digitais móveis de informação e comunicação.
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No presente estudo, portanto, as descrições, os relatos, as imagens, links, exemplos
e outros tantos dados, fatos e informações, compõem uma narrativa organizada e
linear da tese – respeitando o formato acadêmico – da autora. Dito de outra forma, a
tese é ela mesma uma narrativa.
Prioritariamente, a estratégia de discorrer sobre a experiência de implantação,
enquanto recurso metodológico pauta-se em Almeida (2013c), que ressalta a
importância, na perspectiva “deweyana”, da “experiência como condição inerente de
aprendizagem que envolve os sujeitos e as relações que ele estabelece com o
mundo” (ALMEIDA, 2013c, s.n.).
Assim, depois de resistir à opção da narrativa enquanto “contação” de história e eixo
metodológico da tese, assumi, de fato, a posição da contadora. Isso somente foi
possível graças ao olhar acolhedor e profissional da orientadora, bem como às
leituras que garantiram rigorosidade à escolha. Para esse tipo de resistência, Josso
(2009) sugere assumi-la conscientemente e “e deixar passar a caravana... O que
não impede de sermos críticos e exigentes com a coerência epistemológica e o
processo metodológico” (JOSSO, 2009, p. 137).
A favor dessa escolha pela narrativa como eixo metodológico, Ramirez e Olarte
(2006) defendem que:
El diálogo y el contar historias son los medios por los cuales las
interacciones sociales afectan el equilibrio de las comunidades y de las
sociedades. La interacción social implica la interacción de la gente dentro de
la sociedad. Aprendemos de otros y compartimos com otros lo que hemos
aprendido. Obramos recíprocamente com otros de varias maneras que
influencian nuestro estado y papeles en comunidades sociales. Los seres
humanos tenemos patrones más complejos de interaciones sociales que
cualesquiera otras espécies (RAMIREZ; OLARTE, 2006, s.n.).

As interações humanas e sociais, que permitem o aprendizado e que se constituem
a partir do diálogo e das narrativas, conforme atesta o pensamento de Ramirez e
Olarte (2006) acima, se configuram a partir de uma espiral ascendente de
aprendizagem (VALENTE, 2005) – elemento imprescindível para a compreensão
deste trabalho — isso porque a narrativa que ora se apresenta compõe-se de uma
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apresentação das trajetórias pessoal e profissional. Essas trajetórias possibilitaram,
por sua vez, a minha participação no processo histórico da integração das TIC
(Tecnologias da Informação e Comunicação) na educação, criando condições para
que eu pudesse gerir, atualmente, o processo de implantação de tablets no Colégio
Dante Alighieri (CDA).
Assim, mais segura e convencida de que contar uma história teria, sim, uma
relevância social e acadêmica, optei pela narrativa aberta, permitindo que as ações,
os acontecimentos, assim como as emoções, fossem abordados sem uma
relativização inicial, seja de ordem pessoal ou teórica.
Considerando que “o sentido do que somos depende das histórias que contamos
[...], em particular das construções narrativas nas quais cada um de nós é, ao
mesmo tempo, o autor, o narrador e o personagem principal” (LARROSA, 1994, p.
48), e sabendo que em algumas situações narradas o aspecto emocional pode se
sobrepor ao aspecto racional, foi tomada a decisão de integrar os dados e a
respectiva análise ao longo do trabalho e não somente no tópico dedicado à análise.
Assim, houve um cuidado em manter o rigor do trabalho segundo os padrões
metodológicos adotados e os critérios éticos. Tal preocupação tinha por fim garantir
uma leitura mais fluida e consistente, buscando, para tal, estabelecer um fio (ah,
sempre o fio) que “costurasse” ou “bordasse”, em uma espiral ascendente, a teoria e
a prática, o conceito e a experiência. Esse movimento trouxe, como consequência,
um caminho espiralado da construção do conhecimento referendando, novamente
aqui, o conceito de espiral de aprendizagem de Valente (2005), tão útil para
entender o percurso deste trabalho.
Ciente do caráter subjetivo que a narrativa pode comportar - ideia essa inclusive
implícita no pensamento de Larrosa (1994) expresso anteriormente - trabalhei para
que o foco da narrativa fosse o programa de implantação dos tablets em si, sem
deixar de considerar a intencionalidade da gestora (no caso, a autora deste trabalho)
como fator determinante para as escolhas realizadas na referida implantação, o que
sugere um entrelaçamento entre o pessoal, o profissional e o processo de
investigação, bem como com seu objeto, conforme defende Cunha “(...) de alguma
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forma a investigação que usa narrativas pressupõe um processo coletivo de mútua
explicação em que a vivência do investigador se imbrica na do investigado”
(CUNHA, 1997, s.n.).
Ao longo deste trabalho, portanto, pretendo refletir sobre a principal inquietação que
emergiu durante a pesquisa, a saber: a identificação das ações de resiliência,
que garantiram a sustentação do programa de implantação de tablets no
Colégio Dante Alighieri (CDA).
Para abarcar essa problemática, este trabalho está organizado da seguinte maneira:
Introdução;

Metodologia

da

pesquisa;

Contextos;

Programa

Dante

Tablet;

Fundamentos e conceitos; Evidências da resiliência; Considerações finais;
Referencias; Apêndices e Anexos.
Portanto, após a descrição das minhas trajetórias pessoal e profissional,
encontradas na Introdução, no Capítulo 1 trataremos da Metodologia da Pesquisa
no qual poderá ser encontrado o problema da pesquisa: quais foram as ações
resilientes que garantiram a sustentabilidade do programa Dante Tablet?
Ainda no Capítulo 1, é possível encontrar os objetivos erais e específicos da tese, a
saber:
O objetivo geral será o de observar e descrever as ações empregadas na
implantação de um programa de integração das tecnologias digitais móveis de
informação e comunicação (TDM) ao currículo de uma escola de educação básica,
identificando as resiliências evidenciadas nesse contexto. Já os objetivos específicos
são propostos assim:

mapear as ações que, possibilitadas pela cultura

organizacional da escola, oportunizaram a sustentação do processo de integração
das TDM; compreender a resiliência em contextos de integração das TDM ao
currículo e fornecer subsídios para fomentar a discussão das ações de integração
das TDM ao currículo.
A descrição da metodologia explicita o caráter de pesquisa-ação deste trabalho. Os
estudos de Chizzotti (2010) foram importantes nesta etapa, assim como a metáfora
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d’A Divina Comédia de Dante Alighieri que ajuda, também, a tipificar sobremaneira o
percurso metodológico adotado nesta pesquisa.
Para estruturar este estudo, fez-se necessário abordar os diversos contextos pelos
quais a pesquisa transitou, encontrados no Capítulo 2. Assim, o contexto técnicoeducacional revelou os estudos cuja formulação se aproxima deste e/ou que
oferecem subsídios relevantes para a reflexão. Foi feita uma revisão em várias
bases de dados, e essa pesquisa consolidada pode ser encontrada no Apêndice A.
Dessa pesquisa foram “pinçados” os estudos mais relevantes para este trabalho,
procedendo-se, em seguida, a uma compilação das potenciais contribuições para o
desenvolvimento da presente investigação.
O contexto do colégio, lócus da pesquisa, não poderia ser esquecido, bem como as
suas verves educacional e histórica, a sua cultura organizacional e a trajetória de
integração das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) ao currículo
do colégio.
O contexto que envolve o dispositivo tablet, por sua vez, encerra este tópico,
trazendo as tipificações específicas desse dispositivo.
O programa Dante Tablet – descrito no Capítulo 3 -, e que motivou a pesquisa, é
descrito em todas as suas fases de implantação, enfocando-se, particularmente, os
comitês gestores.
O trabalho da tese vai se adensando, e faz-se necessário explicitar e integrar os
conceitos teóricos que possibilitam o entrelaçamento dos dados coletados durante a
pesquisa, tal situação definirá o Capítulo 4. Os conceitos teóricos são, portanto, os
seguintes: tecnologia estruturante, gestão compartilhada, currículo e web currículo,
inovação, mobilidade, aprendizagem social e resiliência; este último conceito, dada a
sua pertinência, foi recuperado historicamente e cientificamente, por meio do estudo
de trabalhos que indicam a aderência desse conceito à área de conhecimento da
educação e tecnologia.
Tal exploração do conceito de resiliência pode indicar que o sentido utilizado neste
trabalho – a resiliência das ações relacionadas à implantação de um projeto de
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integração curricular das TDM ao currículo escolar – tenha um caráter de ineditismo.
Seja como for, a resiliência foi apropriada neste trabalho enquanto ação que busca
um equilíbrio dinâmico do contexto.
Para ajudar na compreensão deste trabalho, é preciso considerar que o programa
Dante Tablet representou uma mudança educacional no Colégio Dante Alighieri.
Entra em cena, então, Michael Fullan (2005; 2009), que, ao discutir o tema
“mudança educacional” estabelece algumas características para que ela seja levada
a termo: “necessidade, clareza, complexidade e qualidade” (FULLAN, 2009, p.
39), convertidas, neste trabalho, em unidades de significado, ou vetores, uma vez
que incidem sobre as ações analisadas imprimindo-lhes direção e sentido. Tanto os
“vetores” quanto as “unidades de significado” têm o potencial de produzir uma
sinergia entre o arcabouço teórico e a realidade concreta.
É necessário lembrar que unidades de significado são “achados relevantes” que,
juntamente com a teoria, explicam e explicitam o fenômeno pesquisado. São
pequenas partes do objeto pesquisado que possibilitam estabelecer relações destas
partes com o todo.
As unidades de significado [...] não estão prontas no texto. Existem somente
em relação à atitude, disposição e perspectiva do pesquisador. [...] como é
impossível analisar um texto inteiro simultaneamente, torna-se necessário
dividi-lo em unidades. [...] as unidades de significado são discriminações
espontaneamente percebidas nas descrições dos sujeitos quando o
pesquisador assume uma atitude psicológica e a certeza de que o texto é
um exemplo do fenômeno pesquisado (MARTINS JÚNIOR; BICUDO, 1989,
p. 99).

Neste continuum, a partir da análise dos dados coletados e de seu aprofundamento
teórico, foram identificadas 4 ações resilientes (comitê gestor discente, o uso
ampliado do ambiente virtual de aprendizagem - MOODLE, práticas exitosas e
conexão), nas quais é possível observar as unidades de significado ou vetores. Tais
ações que se mostram resilientes são interpretadas, portanto, como pilares de
sustentação do programa Dante Tablet. A ação desses vetores será sintetizada por
meio de um diagrama, o qual busca expressar a “força” que cada vetor representa
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no referido programa. Tal diagrama será apresentado quando da análise dos dados,
no Capítulo 5, dedicado à análise das evidências da resiliência.
Nas Considerações Finais do trabalho, buscou-se objetivar a tese a partir dela
mesma (micro), do cenário técnico-educacional (macro) e do próprio colégio (meso).
Assim temos a narrativa da tese.
Para a compreensão estética deste trabalho, no entanto, é preciso lembrar que o
Colégio Dante Alighieri, além de educação, transpira também, poesia e arte: poesia,
pois seu patrono é o pai da língua italiana – graças ao poema épico A Divina
Comédia – e arte, pelos afrescos e esculturas presentes nos corredores de seu
edifício centenário. Imagens desses afrescos, de autoria do ex-aluno Claudio
Canato5, serão utilizadas para ilustrar a tese e prenunciar o casamento entre a
estética e o conhecimento, laço tão marcante na cultura italiana.
A título de esclarecimento didático, a palavra “tecnologia”6 será bastante recorrente
neste trabalho. Sem prejuízo da ideia de que a tecnologia enquanto conceito abarca
a construção e a aplicação, pelo homem, de toda a sorte de conhecimento, a
referência adotada neste trabalho é tecnologia digital de informação e
comunicação, a despeito de toda a produção humana acerca da tecnologia
analógica. Portanto, a tese sustentada nos próximos capítulos se estrutura no
entorno da tecnologia digital, e, mesmo que a palavra “tecnologia” apareça no
decorrer do texto sem o atributo “digital”, ainda será com este qualificativo que se
revestirá o sentido daquele substantivo. A supressão do adjetivo se dá apenas para
evitar a ocorrência de redundâncias e deixar a leitura mais fluida. Quando se tratar
de uma tecnologia diferente da digital, o texto tratará de distingui-la conceitualmente.
É chegado o momento de adentrar nas minhas trajetórias. Resgato, além das
minhas trajetórias pessoal e profissional, uma pequena parte da história da
integração das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) nas

5
6

O nome do autor é real e suas obras foram utilizadas com a respectiva autorização.

No dicionário encontramos a seguinte definição para a palavra tecnologia: teoria geral e/ou estudo
sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou
domínios
da
atividade
humana
(p.ex.,
indústria,
ciência
etc.).
Disponível
em:
<http://dicionario.cijun.sp.gov.br/houaiss/>. Acesso em: 23 nov. 2013.
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escolas, sendo retomado, para isso, o Projeto Horizonte da IBM, uma vez que este
relaciona-se com as minhas trajetórias. Propus, assim, uma “volta ao passado” para
olharmos, em perspectiva, alguns modelos de integração das TDIC ao currículo
escolar das escolas particulares. Naquela época, na década de 90, a opção era
entre o Projeto Horizonte da IBM e Trend Tecnologia Educacional. O Colégio Dante
Alighieri optou, em 1995, pelo Projeto Horizonte da IBM, permanecendo no mesmo
por dois anos. Após esse período, passou a repensar de forma mais autônoma o
uso das TDIC no seu contexto.
Será descrita, também, a estruturação do Departamento de Tecnologia Educacional
do Colégio Dante Alighieri, departamento esse coordenado por mim e responsável
pela gestão do programa que é objeto de estudo deste trabalho. Tal descrição
ajudará a entender a cultura organizacional da escola, a qual será discutida
oportunamente.
Figura 2: A Divina Comédia I

Fonte: Claudio Canato
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Trajetória pessoal7
Minha história pessoal se confunde com a minha história profissional. Desde os sete
anos de idade, estou inserida no contexto escolar. Primeiramente, como estudante
da educação básica, que, posteriormente, escolheu a carreira de Pedagogia no
ensino superior, migrando, na sequencia, para a escola a fim de ali atuar como
profissional da educação. Após algum tempo, volto à universidade para fazer a pósgraduação lato sensu, depois o mestrado e, agora, o doutorado. Amo estudar e amo
a escola.
Minha história educacional começou na escola pública – como estudante, frequentei,
do ensino fundamental à universidade, instituições públicas estaduais, sendo,
posteriormente, professora concursada da rede municipal da cidade de São José
dos Campos. Após a minha mudança para a cidade de São Paulo, no início da
década de 90, exonerei-me do cargo exercido na rede municipal de ensino de São
José dos Campos.
Ao me mudar para São Paulo, já estava intelectualmente envolvida com o mundo
das tecnologias digitais de informação e comunicação, por conta do trabalho com a
linguagem Logo, desenvolvido ainda na graduação, junto ao Núcleo de Informática
Aplicada à Educação (NIED) da Unicamp – Universidade Estadual de Campinas –,
durante

disciplinas

ministradas

pela

professora

Afira

Vianna

Ripper,

e,

posteriormente, em razão da leitura de novos títulos relativos ao tema, o qual, aliás,
já àquela época me inquietava e, ao mesmo tempo, me fascinava.
Minha mudança para São Paulo, em 1992, já veio marcada por uma guinada
profissional: de professora do 3º ano do Ensino Fundamental da Prefeitura de São
José dos Campos, cuja tecnologia mais avançada com a qual trabalhava era um
mimeógrafo, assumi o projeto de integração dos computadores em uma escola
particular de médio porte, na zona oeste da cidade de São Paulo.

7

Para ampliar os detalhes desta introdução, sugiro uma consulta à minha narrativa pessoal, que pode
ser encontrada no blog: www.valdeniceminatel.wordpress.com.
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Essa guinada não foi pautada por um “voo cego”. Eu já acumulava uma experiência
com o uso do computador desde a graduação e, ao me formar, eu e meu marido
juntamos nossas economias e compramos um computador que, na época (década
de 90), por conta da reserva de mercado brasileiro, custou uma pequena fortuna.
Naquela ocasião, acumulava o conhecimento do uso do computador e da formação
educacional específica – pedagogia –, características que me garantiram, uma
colocação profissional absolutamente em tempo recorde na cidade de São Paulo. A
partir da experiência nessa escola mencionada anteriormente, minha trajetória
profissional esteve sempre atrelada à reflexão do uso dos computadores, ou melhor,
das TDIC em ambientes educacionais escolares.
Mais madura e mais intelectualmente inquieta, voltei três vezes à universidade para
que o mundo acadêmico nutrisse a minha prática e me ajudasse a delinear espaços
de convergência entre a escola e as TDIC. Assim, fiz especialização em Tecnologias
Interativas Aplicadas à Educação (1997), mestrado em Educação e Currículo com
ênfase nas Novas Tecnologias (2005) e, agora, o doutorado. Todos esses
momentos foram vividos e desfrutados na PUC-SP, um espaço privilegiado para as
discussões sobre educação e tecnologia. Dessa forma, concluo que não é recente o
fato da área de currículo e de tecnologias digitais de informação e comunicação
estão a configurar, enfim, a minha práxis.
No mestrado, o tema de pesquisa foi mediação pedagógica em chats educacionais
em um curso semipresencial realizado na pós-graduação em Currículo: Educação
(PUC-SP). Foi graças a esse mestrado que pude vislumbrar o potencial de um
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e batalhar para implantá-lo no Colégio
Dante Alighieri, uma escola particular da cidade de São Paulo (SP). Tal conquista
(trataremos disso, posteriormente) veio impactar pontualmente o objeto de pesquisa
no qual este trabalho se pauta.
Na ocasião da escrita do projeto para o doutorado – durante o ano de 2009 –, eu
estava bastante envolvida com o uso do MOODLE (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) - uma plataforma digital de apoio ao ensino e à
aprendizagem, acessível por meio da internet ou rede local - na instituição particular
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de educação básica em que trabalho há 20 anos – Colégio Dante Alighieri8. Por
meio dos diálogos com a minha orientadora, com o adensamento das leituras, com
as discussões e as trocas vivenciadas durante as aulas das disciplinas do doutorado
e, principalmente, com a possibilidade que se desenhou a partir de 2011, na escola
na qual trabalho, de proposição de um projeto de integração das tecnologias digitais
móveis de informação e comunicação ao currículo, no formato 1:1, meu projeto
sofreu alterações.
Assim, configuradas as modificações na ideia inicial do doutorado, comecei a
desenhar um projeto de pesquisa que se relacionasse com o projeto de implantação
dos tablets na educação básica, tendo como lócus a escola na qual trabalho. Projeto
cuja coordenação, a propósito, está sob a minha responsabilidade, e que, por conta
da continuidade conquistada, será designado, a partir deste ponto da tese, por
programa.
O novo projeto do doutorado buscou, então, refletir, prioritariamente, a articulação de
temas do universo da educação às TDM, com conexão tipo wireless (sem fio). É
esse então, um dos eixos deste trabalho. No entanto, para detalhar a complexidade
desse eixo, faz-se necessário voltar no tempo e rever o meu histórico profissional.

Trajetória profissional
A descrição que será feita a seguir tem a função de ampliar o entendimento da
minha trajetória profissional, a qual, por contribuir para o contexto da tese, ajudará a
objetivar o contexto tecnológico no qual me formei e que, por sua vez, contribuiu
para as orientações tecnológicas do presente trabalho e também do programa Dante
Tablet.
Para tanto, é preciso fazer um resgate histórico do movimento de integração das
TDIC que viveram as escolas particulares no início dos anos 90. Estou me referindo
ao Projeto Horizonte da IBM (do qual participei) e à Trend Tecnologia Educacional.

8

Atualmente, o colégio possui, no ambiente virtual de aprendizagem MOODLE, 4245 usuários ativos
(entre alunos, professores e gestores) e 343 cursos ativos.
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Essas empresas aproveitaram a abertura de mercado interno para a venda de
computadores fabricados por empresas estrangeiras, a que se somou o fato de as
escolas particulares terem propostas definidas a partir de um projeto pedagógico
que enxergava nas tecnologias digitais de informação e comunicação, segundo a
lógica de seus mantenedores, um diferencial na formação para os seus alunos.
Nesse contexto, o Colégio Dante Alighieri – sendo escola particular – também se
preocupava com a temática das TDIC inseridas no contexto pedagógico.
Esse movimento das escolas particulares na busca de soluções tecnológicas para o
trabalho pedagógico, na década de 90, teve sua germinação um pouco antes: em
meados da década de 80, quando foram lançados no Brasil projetos como o
EDUCOM de 1983 e o FORMAR de 1987.
Tais projetos, ancorados em cinco universidades (Federal de Pernambuco, Federal
de Minas Gerais, Federal do Rio de Janeiro, Federal do Rio Grande do Sul e
Estadual de Campinas), buscavam – cada um dentro de seus pressupostos
educacionais – um alinhamento dos recursos tecnológicos com a educação, de
forma a introduzir no contexto escolar o uso pedagógico do computador. São dessa
época projetos que abarcavam a linguagem Logo (PAPERT, 1988) e projetos de CAI
(Computer Aided Instruction), que revelavam per si a concepção de educação
subjacente a eles.
No início da década de 90, o setor privado da educação no Brasil, por sua vez,
começa a se articular para buscar projetos de empresas que passavam a atuar
como terceirizadas ou que assumiam a formação de professores para trabalhar com
as TDIC no interior da escola. Entre esses projetos, destaco o Projeto Horizonte da
IBM e a Trend Tecnologia Educacional.
O Projeto Horizonte da IBM foi criado, no Brasil, em 1992 e é considerado o primeiro
projeto brasileiro oriundo da iniciativa privada que propunha a introdução das TDIC,
daquela época, nas escolas públicas e privadas com uma abordagem construtivista.
A ideia combinava uma solução integrada de hardware e software, bem como a
formação dos professores para as instituições escolares que aderissem à proposta.
Esse projeto tem como referência um modelo adotado nas escolas públicas da
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Costa Rica que, chamado Projeto Gênesis, se ampliou para outros países da
América Latina, entre os quais o Brasil.
No Brasil, a proposta de solução era composta das seguintes ferramentas: software
de autoria LinkWay Live, ambiente de programação na linguagem Logo (LogoWriter
e, posteriormente, o software Micromundos), além de um software de administração
da rede local. A IBM também vendia os computadores nos quais integrava essas
ferramentas.
A formação dos professores, executada por equipe da IBM, da qual eu fazia parte,
promovia a utilização dessas ferramentas em um uma perspectiva construtivista,
revisitando as práticas pedagógicas das escolas e propondo projetos com a vertente
tecnológica. Havia, também, a formação para a assimilação de conceitos técnicos da
operação de um laboratório de informática com os computadores interligados em
rede.
O Projeto Horizonte da IBM não avançou na década seguinte à da sua criação. Com
o término do projeto, as escolas participantes readaptaram a estrutura herdada por
ocasião da sua implementação e trilharam diferentes caminhos. A escola na qual
esta pesquisa realizou-se é uma delas. Entre buscar outras empresas que dessem
continuidade ao trabalho iniciado pelo Projeto Horizonte da IBM e fazer um voo solo,
o Colégio Dante Alighieri (CDA), que havia optado pelo Projeto Horizonte, decidiu
seguir os próprios rumos incrementando, para isso, o recém-criado Departamento de
Informática.
A Trend Tecnologia Educacional, por sua vez, foi fundada em 1989 e também se
especializou em implantar informática educacional nas escolas. Montava o
laboratório e capacitava os professores da própria escola, ou terceirizava esse
serviço, trazendo seus próprios professores para atuarem nas escolas parceiras. Em
1999, a Trend Tecnologia Educacional mudou seu modelo de negócio e se
transformou na Escol@24horas. Posteriormente, transformou-se em serviço pela
BrasilTelecom, disponibilizando serviços da escola virtual ao público, por meio da
assinatura da internet de banda larga BrTurbo.
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É importante lembrar, também, que, na década de 90, com a popularização no Brasil
do sistema operacional Windows, as interfaces gráficas “roubaram a cena”, com
consequente impacto nas ações pedagógicas que traziam como enfoque linguagens
de programação procedural (a linguagem Logo, por exemplo). Tanto no Projeto
Horizonte da IBM quanto na Trend Tecnologia Educacional, os principais expoentes
das soluções comercializadas junto às escolas eram programas de computador
baseados na lógica de programação.
Outro fato marcante a ser destacado nesse cenário foi o início da operação
comercial da internet em solo brasileiro. O ano era o de 1995.
O início da década de 2000, por sua vez, assiste ao crescimento do acesso à
internet. Políticas públicas de inclusão digital ganham força e, no final da década de
2000, com a estabilidade econômica, os computadores passam a ter o status de
eletrodomésticos vendidos em lojas de varejo popular e, juntamente, com a
tecnologia Wi-Fi9, iniciam uma era nova, a era da mobilidade, trazendo consigo uma
percepção ampliada do seu uso, notadamente como ferramenta de conexão: “a rede
é o computador e o computador uma máquina de conexão” (LEMOS, 2004). Assim,
a partir de 2010, a questão de ter ou não ter um computador é menor frente à
questão de ter ou não ter conexão. Nesse contexto, a conexão não é mais somente
feita nos computadores do tipo desktop. Celulares, smartphones, notebook,
netbooks, PDAs (handheld ou palmtop), tablets, entre outros devices, cumprem um
papel importante no quesito da conectividade.
A conectividade, portanto, aliada à portabilidade, favoreceu a mobilidade. A
mobilidade, por sua vez, dá espaço para a ideia do m-learning (mobile learning)
(PELISSOLI; LOYOLLA, 2004), que, além de servir às estratégias metodológicas na
EaD, transcende o aspecto da “não presencialidade” e oferece novas possibilidades
no sentido de um ensino e uma aprendizagem mais ubíquos (Ibidem). O conceito de
mobilidade será esmiuçado posteriormente.

9

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance, e é utilizada no âmbito dos dispositivos de rede
local sem fios. O nome, para muitos, sugere derivar-se de uma abreviação de Wireless Fidelity, ou
fidelidade sem fio.
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Estabelecida a linha do tempo que conjugou o momento da abertura do mercado
brasileiro aos fabricantes estrangeiros de computadores com a época atual de
aprendizagem ubíqua mediatizada pelos dispositivos digitais móveis pessoais, é
chegada a hora, então, de situar a minha trajetória profissional no Colégio Dante
Alighieri.
Voltemos ao ano de 1994. Essa data marca, oficialmente, minha contratação como
professora

para

o

(antigo)

Departamento

de

Informática

(rebatizado

de

Departamento de Tecnologia Educacional) do Colégio Dante Alighieri na cidade de
São Paulo, no qual trabalho até a presente data. No ano anterior, participara como
consultora voluntária na elaboração de materiais didáticos para o Departamento de
Informática que então se iniciava. Permaneci como professora até 2000, quando fui
promovida, por eleição interna, entre meus pares, para coordenadora do mesmo
departamento. Em paralelo, também em 1994, fui contratada pela IBM Brasil como
consultora no Projeto Horizonte.
Como regra da escola, e igualmente por opção pessoal, atuo também como
professora, acumulando as duas funções: de coordenadora e de professora. Sendo
assim, prefiro definir minha atual posição na escola como: sou professora e estou
coordenadora. Isso porque, acredito que a ambiência e a vivência da sala de aula
representam importante espaço de reflexão e retroalimentação não somente para
nortear o dia a dia da coordenação, mas também, e principalmente, para entender e
fazer a educação, no que diz respeito ao ensino e aprendizagem, à gestão, à
interação aluno-aluno e aluno-professor e a tantas outras facetas da práxis
pedagógica.
Ao

assumir

em

2000

a

coordenação,

defini

como

uma

das

minhas

responsabilidades, integrar, de maneira crescente, as TDIC ao currículo da escola.
Para tanto, a partir de uma gestão interna do departamento baseada em uma linha
democrática e participativa, construímos coletivamente, e com total liberdade, as
diretrizes da integração das TIC nos contextos docente e discente, reconfigurando a
instância pedagógica e os aspectos técnicos e administrativos do departamento.
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Assim, reorganizamos a equipe, redefinimos funções, papéis e ações. Rebatizamos
o departamento como Departamento de Tecnologia Educacional – colocando a
Educação a adjetivar a tecnologia, e a tecnologia a ressignificar a educação – e
elegemos o peopleware como elemento estruturante do novo formato de trabalho
que então iniciávamos.
Estabelecemos a Missão, Visão e Valores

(Anexo A) do departamento,

reestruturamos o “olhar” e as ações para a tecnologia de forma a organizar uma
nova abordagem pedagógica e, portanto, curricular, com o propósito de trabalhar
com e pelas tecnologias. A ideia era que, nessa nova abordagem, professores e
alunos pudessem dialogar com a tecnologia e produzir algo antes não possível ou
não pensado. Enfim, começamos a esboçar uma integração das TDIC ao currículo.
Preciso registrar que todo esse processo não surgiu de uma geração espontânea de
conhecimento ou de simples tomadas de decisão. Colaboraram como “gatilho” e
sustentação desse movimento os seguintes itens:


As tensões rotineiras do ato pedagógico nesses anos de docência;



A consultoria da Profa. Maria Elizabeth Almeida na escola, no final da década
de 90;



A minha vivência e aprendizagem no Projeto Horizonte da IBM;



A pós-graduação latu sensu, o mestrado e o doutorado na PUC-SP, incluindo
aí as aulas, professores, colegas de todo o Brasil, os debates, os Seminários
Web Currículo, enfim a vivência então oportunizada nesses ambientes;



A cultura da escola, na forma como ela se organiza e se interpreta,
possibilitando, ou não, as ações;



O olhar e a confiança dos gestores executivos e pedagógicos da escola que,
ao criarem uma instância deliberativa (NuPE – Núcleo de Proposições
Educacionais), com o objetivo de se fazer um planejamento estratégico para a
escola, convidaram o Departamento de Tecnologia Educacional para compor
essa instância, sinalizando, por assim dizer, a referência que a tecnologia
digital de informação e comunicação, representa para o colégio;



A abertura dos professores do colégio às parcerias em projetos e atividades
com TDIC;

36



As interações do dia a dia com os queridos alunos do CDA; e



A convivência com uma equipe focada do Departamento de Tecnologia
Educacional, disposta e proativa, com uma gestão que, além de priorizar o
coletivo, possibilitou o emergir de uma cultura em que aprender e ensinar são
“só dois lados da mesma moeda”.

Os itens acima foram determinantes para concebermos a tecnologia no âmbito
pedagógico, vinculando essa concepção, novamente, à frase de Alan Kay: “music is
not in the piano” (a música não está no piano) (KAY, 1991, p. 138). Nessa
perspectiva, a “música do fazer pedagógico” não está na tecnologia, bastante
irradiada na escola, mas em todo o clima que envolve a instituição. E quando
menciono “clima” não me refiro somente à relação entre as pessoas. Refiro-me,
também, à ambiência italiana da escola, marcada pela arte e pela literatura. Nesse
particular, não poderia deixar de lembrar a poesia italiana, uma vez que o patrono da
escola é o poeta Dante Alighieri.
Dentro dessa atmosfera artística da escola, encontram-se os afrescos d’A Divina
Comédia de Dante Alighieri (figuras 2, 3, 6, 13, 14 e 17), pintados nas paredes do
edifício Leonardo da Vinci pelo ex-aluno Claudio Canato, e que também ilustram
alguns capítulos deste trabalho. O edifício em que esses painéis figuram se destaca
por ter sido o primeiro edifício da escola, o marco zero, que carrega em sua
arquitetura o símbolo da arte, da cultura e do idealismo italiano... Não por acaso, o
programa de uso dos tablets acontece nesse mesmo edifício.
A Introdução deste trabalho, que anunciou o problema da pesquisa, também
possibilitou revistar as minhas trajetórias pessoal e profissional até o presente
momento, indicando o começo da narrativa. Tal narrativa promove o entendimento
do passado, aponta para os contextos nos quais este trabalho se desenvolveu e
sugere os aspectos metodológicos deste trabalho. É sobre o que discutiremos a
seguir.
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CAPÍTULO 1 - METODOLOGIA DA PESQUISA
O que me faz esperançoso não é a certeza do achado, mas mover-me na busca.
Paulo Freire

A metodologia adotada neste trabalho considera dois elementos constitutivos: a
pesquisa-ação, de acordo com os pressupostos teóricos de Chizzotti (2010) e
Thiollent (2002), e o expediente da narrativa, a partir das contribuições de Cunha,
(1997), Josso (2006; 2009) e Bruner (1997; 2001). Neste capítulo, um dos aspectos
da pesquisa a destacar é a relação entre a pesquisadora e o objeto de
conhecimento, incluídos aí os procedimentos de coleta de dados bem como os seus
objetivos.
O percurso metodológico foi construído tendo como inspiração metafórica o épico A
Divina Comédia do poeta Dante Alighieri.
Figura 3: A Divina Comédia II

Fonte: Claudio Canato
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Construir um trabalho de pesquisa é, antes de tudo, um mergulho com apneia: puxo
o fôlego na teoria e me lanço no mar do contexto e dos dados. Volto à tona para
respirar, ganhar novo fôlego e, novamente, o mergulho. Tal movimento parece
ilustrar, ainda que de forma simplista, o movimento da pesquisa qualitativa, vertente
em que se encaixa este trabalho. Entretanto, antes de mais nada, faz-se necessário
explicitar os objetivos da pesquisa.
Objetivos da pesquisa
A construção e a delimitação dos objetivos geral e específicos da pesquisa,
colocam-me frente a um dilema: de um lado, animam e alicerçam a caminhada, a
viagem da pesquisa; por outro, frustram-na, uma vez que há de se fazer escolhas
frente ao universo da pesquisa, rico na sua essência. De forma que a proposição
“para cada escolha, uma renúncia” nunca foi tão adequada.
Necessário também é lembrar que se, de um lado, o recorte é sempre útil para
estabelecer, sustentar o objeto de pesquisa e limitar a abrangência do estudo, de
outro permite um adensamento desejado para o entendimento de situações
peculiares de estudos com características semelhantes.
A delimitação dos objetivos da pesquisa cumpriu, então, o papel de “plano de
viagem” para que eu conseguisse alcançar o meu destino como pesquisadora.
Objetivo geral
 Observar, descrever e analisar as ações empregadas na implantação
de um programa de integração das TDM ao currículo de uma escola de
educação básica, ações que, por sua vez, garantiram a sustentação do
programa, identificando as resiliências evidenciadas nesse processo.
Objetivos específicos
 Mapear e analisar as ações que, possibilitadas pela cultura
organizacional da escola, oportunizaram a sustentação ao processo de
integração das TDM;
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 Compreender a resiliência em contextos de integração das TDM ao
currículo; e
 Fornecer subsídios para fomentar a discussão das ações de integração
das TDM ao currículo.
Esses objetivos serão, portanto, uma referência no desenvolvimento deste trabalho.
Por ora, faz-se necessário explicitar a metodologia que “pavimentou” o percurso da
pesquisa.

A origem do problema
A partir das trajetórias descritas no capítulo anterior, somadas à emergência dos
temas que trazem as TDM como mote reflexivo na perspectiva da educação, foi
possível delimitar o problema da pesquisa.
Vale lembrar que a ambiência profissional vivida no Colégio Dante Alighieri, ao lado
da busca pessoal do desafio, ambas permeadas pelo propósito de integração
curricular das tecnologias digitais de informação e comunicação ao currículo e
acompanhadas de reflexões sobre mobilidade digital e educação, proporcionaram as
condições para a proposição e a implantação do programa Dante Tablet.
No decorrer da sua implantação, e na qualidade de gestora e pesquisadora desse
programa, considerando ainda não só o contexto da escola, mas o contexto
tecnológico bem como a especificação do programa Dante Tablet, uma inquietação
foi “ganhando corpo”, possibilitando “tecer” a problemática da tese.
O entendimento dos contextos anteriormente descritos e de outros contextos, –
como o tecnológico, o histórico e o educacional (que serão explorados ao longo
deste trabalho), considerados relevantes de acordo com Luckin et al. (2005), em
particular quando o foco está nas aplicações de tecnologias móveis – contribuiu
para, em conjunto com o adensamento conceitual de alguns marcos teóricos e com
o cruzamento dos dados da pesquisa, fazer emergir as situações que auxiliaram na
definição do problema da pesquisa, a saber: quais foram as ações que
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evidenciam resiliência e que garantiram a sustentação do programa Dante
Tablet?
Vale lembrar que o problema somente foi possível ser claramente identificado após
18 primeiros meses de implantação do programa Dante Tablet (por volta de
dezembro de 2012), culminando na sua delimitação durante o processo de
qualificação. É apropriado entender essa dificuldade a partir da simbiose que há
entre a pesquisa, a pesquisadora e o programa Dante Tablet.
A construção metodológica deste trabalho é baseada na pesquisa-ação, com apoio
na narrativa da autora/pesquisadora.
Há que se considerar que o discurso narrativo da pesquisadora, presente neste
trabalho, “bebe” na biografia e na história de vida, mas, de fato, “mergulha” na
descrição de fatos e na organização documental. Na defesa desse posicionamento,
é oportuno lembrar da opinião de Ferrer (1995), para quem “compartilhar a
historicidade narrativa e a expressão biográfica dos fatos percorridos se converte em
um elemento catártico de des-alienação individual e coletiva, que permite situar-se
desde uma nova posição no mundo” (FERRER, 1995, p.178).
No que se refere ainda à narrativa, e a fim de explicitar o percurso metodológico
deste trabalho, recorreremos a uma metáfora épica. A analogia aqui é com a obra
literária A Divina Comédia, de Dante Alighieri que ajuda a ilustrar a “jornada” da
pesquisadora na construção da tese, ao mesmo tempo que representa a saga
humana de persistência e resiliência.
A metáfora, portanto, que se estabelece com A Divina Comédia – que também é
uma narrativa – tem como objetivo ajudar a entender o percurso metodológico.
Dessa forma, o aporte metodológico pode ser comparado ao poeta e mentor de
Dante Alighieri – Virgílio –, que o ajuda em toda a trajetória entre o inferno e o
paraíso, passando pelo purgatório. Mais do que um guia, Virgílio não desampara
Dante nos pântanos, precipícios, chamas e montanhas. Virgílio também não elimina
os obstáculos da jornada, de modo a preparar Dante para a luz do Paraíso. Eis o
papel da metodologia neste trabalho: guiar, sustentar e fortalecer os caminhos que
levam ao entendimento do caso em estudo.
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A Divina Comédia é uma história que representa um bem para a humanidade, tal
como Os Lusíadas, de Camões. Importa, agora, “viajar” um pouco pela obra-prima
italiana para penetrar na “esfera metodológica”.

A Divina Comédia
La volontà, se non entrambi, inflessibile, come la fiamma brucia, che sorge più forte quanto più si
cerca di soffocarla.
A vontade, se não quer, não cede, é como a chama ardente, que se eleva com mais força quanto
mais se tenta abafá-la.
Dante Alighieri

Figura 4: Retrato do poeta Dante Alighieri, no tablet

Fonte: Obra elaborada por alunos da 1ª série do Ensino Médio, utilizando recursos gráficos do tablet

Escrever sobre Dante Alighieri, é escrever sobre poesia no seu estado mais bruto, e
um de seus maiores legados foi ressignificar a língua italiana em uma época em que
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o valor literário estava associado ao latim. Dante Alighieri, cuja imagem está
registrada na figura 4, nasceu em Florença, em 1265, de uma família da baixa
nobreza. Sua mãe morreu quando era ainda criança, e seu pai, quando tinha dezoito
anos. Ainda na adolescência, conheceu a jovem Beatrice (Beatriz), por quem se
apaixonou platonicamente, transformando-a em uma personagem da sua mais
famosa obra.
A vida do poeta Dante Alighieri é parcialmente conhecida, ao contrário de sua obra,
que nos chegou largamente registrada. Além da obra A Divina Comédia, destaca-se
A Vida Nova (La Vita Nuova).
A Divina Comédia (em italiano: Divina Commedia, originalmente Comedìa, mais
tarde batizada de Divina por Giovanni Boccaccio) caracteriza-se por ser um poema
épico da literatura italiana. Tal poema estrutura-se em três partes: Inferno,
Purgatório e Paraíso.
O título "Comédia" não está vinculado ao universo cômico, àquilo que é engraçado,
mas, sim, à ideia da “aventura da vida”, coroada, no caso, por um final feliz
(encontro de Dante com a amada Beatriz no Paraíso). O sentido original de
”comédia” é um contraponto ao de “tragédia” que, via de regra, não apresenta um
final feliz para os personagens.
Infelizmente até hoje não foi possível determinar a data exata em que a obra foi
escrita. Há fortes indícios de que o Inferno pode ter sido composto entre 1304 e
1307-1308, o Purgatório, de 1307-1308 a 1313-1314 e, por último, o Paraíso, de
1313-1314 a 1321 (esta última data coincide com a morte de Dante). O enredo
resume-se a uma viagem – do Inferno ao Paraíso, passando pelo Purgatório – cujo
principal personagem é o próprio escritor Dante Alighieri. Viaja junto a ele o amigo
Virgílio, que se constitui como um guia e mentor. Essa viagem é realizada em uma
semana: tem início na sexta-feira (8 de abril) e vai até quinta-feira da semana
subsequente.
Dante escreveu A Divina Comédia no seu dialeto local, e criou um poema de
estrutura épica, quase matemático, e com propósitos filosóficos. Com essa obra
literária, Dante redefiniu a língua italiana, demonstrando que o dialeto toscano (muito
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aproximado do que hoje é conhecida como língua italiana, em oposição ao latim,
que era considerado uma língua mais apropriada para a literatura e vinculado à
norma culta) era também adequado para a expressão literária. Desse modo, Dante
estabeleceu o toscano como a variante linguística do padrão da língua italiana.
O enredo d’A Divina Comédia traz a descrição de um Inferno constituído de nove
círculos, cuja disposição suga as almas para o centro da Terra.
[...] Da nossa vida, em meio da jornada,
Achei-me numa selva tenebrosa,
Tendo perdido a verdadeira estrada (ALIGHIERI, 1955, p. 17).

O Purgatório, descrito como uma montanha localizada no lado oposto ao do Inferno,
é também constituído de nove partes: nele as almas, uma vez purificadas, vão
subindo os patamares nas encostas dessa montanha.
[...] Do engenho vem a barca as velas solta
Para correr agora em mar jucundo,
E ao despiedo pego a popa volta.

Aquele reino cantarei segundo,
Onde pela alma a dita é merecida
De ir ao céu livre do pecado imundo. (ALIGHIERI, 1955, p. 268).

O Paraíso foi descrito por Dante como o topo do Purgatório. Ele é igualmente
composto de nove céus, que regem os planetas. Lá vivem Deus e as almas
santificadas.
[...] À gloria de quem tudo, aos seus acenos,
Move, o mundo penetra e resplandece,
Em umas partes mais em outras menos.

No céu onde a luz mais aparece,
Portentos vi que referir, tornando,
Não sabe ou pode quem à terra desce;
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Pois, ao excelso desejo se acercando,
A mente humana se aprofunda tanto
Que a memória se esvai, lembrar tentando.

Os tesouros, porém, do reino santo,
Que arrecadar-me pôde o entendimento,
Serão matéria agora do meu canto. (ALIGHIERI, 1955, pp. 525-526).

A obra dantiana, é considerada como um compêndio da cultura da Idade Média,
quase uma enciclopédia, na qual se pode divisar a natureza filosófica, científica,
poética, política, histórica e religiosa do mundo antigo – romano, grego, e ocidental.
A alegoria do Inferno, Purgatório e Paraíso auxilia, portanto, na construção do
percurso metodológico.
Explico: “Achei-me numa selva tenebrosa” (ALIGHIERI, 1955, p. 17) a partir das
dificuldades “angustiantes” de escolher quais caminhos e dados privilegiar na
construção da pesquisa. Deparei-me no “purgatório” no qual teoria e prática se
encontram e travam um diálogo “para correr agora em mar jucundo” (ALIGHIERI,
1955, p. 268). A interconexão entre dados e teoria possibilita, por sua vez, a análise,
na qual se consegue expiar e desatar os nós iniciais. Nesse momento, descerra-se o
“paraíso”, e as utopias e os tesouros podem começar a tomar forma. É o céu de
Dante.
Busco no poeta Dante, como já mencionado anteriormente, a inspiração para
percorrer os caminhos que me levam do inferno ao paraíso, passando pelo
purgatório, da construção metodológica deste trabalho. A expiação pessoal que a
pesquisa possibilitou trouxe a experiência única de visitar e revistar um espaço que
me é tão familiar e especial, e no qual tenho compartilhado parte dos meus últimos
vinte anos: o colégio Dante Alighieri. Tal expiação foi possível, pois Virgílio,
personificado pela minha orientadora e pelos estudos teóricos, ajudou-me – por
meio do rigor científico e das indicações preciosas de leitura, na objetividade da
busca e na assertividade dos propósitos – a construir um caminho investigativo que
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não somente serviu para elaborar este trabalho acadêmico, mas também, para
compreender a minha vida profissional.

Tipologia da pesquisa: qualitativa (pesquisa-ação)
Além d’A Divina Comédia servir de metáfora para o percurso metodológico, ela
também possibilita muita relação com a construção da pesquisa qualitativa, em
particular com a pesquisa-ação, uma vez que, nesse tipo de abordagem
metodológica, o pesquisador relaciona-se de forma dialética com a teoria e os dados
– estes últimos configurando uma realidade sempre multifacetada e imprevisível, à
semelhança dos cenários que o poeta Dante encontra ao longo de sua jornada.
Dante vai construir a jornada rumo ao Paraíso, atuando diretamente sobre ela. É a
sua jornada. A ação da viagem é, portanto, objeto e objetivo. Ação esta, possibilitada
pela investigação qualitativa. Nesse sentido, Bogdan e Biklen afirmam que
um campo que era anteriormente dominado pelas questões da mensuração,
definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses e estatística alargouse para contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a
descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções
pessoais. Designamos esta abordagem por Investigação Qualitativa
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.11).

Ludke e André (1986, p. 13) também afirmam que a pesquisa qualitativa no tocante
aos dados descritivos, “obtidos no contato direto do pesquisador com a situação
estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a
perspectiva dos participantes”. Essas autoras afirmam, ainda, que a pesquisa
qualitativa possibilita a emergência não só dos significados visíveis como também
dos perceptíveis dos sujeitos do universo de estudo pela interpretação sensível do
pesquisador, abarcando, assim, as realidades existentes sob formas de múltiplas
construções mentais, locais e específicas.
Segundo Chizzotti (2010), a pesquisa em ciências humanas e sociais evoluiu na
perspectiva de ruptura e não por progressão cumulativa. Como parte desse
entendimento, a pesquisa, que ora se apresenta, buscou o rigor científico e
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epistemológico sem perder de vista a efervescência das ações que aconteciam
simultaneamente ao desenvolvimento da própria pesquisa.
É bastante esperada que a orientação metodológica da pesquisa seja uma
decorrência da natureza do objeto ou do problema estudado. Em muitos casos,
recorre-se a contextos metodológicos híbridos que contemplem a complexidade da
problemática estudada.
Tal condição se, de um lado, proporcionou-me uma facilidade na observação e
coleta de dado, trouxe, de outro lado, uma complexidade de abordagem típica da
pesquisa-ação (action-research).
O próximo tópico irá esclarecer essa linha de pesquisa. Antes, porém, vale ressaltar
que Pimenta (2005) propõe um subtipo da pesquisa-ação, denominado de pesquisaação crítico-colaborativa, e cuja aplicação pode ser encontrada, por exemplo, no
trabalho de Fernandes (2012). Embora a pesquisa que sustenta este trabalho não
possa ser identificada com o viés total da pesquisa-ação crítico-colaborativa, podemse identificar elementos desse aporte metodológico quando o “olhar” da pesquisa
foca trabalhar com os sujeitos e ações em lugar de sobre os sujeitos e ações, num
processo de construção coletiva, colaborativa, do percurso da pesquisa.
Pimenta (2005) afirma, ainda, que a pesquisa colaborativa tem por objetivo criar nas
escolas uma cultura de análise da prática. Destaca ainda que analisar esses dados
no campo teórico e nos contextos políticos institucionais permite à pesquisa-ação
colaborativa adquirir o adjetivo de crítica, de acordo com o compromisso dos
envolvidos em uma formação de qualidade e transformação de suas práticas, num
sentido de democratização social e política da sociedade. Nesse contexto, a autora
chama a atenção para a importância da pesquisa-ação crítico-colaborativa para a
formação de professores. Ainda segundo Pimenta (2005), os professores, por meio
da reflexão colaborativa, tornam-se capazes de problematizar, analisar e
compreender suas próprias práticas, de produzir significado e conhecimentos que
permitam orientar o processo de transformação das práticas escolares, gerando
mudança na cultura escolar, criando comunidades de análise e investigação, além
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de crescimento pessoal, compromisso profissional e práticas organizacionais
participativas e democráticas.

A pesquisa-ação: elementos norteadores
Apesar das incertezas (TRIPP, 2005) sobre quem teria criado a modalidade
metodológica da pesquisa-ação, Chizzotti (2010) e Thiollent (2002) concordam que
tal abordagem emergiu no pós-guerra com os trabalhos do psicólogo alemão Kurt
Lewin (1892 – 1947), ele mesmo um imigrante alemão foragido do regime nazista e
que, em solo norte-americano, aprofundou seus estudos acerca da dinâmica social e
apontou a necessidade de um apoio científico para a solução de conflitos sociais,
pelo

que

se esclarecem os sujeitos sobre

a problemática

colocada

e,

subsequentemente, se propõem ações de enfrentamento de tal problemática.
O pragmatismo de Tripp (2005), ajuda nesse esclarecimento sobre a pesquisa-ação:
(...) eu não deixo de ver a pesquisa-ação como uma variedade de
investigação-ação, na qual se empregam técnicas de pesquisa, de
qualidade suficiente para enfrentar a crítica dos pares na universidade, para
informar o planejamento e a avaliação das melhoras obtidas (TRIPP, 2005,
p. 463).

Thiollent (2002) nos lembra de que, no método pesquisa-ação, sujeito e pesquisador
interagem de maneira colaborativa na busca de solução para o problema enfrentado.
Nesse contexto, pesquisa e ação (no caso, intervenção) fazem parte de um mesmo
processo.
Uma dúvida que recai sobre essa metodologia diz respeito ao papel do pesquisador,
que, ao se envolver intensamente com o caso, pode ser levado a desvalorizar
requisitos e técnicas importantes em relação à garantia da confiabilidade do estudo.
O risco do envolvimento exacerbado do pesquisador com o caso ou objeto de
estudo perpassa todas as abordagens qualitativas. Nesse contexto, o aporte teórico
constitui um aspecto importante para não falsear interpretações e análises, assim
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como o princípio de blindar a pesquisa contra o viés emocional, que por vezes pode
turvar a realidade.
Assim, Blichfeldt e Andersen (2006) destacam que a metodologia da pesquisa-ação
pode ser mais efetiva quando o pesquisador foca a transparência dos processos de
pesquisa, explicita os princípios teóricos, metodológicos e práticos compartilhados
durante o projeto, e discute a generalização e acúmulo dos resultados.
De acordo com Chizzotti (2010), atualmente a pesquisa-ação possui cinco
categorias:
Action science: voltada para a análise de comportamentos que paralisam novas
ações;
Pesquisa-ação tradicional: tem suas bases no trabalho do próprio Lewin e
relaciona-se ao mundo do trabalho;
Pesquisa-ação contextual: diz respeito às organizações e suas relações
estruturais;
Pesquisa-ação educacional: engloba os educadores e os problemas nas
instituições escolares; e
Pesquisa-ação radical: com viés marxista, trabalha com conceitos de poder,
transformação e tensões na sociedade.
Este trabalho, portanto, está mais contextualizado no espectro da pesquisa-ação
educacional, em cinco das seis fases descritas por Chizzotti (2010). A saber:
Definição do problema: cabe ressaltar aqui que a identificação do que se quer
estudar e pesquisar não foi uma decisão fácil, diante de tantas possibilidades que as
escolas, enquanto instituições complexas, oferecem.
Formulação do problema: o recorte de uma problemática para que seja reduzido a
um problema requer que o pesquisador se desapegue de seus anseios e
preconceitos formulados para que haja uma catálise do que, de fato, configura-se
como o problema central do contexto pesquisado.
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Quando o problema é formulado ou a problemática definida, conquistamos um
momento de júbilo, um bálsamo para o ato de pesquisar. A metáfora da passagem
do inferno ao purgatório é propícia nesse momento.
Estabelecer de forma clara, coerente e consistente o problema é quase como
conquistar o paraíso, uma vez que "a contradição não consente o arrependimento e
o pecado ao mesmo tempo." (Dante Alighieri – Inferno). No purgatório das inúmeras
possibilidades de recorte da realidade, é preciso “não ir com tanta sede ao pote” sob
o risco de, ao definir o problema, gerar mais confusão do que esclarecimento, afinal,
“quanto maior é a sede, maior é o prazer em satisfazê-la” (Dante Alighieri –
Purgatório). Concluindo: a definição do problema “abre a mente ao que eu te revelo
e retém bem o que eu te digo, pois não é ciência ouvir sem reter o que se escuta”
(Dante Alighieri – Paraíso).
Implementação

e

execução

da

ação:

ambas

as

fases

aconteceram

concomitantemente, uma vez que a pesquisa iniciou-se juntamente com o projeto e
sua execução foi se transformando na medida em que a análise dos dados da
pesquisa apontavam inconsistências ou possibilidades efetivas de transformações
do contexto analisado.
Avaliação da ação: esta fase pode ser encontrada na análise oportunizada por este
trabalho, bem como nos limites e abrangências intrínsecos ao processo analítico da
pesquisa.
Continuidade da ação: nas considerações deste trabalho, são indicadas as
possibilidades de derivação em relação ao que a pesquisa apontou.
Há que se ter cuidado para que a metodologia da pesquisa-ação não se confunda
com

outras

abordagens

da

pesquisa

qualitativa:

“etnografia”,

”observação

participante” ou ”trabalho de campo” pelo uso que faz de “diferentes meios de coletar
informações exaustivas ao caso estudado” (CHIZZOTTI, 2010 p. 136).
A confusão advinda da intepretação equivocada sobre as vertentes da pesquisa
qualitativa pode estar relacionada aos métodos utilizados. Nesse sentido, cada
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vertente se valerá do método tendo em vista o objeto que se quer conhecer ou as
questões que se pretende responder.
E já que Dante Alighieri afirmou que “no inferno os lugares mais quentes são
reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise”, cabe aqui,
nesse momento de reflexão metodológica, com todas as dúvidas e certezas do
processo, discorrer sobre a interação pesquisadora-objeto da pesquisa.

Relação entre o pesquisador e o objeto de conhecimento, a partir da narrativa
A construção metodológica indicou como necessário o recurso da narrativa para
descrever, ao longo da pesquisa, o processo investigado, uma vez que,
simultaneamente ao papel de pesquisadora, eu exercia um segundo papel: o de
coordenadora do processo descrito e analisado neste trabalho. Essa simbiose
possibilitou que a minha narrativa se constituísse como um instrumento legítimo de
acesso, registro, descrição e organização dos dados que se apresentam nesta tese.
A narrativa para as ciências humanas e, em particular, para a educação,
compreende biografias, histórias de vida, autobiografias, depoimentos, relatos orais,
descrições e dissertações, lembrando que todas estas modalidades de narrativas
podem ser expressas de maneira analógica ou digital. Enquanto recurso
metodológico a narrativa tem sido estudada, prioritariamente, na formação de
professores, conforme atestam Nóvoa (1993), Boldarine (2010), Souza (2004; 2008),
Sousa et al. (1996), e Pineau (1999); na formação cultural (em educação),
observada em Bruner (1997; 2001); na alfabetização digital de alunos e
compreensão intercultural, em Ramirez e Olarte (2006); na integração curricular das
TIC sob a égide das narrativas digitais, conforme defendem os brasileiros Almeida e
Valente (2012); no que Goodson (2007) denomina como “currículo narrativo” e na
análise da própria formação, que integra formação de professores, ação profissional,
currículo e TIC, de acordo com o trabalho de Almeida (2013c).

51

O expediente da narrativa aqui empregada volta-se para a possibilidade ofertada por
esse recurso metodológico para compor o trabalho acadêmico, isso porque,
conforme atesta Bruner (1997), a narrativa
é um relato cultural do que faz os seres humanos pulsarem e não estará
preocupada com comportamentos, mas com ‘ações’, sua contrapartida
intencionalmente fundada e, mais especificamente, com a ação situada,
ações situadas em um cenário cultural e nos estados intencionais
mutuamente interagentes dos participantes (Bruner, 1997, p. 27).

Bruner (1997; 2001) colabora sobremaneira para a compreensão do potencial das
narrativas na educação, pois aponta os seus estudos para a perspectiva da
interação entre mente e cultura, defendendo a narrativa como uma ampliação do
pensamento lógico-científico. Depreende-se desse raciocínio uma modalidade
híbrida de construção do pensamento, um caminho dialético no qual a narrativa e o
pensamento

lógico-científico

se

interagem,

dialogam,

(re)defenindo-se

e

(re)construindo-se mutuamente em dinamicidade, com o que se percebe que, “ao
longo do processo, é que as narrativas não são meras descrições da realidade, elas
são, especialmente, produtoras de conhecimentos” (CUNHA, 1997, s.n.).
E, além disso, devemos lembrar que
trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino é partir para a
desconstrução/construção

das

próprias

experiências

tanto

do

professor/pesquisador como dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino. Exige
que a relação dialógica se instale criando uma cumplicidade de dupla
descoberta. Ao mesmo tempo que se descobre no outro, os fenômenos
revelam-se em nós (Ibidem, s.n.).

Há que se considerar, entretanto, que o envolvimento ativo da pesquisadora no
lócus da pesquisa e com o objeto da pesquisa trouxe uma dificuldade metodológica
extra. Desde o primeiro momento em que decidi protagonizar o papel de
pesquisadora, sabia do grande desafio que me aguardava: trabalhar no mesmo
ambiente da pesquisa. Tal situação indicou a narrativa como uma possibilidade
metodológica nesse contexto simbiótico e ajudou-me, sobremaneira, na jornada, na
trajetória que culmina com a defesa da tese.
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A narrativa, portanto, alçou minha jornada até o céu da defesa da tese, deixando-a
um tanto mais complexa, uma vez que, embora trabalho e pesquisa se
entrelaçassem, era necessário ter o discernimento e o bom senso de distingui-los
com rigor, de maneira ética e profissional.
Sobre esta dificuldade, Laville e Dionne (1999) tranquilizam:
Se, em ciências humanas, os fatos dificilmente podem ser considerados
como coisas, uma vez que os objetos de estudo pensam, agem e reagem,
que são atores podendo orientar a situação de diversas maneiras, é
igualmente o caso do pesquisador: ele também é uma ator agindo e
exercendo a sua influência (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 33).

Assim, todo trabalho de pesquisa qualitativa é, sobretudo, a construção de uma
trajetória (pessoal) epistemológica. A trajetória da epistemologia e a da pesquisa têm
pontos de convergência, entre os quais a busca de um entendimento de mundo.
Chizzotti (2010) explica de forma clara essa trajetória:
A ciência e as pesquisas cresceram e se desenvolveram a partir de um
processo de busca metódica das explicações causais dos fatos ou da
compreensão exaustiva da realidade, utilizando-se de informações colhidas
por meio de observações atentas ou outros recursos adequados de se
coligir os dados singulares que fundamentassem afirmações mais amplas
(CHIZZOTTI, 2010, p. 19).

Nesse sentido, o que tornou o processo de pesquisa mais palatável foi a relação da
pesquisadora com o objeto de conhecimento, relação que foi construída a partir de
uma espiral (Valente, 2005). Tal espiral foi se desenvolvendo tendo como elementos
estruturantes, o aprofundamento teórico e a aplicação dos métodos de pesquisa.
Nesse caso, o objeto de pesquisa esteve em constante processo de construção, o
que dificultou o recorte do próprio objeto, pois, como pesquisadora e em uma
perspectiva dialética, não poderia delimitar o que seria o objeto sem que este se
constituísse como tal. Realizei, então, o que Fazenda define como “espera vigiada”:
Para se chegar à coerência é preciso se conhecer e conceder-se a
capacidade de mudar, estar aberto ao outro, aos outros, numa osmose
singular, pois coerência não significa que ideias são imutáveis. Faz-se
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necessário permitir-se permitindo, num processo de espera vigiada
constante, enriquecido pelo olhar de amor intencional, que se exprime que
reconhece e é reconhecido, um olhar capaz de transcender o próprio olho
(FAZENDA, 2002, p.37).

A espera vigiada para o recorte do objeto de pesquisa, pode ser comparado ao
exemplo da mãe que cria um filho, obviamente torcendo, desejando que ele seja
feliz, mas permitindo que ele, maduro, faça as suas próprias escolhas.

Procedimentos para coleta e análise de dados
Considerando que a pesquisa-ação também está circunscrita, desde o seu início, em
um movimento espiral contínuo (CHIZZOTTI, 2010), e considerando, também, que
tal espiral encontra similaridade com a espiral de aprendizagem de Valente (2005), o
que de certa forma aproxima assim, a pesquisa-ação de um processo genuíno de
aprendizagem acerca da situação estudada; e ainda considerando que (coincidência
ou não!) a viagem do poeta Dante Alighieri é muitas vezes representada por círculos
que formam uma espiral, conforme se verifica na figura 5; é desejável que nesse
movimento metodológico espiralado se tenha clareza dos procedimentos para coleta
de dados e de informações.
Assim, os dados foram coletados diretamente com os sujeitos, e o acesso aos dados
documentais foi bastante facilitado em razão do meu acesso a priori a eles, por
conta da minha função no colégio. Entretanto, tal acesso jamais dispensou a
conduta ética para com os sujeitos da pesquisa, bem como a autorização de ambas
as diretorias – executiva e pedagógica. Nesse ponto, estar tão entranhada no objeto
de estudo e pertencer ao lócus da pesquisa foi de extrema valia para transitar nos
espaços e junto aos sujeitos.

54

Figura 5: Figura alegórica da Divina Comédia

Fonte: http://html.rincondelvago.com/divina-comedia_dante.html>. Acesso em: 10 jul. 2013.

Os métodos utilizados, seus objetivos bem como o tempo em que ocorreu a coleta
estão descritos no quadro a seguir.
Quadro 1: Procedimentos de coleta de dados e objetivos

Procedimentos

Objetivos

Data

Observações participantes (LAVILLE; DIONNE,
1999) registradas em diário de pesquisa e em
PLE/NLE, recursos que serão, posteriormente,
explicados

As observações realizadas não seguiram
um roteiro predefinido e objetivaram captar
as diferentes situações do dia a dia da
implantação do programa, as quais são
apontadas sempre que o programa é
caracterizado neste trabalho

Durante
o
segundo semestre
de 2011 e todo o
ano de 2012

Estudo exploratório (prova de conceito) com o grupo
de alunos do projeto experimental (34 alunos). A
explicação desse instrumento encontra-se logo após
este quadro

Este procedimento tinha como objetivo
estabelecer algumas bases técnicopedagógicas do programa, a partir do
“olhar” dos alunos. Foi um estudo bastante
profícuo porque contribuiu para fomentar a
criação do Comitê Gestor Discente, bem
como determinar a compra subsequente
dos tablets, para os alunos em 2012

Novembro
2011

de
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Leitura e análise de documentos (análise
documental) que suportam a história e o cotidiano
do colégio, por exemplo: relatos acerca da origem
do colégio, Regimento Interno, atas de reuniões de
formação dos professores, dos comitês de gestão
(docente e discente), e análise de práticas
pedagógicas dos professores, documentadas no
ambiente virtual de aprendizagem (MOODLE) do
colégio

Compreender o modus operandi não
somente da escola, mas também das ações
que sustentam o programa Dante Tablet

Durante todo
ano de 2012

Questionário com perguntas abertas para alunos do
Comitê Gestor Discente (9 alunos respondentes) Apêndice B

Compreender a implantação do programa
Dante Tablet, a partir dos aspectos
positivos e negativos, sob a percepção dos
alunos

Novembro
2012

de

Questionário
com
perguntas
abertas
para
professores das 1ª séries do Ensino Médio (28
professores respondentes) – Apêndice C

Compreender a implantação do programa
Dante Tablet, a partir dos aspectos
positivos e negativos, sob a percepção dos
professores

Novembro
2012

de

Questionário com perguntas fechadas para
professores, realizado durante uma das reuniões do
comitê gestor docente

Compreender
específicos

Outubro de 2012

Vídeo de apresentação do programa para 2013 com
depoimentos de professores e alunos

Este vídeo, cujo roteiro foi feito
coletivamente pelos alunos e professores
dos comitês gestores discente e docente,
objetivou
mostrar
a
percepção
e
expectativas de alunos e professores sobre
o programa Dante Tablet

aspectos

metodológicos

Novembro
2012

o

de

Fonte: dados da pesquisa

Prova de conceito
A Prova de Conceito, do inglês Proof of Concept (PoC), é utilizada quando há a
necessidade de um modelo (prático) que possa provar o conceito (teórico). Muito
utilizado na área de tecnologia da informação (TI), em particular em segurança da
informação, o termo pode ser relacionado ao desenvolvimento de um protótipo como
ferramenta para provar a viabilidade de um projeto, de uma ideia, de um projeto, de
sistemas ou até mesmo da infraestrutura no âmbito das tecnologias digitais.
A prova de conceito possibilita a demonstração da viabilidade dos conceitos e de
tecnologias envolvidas em determinado projeto. Trata-se de uma iniciativa de curto
prazo e orientada. Para a prova de conceito realizada nesta pesquisa, utilizamos um
modelo adaptado para atingir o objetivo que era validar, pelos 34 alunos do projeto
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experimental de 2011, o equipamento a ser comprado em 2012 para todos os alunos
da 1ª série do Ensino Médio. Para a realização da prova de conceito, foi utilizado um
questionário fechado de múltipla escolha, com questões baseadas na utilização que
os alunos fizeram do equipamento durante quatro meses.
Parte do resultado dessa prova de conceito será analisada posteriormente.

Identidade dos sujeitos
Objetivando a consistência ética do trabalho bem como a isenção dos sujeitos, os
nomes dos alunos e professores foram substituídos ao longo da escrita da tese. Os
professores são identificados por 17 regiões da Itália das quais partiram, para o
Brasil entre 1876 e 1920, 1.243.633 italianos, segundo dados do IBGE. Os alunos,
por sua vez, são identificados por nomes de pintores do Renascimento italiano.
Dessa maneira, temos Vêneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicília, Campânia, Piemonte,
Calábria, Puglia, Lombardia, Marche, Abruzzi-Molizi, Lázio, Sardenha, Basilicata,
Emília-Romagna, Ligúria, Toscana e Úmbria para identificar os professores.
Os alunos são denominados por Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio,
Ticiano, Tintoretto, Veronese, Verrocchio, Domenico Ghirlandaio e Pietro Perugino.
Nessa opção, em relação aos nomes fictícios dos sujeitos, novamente houve a
impregnação da cultura italiana.

PLE e NLE
Para registrar e organizar a coleta de dados criei, incialmente, um perfil na rede
social Facebook no formato de um diário digital, o qual imaginei que se constituiria
no meu ambiente pessoal de aprendizagem (ou, em inglês, PLE – personal learning
environment). O meu PLE não funcionou como imaginado pois a expectativa de
participação de outras pessoas, contribuindo com o “ambiente”, não se confirmou.

57

Personal Learning Environments (PLE) é o nome dado aos sistemas que ajudam os
sujeitos a assumir a gestão da sua própria aprendizagem, constituindo verdadeiros
contextos de aprendizagem (LUBENSKY, 2006; FIGUEIREDO; AFONSO, 2006).
Isso inclui, por parte dos professores e tutores, não somente ajudar os alunos a
definir as suas próprias metas de aprendizagem, mas também gerenciar sua
aprendizagem, fazer a gestão de conteúdo e o processo de comunicação e, assim,
alcançar os objetivos de aprendizagem.
O termo PLE é de 2004 e pode ser considerado como um espaço no qual o sujeito
da aprendizagem acessa, adiciona, configura e manipula artefatos digitais sobre as
suas experiências de aprendizagem, podendo construir, também, narrativas. O PLE
é controlado pelo indivíduo, portanto, dissociado de portais institucionais, de
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) ou plataformas online de ensino e
aprendizagem (Learning Management System - LMS). PLE diz respeito aos recursos
digitais e às referências com as quais os indivíduos desejam interagir no presente e
no futuro. Os recursos incluem não só texto estático e mídia, mas também serviços
dinâmicos, tais como mensagens instantâneas, fóruns on-line, conversas via web,
links e comentários.
O principal objetivo de um PLE para um indivíduo é reunir os diversos objetos
virtuais de interesse para a aprendizagem em um único espaço. Um PLE possibilita
a gestão de conteúdos, mas com um foco no indivíduo e não na comunidade ou
instituição (DOWNES, 2011).
Um PLE pode ser composto de um ou mais subsistemas. Conceitos importantes em
PLE incluem a integração de ambos os episódios de aprendizagem, formal e
informal, em uma experiência única.
A sigla PLE é um termo novo e representa mais um conceito, uma abordagem
alternativa para o e-learning desenvolvido em paralelo ao Learning Management
System (LMS), que, ao contrário do PLE, opera com uma visão centrada na
instituição que oferece situações para a aprendizagem.
As diferentes definições de Ambiente de Aprendizagem Pessoal (PLE) aproximamse. Downes (2011) afirma que a PLE torna-se, não uma aplicação institucional ou
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corporativa, mas um centro de aprendizado pessoal, no qual o conteúdo é reutilizado
e remixado de acordo com as necessidades e interesses do aluno.
Attwell entende PLE como uma ferramenta de apoio à aprendizagem on-line, à
aprendizagem informal. Assim, este autor
reconhece o papel do indivíduo na organização

da sua própria

aprendizagem. Além disso, as pressões para um PLE são baseadas na
ideia de que a aprendizagem terá lugar em diferentes contextos e situações
e não será disponibilizado por um fornecedor único de aprendizagem.
Ligada a esta, encontra-se um reconhecimento crescente da importância da
aprendizagem informal (ATTWELL, 2007).

Insatisfeita com o processo e resultado do PLE da pesquisadora, como coleta de
dados deste estudo, procuramos um modelo de registro do processo no qual todos
os sujeitos pudessem participar da construção, principalmente levando em
consideração a natureza da gestão (compartilhada) do programa. Dessa forma,
criamos o NLE10 (Network Learning Environment) na plataforma MOODLE da
escola, na qual documentamos o fluxo da iniciativa do programa Dante Tablet.
Nesse ambiente, em um curso especialmente criado, alunos, professores e gestores
tiveram a oportunidade de postar, comentar e compartilhar informações, por meio de
fóruns, construindo colaborativamente o espaço/ambiente.
A proposta de análise desta tese, por sua vez, está diretamente relacionada à
escuta e ao olhar dedicados aos alunos e professores do colégio, sujeitos do
programa Dante Tablet. Esse olhar e essa escuta permearam a fase experimental
(2º. semestre de 2011) e o primeiro ano (2012) de implantação progressiva do
programa (para 11 classes). De fato, não há como abandonar tal perspectiva, na
qual olhos e ouvidos ficam disponibilizados e atentos para ajudar a percorrer toda a
trajetória metodológica que me leva do inferno ao paraíso de Dante.

10

NLE é um termo derivado de PLE. Criamos este formato, pois acreditamos que é mais coerente e
funcional com o processo a ser vivido, documentado e narrado, sendo que o registro poderá ser feito
por todos os participantes do projeto.
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No momento, deve-se relembrar que metodologia e objeto foram sendo construídos
concomitantemente e de maneira interdependente. A depuração da metodologia
refinava o objeto e a consolidação do objeto mostrava o caminho metodológico.
Complexo e sutil, arriscado e necessário, difícil e delicado... Tal qual a jornada de
Dante Alighieri rumo ao paraíso, superando os obstáculos, com a certeza de que
não seria em vão.
Assim como Dante, cujo caminho d’A Divina Comédia se construiu no próprio
caminho, durante o percurso, esta tese foi construída revisitando constantemente o
objeto, revendo os objetivos, reorganizando a metodologia. Isso porque tudo era, e
é, muito vivo e dinâmico, e, como na vida, os desvios de rota e correções de
percurso

foram

necessários

para

dar

conta

desse

dinamismo,

porque,

simultaneamente, era necessário fazer a implantação do projeto e encaminhar a
tese, sendo ambos elementos simbióticos. Assim, toda e qualquer situação,
evidência, indício, fala, acontecimento ou registro precisava ser observado e
estudado várias vezes. Na sequencia deste processo, a escrita era constituída, mas
o olhar, o entendimento às vezes até reverso, precisa estar disponível e atento para
equilibrar o todo da tese, dando a ela um corpus crível e factível. Neste momento,
escrevo, desejando ter conseguido alcançar esse corpus.
Chegamos ao ponto em que se faz necessário “contar” sobre os contextos desta
pesquisa. É do que falaremos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2 - CONTEXTOS
Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar.
Beto Guedes

Este capítulo trará subsídios para compreensão dos contextos que contornam o
assunto desta tese. Assim, além do contexto técnico-educacional traduzido pelo
panorama sobre a produção acadêmica acerca da utilização dos tablets na
educação, será apresentado o contexto institucional, histórico e tecnológico –
abarcando a trajetória interna de integração das TDIC – do Colégio Dante Alighieri,
bem como sua cultura organizacional. Para essa jornada, principalmente Geertz
(2012), Nóvoa (1995), Brunet (1995) e Freire (1988) fornecerão os pilares
conceituais.
Figura 6: A Divina Comédia III

Fonte: Claudio Canato
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Historicamente, a palavra contexto tem sido relacionada a questões linguísticas e
jornalísticas, sendo usual estabelecer a seguinte relação: o texto pode ser melhor
compreendido a partir do seu contexto, ou seja, a partir do que acompanha o texto; o
momento no qual ele foi produzido, a situação externa que se refere direta ou
indiretamente a ele.
Mais recentemente, Sharples, Taylor e Vavoula (2007) explicitam o conceito de
contexto imbricado às questões de aprendizagem. Nesse caso, fala-se em
conversações entre contextos de pessoas e tecnologias interativas, móveis e
pessoais estabelecendo as condições de

aprendizagem. Nessa

linha de

pensamento, Valente (2013a) considera o contexto como estando ligado ao
ambiente no qual tais conversações acontecem.
Para este trabalho, o conceito de contexto utilizado diz respeito não somente à
situação estudada como também ao seu entorno e, nesse sentido, tal ampliação
favorece não somente a compreensão da situação em si e do sistema de relações
do qual ela faz parte, como também ajuda a diminuir a subjetividade da
interpretação. Leontiev (1978, s.n.) explica essa situação com uma parábola ouvida
de um criador de cavalos em Urals: “Quando um cavalo, num caminho difícil,
começa a tropeçar, então é necessário não chicoteá-lo, mas levantar sua cabeça
mais alto de modo que possa enxergar mais longe.”

Enxergar mais longe está

plenamente relacionado a compreender os contextos. Vamos a eles, então.

Contextos técnico-educacionais
O programa do qual a análise deste trabalho se ocupa tem como dispositivo utilizado
o tablet. Por isso, estou ciente de que o recorte tecnológico obrigatoriamente recairá
sobre o tablet. Entretanto, é importante considerar o avanço e a volatilidade da
tecnologia digital, que constantemente oferece novos, diferentes e reinventados
devices. Nesse sentido, faz-se necessário apontar a relevância deste trabalho: o
“olhar” da tese deve ir para além do hardware, captando e conservando a essência
do uso de TDM seja qual for o dispositivo tecnológico em uso, objetivando, portanto,
a discussão para além do dispositivo. Assim, cabe aqui uma ressalva: mesmo
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quando a palavra-chave é tablets, temas como mobilidade e portabilidade – atributos
inerentes ao dispositivo – acabam se evidenciando.
É inegável, entretanto, o crescimento do mercado dos tablets, como mostram os
números a seguir:
Os dados de crescimento do mercado de tablets são acachapantes: em 2011 os
tablets já representavam 40% do acesso móvel à web no Brasil11, totalizando 5
milhões de usuários em setembro de 2012 (SCRIVANO, 2012); destes, 72% estão
na faixa entre 16 e 34 anos, e 70% estão na classe A ou B. Esse contexto nos
transformou, de acordo com outra pesquisa de setembro de 2012, no 11º país em
venda do tablet12. Esse cenário, somado ao quadro mundial, possibilitará que, em
2016, tenhamos a marca de 760 milhões de tablets em uso no mundo13.
Observo, portanto, uma capilarização da tecnologia digital móvel e conectada de
informação e comunicação no mundo e no Brasil, sem que haja, no entanto, até
outubro de 2012 , evidências nacionais de um olhar investigativo para a amplitude
de seu uso, em especial no que tange à escola e à educação – conforme
levantamento realizado e encontrado no Apêndice A deste trabalho. Fala a favor
dessa afirmação o levantamento que realizei dos trabalhos documentados no portal
da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses).
No período de 2010 a 2011, apenas um trabalho (HIGUCHI, 2011) aponta para uma
reflexão pedagógica – e, portanto, curricular – do uso da tecnologia móvel e
conectada (no caso, o celular). A pesquisa buscou saber se e como o ambiente
escolar incorpora a tecnologia móvel e conectada, no processo educacional. Os
resultados da pesquisa apontam que, a despeito da popularização dos celulares em
todas as camadas sociais, “a aplicação deles em atividades pedagógicas é

11

Disponível em: <http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/tablet-representa-40-do-acessoweb-no-brasil-23122011-18.shl>. Acesso em: 23 mar. 2013.
12

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/mercado-de-tablets-no-brasil-cresceu275-no-segundo-trimestre>. Acesso em: 23 mar. 2013.
13

Disponível em: <http://www.teletime.com.br/24/04/2012/numero-de-tablets-vendidos-sera-de-375milhoes-em-2016-segundo-forrester/tt/274357/news.aspx>. Acesso em: 23 mar. 2013.
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considerada algo incompatível com o ambiente educacional tradicional, segundo os
depoimentos dos educadores ouvidos” (HIGUCHI, 2011, p. 59). Segundo a autora,
resistência e desconhecimento podem explicar essa postura.
Em relação a outras bases de dados, em particular as internacionais há um
incremento na quantidade de trabalhos que apontam reflexões sobre o uso de
tablets na educação, ainda que não considerem o tema currículo como um eixo de
análise. Na base ERIC (Education Resources Information Center), por exemplo, as
referências de estudos e pesquisas encontradas apresentam diferentes conclusões,
possibilidades e perspectivas, conforme os apontamentos abaixo.
Foram detectadas melhores performances dos alunos quando engajados em
atividades que envolvem tecnologia sem fio (LIU et al., 2006). O trabalho de Sinha,
Khreisat e Sharma (2009) concluiu que uma interface interativa com tablet PC pode
promover aprendizagem ativa em ciência da computação. Fan (2012), por sua vez,
verificou êxito de aprendizagem do uso do iPad com crianças autistas. No trabalho
de Parnell e Bartlett (2012), apontou-se o incremento da documentação pelos
diferentes usos das tecnologias móveis por professores. Houve também a
percepção do impacto do uso de tecnologias digitais – do tipo tablet PC - nos anos
iniciais da universidade, para pequenos e grandes grupos e em diferentes
abordagens de ensino (GALLIGAN et al., 2010). Constatou-se, igualmente, que o
interesse e o engajamento no uso dos tablets por crianças da educação infantil
crescem conforme a idade dos alunos cresce também (COUSE; CHEN, 2010). O
trabalho de Steinweg, Williams e Stapleton (2010) mostra o reconhecimento de
práticas exitosas de uso do tablet PC por crianças até 12 anos. E, por último, mas
não menos importante, o estudo de Van Orden (2006) chega à conclusão de que há
um aumento da qualidade de informações disponibilizadas para os alunos por conta
do uso do tablet.
O conjunto desses trabalhos descreve um espectro variado de verificações que
abarca a aprendizagem, a inclusão; passando pelo engajamento de alunos e pela
qualidade de informação gerada pelo uso de dispositivos móveis.
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Na base Mendeley, por sua vez, encontramos vários trabalhos que traduzem
esforços na tentativa de buscar a adequação e integração das tecnologias móveis
aos ambientes de ensino, aprendizagem e autoaprendizagem (WELLING, 2011;
ELLINGTON, A. J.; WILSON, J. H; NUGENT, 2011; MOURA; CARVALHO, 2011), e
outros que trazem a conclusão de que o tablet PC não atende a todos os estilos de
aprendizagem (KOTHANETH; ROBINSON; AMELINK, 2011). São estudos críticos
que enfocam a educação básica e a universidade, tentando refletir sobre um cenário
cada vez mais imerso nas tecnologias digitais móveis de informação e comunicação.
No Repositorium da Universidade do Minho de Portugal, foi possível encontrar
trabalhos de referência em mobilidade e educação no âmbito do telefone celular
(telemóvel), conforme os trabalhos de Moura (2011), Carvalho et al. (2011), Moura e
Carvalho (2011). Moura (2011) focou o dispositivo como ferramenta de mediação,
em termos de potencialidades e limites em atividades de ensino e aprendizagem;
Carvalho et al (2011) tratam de um preconceito segundo o qual dispositivos móveis
não são apropriados aos estudos acadêmicos e sustentam que conhecer os hábitos
tecnológicos bem como as expectativas dos estudantes podem ajudar na escolha
das melhores aplicações móveis para dar suporte ao aprendizado. Moura e Carvalho
(2011) avaliam o potencial pedagógico do celular para tornar mais atraente o
processo de ensino e aprendizagem, reconhecendo, simultaneamente, o potencial
desse tipo de dispositivo em situações de práticas de estudo. Além desses trabalhos
citados e encontrados na referida base de dados, há outros que, apesar de
apresentarem uma reflexão importante sobre os recursos digitais integrados ao
currículo e à prática docente, não têm a mobilidade como pauta de reflexão e/ou
discussão.
A busca específica no JTLA (The Journal of Technology, Learning and Assessment)
traz nulo o resultado se a palavra-chave é tablet. Tal situação talvez possa ser
compreendida pelo recorte da data deste levantamento além do fato de que os
aspectos de mobilidade na educação, até o lançamento do tablet, convergiam para o
celular e netbooks.
Os anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SIBIE) de 2010, 2011
e 2012, e os trabalhos apresentados nos Seminários Web Currículo de 2010 e 2012
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trazem experiências que apontam para a emergência da aprendizagem móvel. A
análise dos trabalhos desses dois eventos aponta para a importância de fomentar
iniciativas que dão visibilidade a estudos acadêmicos, concluídos ou ainda em
realização, e que ajudam a compor o estado da arte desse assunto.
As temáticas dos trabalhos do SIBIE apontam para soluções de interfaces
objetivando os dispositivos móveis. Nele encontramos, por exemplo, trabalhos como
o de Abech et al. (2012, s.n.), que foca os objetos de aprendizagem para
dispositivos móveis ressaltando a importância do esforço por parte dos educadores
em alinhar o acesso e popularidade desses dispositivos tornando viável “o acesso a
conteúdo educacional independente do lugar ou momento”. Já o trabalho de Veras
(2012) busca mapear e organizar um repositório de objetos de aprendizagem para
dispositivos móveis no Instituto Federal do Piauí (PB).
Pedro et al. (2012, s.n.) apresentam o planejamento e o desenvolvimento de uma
ferramenta de geometria interativa “para ser utilizada em dispositivos móveis
baseados na tecnologia Android".
Orlandi e Isotani (2012, s.n.) trazem a preocupação em desenvolver suporte na
distribuição
(smartphones

de
e

conteúdo
tablets)

educacional
que

interativo

para

dispositivos

móveis

forneça subsídios

para

o acompanhamento

computacional das dificuldades de aprendizagem dos alunos pelo professor. Silva e
Teles (2011, s.n.) por sua vez, desenvolveram uma aplicação de um “sistema tutor
inteligente” para língua inglesa.
Quinta e Lucena (2010, s.n.), têm o trabalho voltado para a performance de
hardware e a ubiquidade e desenvolveram uma solução de interface para acesso a
conteúdo educacional.
A análise dos trabalhos do SBIE revela uma tônica para o desenvolvimento de
interfaces que favoreçam a utilização educacional dos dispositivos móveis, trazendo
à tona a preocupação com a oferta e organização de conteúdo para ser embarcado
e utilizado nos dispositivos móveis. Tal tendência explica-se pelo esforço que
pesquisadores da área da educação acabam por ter para customizar o uso de
dispositivos que, inicialmente, não foram concebidos para a educação, e que
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acabam sendo utilizados nesse cenário. A isso se junta a natureza do evento,
voltado para a área da computação, e que qualifica, por assim dizer, os trabalhos
apresentados.
Já nos seminários Web Currículo de 2010 e 2012, a tônica é a reflexão de práticas e
paradigmas decorrentes da utilização das TDM. Assim, Graziola (2010), por meio de
um estudo de caso, preconiza que as TMSF (Tecnologias Móveis Sem Fio) possam
“contribuir para práticas pedagógicas numa perspectiva dialógica, colaborativa e
cooperativa” (GRAZIOLA, 2010, s.n.).
Cônsolo (2010, s.n.) traz uma reflexão sobre a mobilidade, relacionando-a a novos
comportamentos de sociabilidade e conexão constante.
Paz; Neves e Alves (2012) propõem um repensar do currículo educacional a partir
da perspectiva multirreferencial. Para os referidos autores, tal perspectiva
revela que a cultura da mobilidade proporciona uma base dinâmica de
produção social de conteúdo, que pode ser inspiradora para a vivência de
um currículo dinâmico e contextualizado (PAZ; NEVES; ALVES, 2012, s.n.).

Graziola (2012), por sua vez, defende uma capacitação docente que, em face do
universo das tecnologias móveis sem fio, integre o uso das TDIC e a modalidade mlearning.
Barros et al. (2012, s.n.) criaram o conceito de análise “mobilidade tecnológicoeducacional” na dimensão do trinômio professor-aluno-conteúdo para ser utilizado
em contextos em que a mobilidade é fator presente.
Da análise dos trabalhos apresentados no Seminário Web Currículo, decorre a
percepção de que trazem temáticas convergentes para esta tese, uma vez que
evocam a preocupação com as reflexões sobre a relação professor-aluno-currículo.
Vale relembrar que todo esse levantamento foi realizado até outubro de 2012 e
indica, de maneira geral, e sob a ótica quantitativa, uma incipiência nacional de
produção acadêmica (exceção feita aos trabalhos selecionados nos Seminários Web
Currículo (I e II) que, via de regra, já traziam em seu bojo essa temática) bem como
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uma, ainda, inexpressiva produção internacional no que tange à articulação das
TDM, em particular o tablet, com o currículo. Baliza essa informação o fato de que
durante a realização da pesquisa, nas bases de referências, ao acrescentar a
palavra currículo, o resultado quase sempre era próximo do zero; o que reforça a
necessidade de prover estudos que adensem as reflexões acerca do currículo e as
TDM.
É interessante também notar que as pesquisas internacionais que envolvem a
temática

”tablet”

trazem

resultados,

na

sua

maioria,

que

precisam

ser

desconsiderados, uma vez que esse termo vem muitas vezes relacionado a
medicamento

(em

inglês,

tablet

significa

pastilha,

comprimido),

portanto,

estritamente relacionado à área médica. O cenário se altera quando se utiliza como
filtro a palavra “iPad” (tablet da fabricado pela empresa Apple, que tem o iOS como
sistema operacional).
É necessário ressaltar, assim, que o que se encontrou em termos de pesquisa
aponta para um escasso número de trabalhos que tratam da integração curricular do
tablet ao currículo por meio da introdução desse dispositivo em sala de aula ou em
outros espaços educacionais. Todos esses aspectos indicam que o presente
trabalho tem a possibilidade de ajudar a entender o processo de integração ao
currículo desse tipo de tecnologia digital (tablet), bem como daquelas que têm
características similares, a saber: mobilidade, conectividade, portabilidade e voltadas
para a informação e comunicação
Por fim, apesar da carência de referências em relação aos estudos sobre a
utilização das distintas TDM na perspectiva do currículo, é bem provável que esse
quadro se reverta com o maior tempo de uso e também com a ampliação de acesso
aos dispositivos móveis. Tal previsão alinha-se com a afirmação de Bottentuit Junior
(2012), para quem, “com a maior popularização destes celulares mais modernos,
começam a aflorar cada vez mais estudos com dispositivos móveis nos processos
de ensino e aprendizagem” (BOTTENTUIT JUNIOR, 2012, p. 132).
Conectividade, mobilidade e ampliação das facilidades de acesso (com ênfase na
queda dos preços) oportunizam, então, o cenário favorável para que os dispositivos
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digitais (notebooks, netbooks, laptops, celulares, smartphones e, lógico, o tablet)
ganhem destaque na questão do uso das TDM na educação.
Essas reflexões, por sua vez, precisam apontar para um maior entendimento do
significado

da

presença

de

dispositivos

digitais

(computadores,

netbooks,

smartphones e tablets) na escola e, em particular, na sala de aula. Tal contexto
pode, por sua vez, configurar dois grandes polos: de um lado, o encantamento, o
deslumbramento (perigoso) pelas tecnologias; e, de outro lado, um esvaziamento de
significado e de sentido (temerário), para a escola e seus sujeitos, das TDIC.
Acredito que devemos pensar na terceira via, a qual nos força a lembrar que,
sozinhas, tais tecnologias pouco farão em termos de revolução cognitiva dos alunos
e de mudanças da escola, se não forem colocados à disposição um currículo crítico
(APPLE, 1982) e um fazer pedagógico como ato político (FREIRE, 1988).
Nesse sentido, a reflexão deste trabalho busca um entendimento que tangencia
professores, gestores e alunos, sujeitos da ação pedagógica, e que tem no cenário
1:1 (um dispositivo digital para um aluno) mais uma possibilidade de, evitando a
educação bancária (FREIRE, 1988), continuar a dar movimento à história de uso dos
computadores em educação e, em particular, da integração das TDM ao currículo,
em uma perspectiva crítica, articulada e resiliente.
O tablet, assim como os laptops educacionais, pode representar um “divisor de
águas” no que diz respeito ao eventual impacto da apropriação das TDIC pela
escola, uma vez que; dada a natureza dessa tecnologia (conectividade e
mobilidade), e situando-a definitivamente em sala de aula e não mais de forma
isolada em laboratórios de informática, teremos um novo cenário, um novo contexto
de uso por parte do professor e do aluno, que aponta uma grande possibilidade de
empoderamento de ambos.
É chegado o momento, portanto, de conhecer a idiossincrasia e a cultura dessa
escola que vem dando suporte ao uso de tais tecnologias.
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Contextos histórico e institucional do Colégio Dante Alighieri
A partir da leitura e análise documental, foi possível apontar como o Colégio Dante
Alighieri foi se constituindo ao longo de um século de existência.
Por volta de 1870, um grande fluxo de imigrantes italianos chegou ao Brasil.
No começo do século XX, São Paulo tornava-se a mais italiana das cidades
brasileiras. Para os italianos que aqui se enraizavam, era preciso fundar
uma escola que fortalecesse sua identidade cultural. O projeto da ‘scuoletta’
só vingou quando o conde Rodolfo Crespi, industrial de sucesso e grande
expoente da colônia italiana em São Paulo, com entusiasmo, prontificou-se
a angariar fundos para tal fim.
A 9 de julho de 1911, nascia, no papel, a escola. Em 17 de fevereiro de
1913, 60 alunos começaram suas atividades escolares. (Site institucional
do Colégio Dante Alighieri, 2013)

Algumas passagens são dignas de citação, entre as quais a exigência do governo
brasileiro para que, em razão da Segunda Grande Guerra, houvesse a troca do
nome para Visconde de São Leopoldo. O nome Dante Alighieri seria retomado em
1946.
Aos poucos, a escola crescia e sua imagem de destaque era construída.
Entretanto, durante a Segunda Guerra Mundial, com o apoio do Brasil ao
bloco oponente à Itália, a escola sofreu em 1942 uma intervenção federal. A
medida resultou na proibição do ensino em italiano e na mudança
obrigatória do nome para Visconde de São Leopoldo. Depois do fim da
guerra, em 1946, o “Istituto” se torna então o Colégio Dante Alighieri, e
ganha a admiração de toda a sociedade. Em 1973, já haviam sido
construídos quase todos os seus prédios: Leonardo da Vinci, Ruy Barbosa,
Galileo Galilei e Victório Américo Fontana. O último, Michelangelo, seria
erguido em meados dos anos 90 (Site institucional do Colégio Dante
Alighieri, 2013)

De acordo com o estatuto do colégio, cujo trecho será transcrito a seguir, a escola
busca promover e incentivar as iniciativas culturais, destacando-se:
a) – realizar e manter cursos de ensino primário, médio, técnico, bem como
de ensino superior;
b) – manter cursos de intuitos culturais, especialmente difusão da cultura e
da língua italiana, em nosso meio, realizando cursos de História da
Civilização e da Arte Italiana, observadas as disposições legais vigentes;
c) – congraçar os ex-alunos em associação, de modo a proporcionar entre
eles o desenvolvimento de manifestações de cultura intelectual e física, a
par do desenvolvimento da vida social. (Transcrito do livro “DANTE” de
1965, distribuído à comunidade, s.n.)
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Abaixo segue a transcrição de um trecho de um livro produzido e distribuído pelo
próprio colégio e que registra alguns dos princípios da instituição:
A sociedade não tem fins econômicos e o prazo de sua duração é
indeterminado. Dirigida por beneméritos e desinteressados brasileiros, de
ascendência italiana, foi fundada em 1911, quando um grupo de italianos,
da colônia local, e de paulistas, apoiados, outrossim, pela “Società Italiana
Dante Alighieri” de Roma, reuniram seus esforços e adquiram a chácara
Dieberger, com uma área de 19.800 metros quadrados, situada à Alameda
Jaú, atrás do Parque Siqueira Campos, localizado no coração da Avenida
Paulista. O grande incentivador da nobre empresa e que, por muitos anos,
foi o Presidente do Conselho Administrativo da nova Entidade, foi o Conde
Rodolfo Crespi, figura exponencial da Colônia Italiana em São Paulo.
Surgiu, assim, o “Instituto Médio Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri”, primeira
denominação do atual “Colégio Dante Alighieri”, mantendo cursos de nível
primário, ginasial, colegial e técnico de contabilidade. Até o ano de 1944
havia no Colégio um regime de internato, semi-internato e externato,
existindo, no presente, somente o externato. Todas as rendas que
porventura resultam dos balanços anuais são revertidas em favor da própria
Instituição, que aumentou seu patrimônio, melhorando as instalações,
construindo novas dependências, instalando novos cursos e distribuindobolsas de estudo aos alunos merecedores, mais necessitados. (Transcrito
do livro “DANTE” de 1965, distribuído à comunidade, s.n.)

O fato de o colégio não ter “fins econômicos”, confere à instituição características
peculiares, possibilitando, de um lado, o lastro financeiro necessário para
implementações de cunho tecnológico e, de outro, um exercício da filantropia
educacional que possibilita que até dois filhos de todos os funcionários tenham
bolsas integrais de estudo, além da oferta de bolsa para aqueles alunos que tenham
alto desempenho acadêmico.
O colégio na qual a pesquisa se realizou é, portanto, um cenário único na educação;
o que desperta, por si só, um interesse investigativo. Tem uma estrutura
diferenciada em relação às escolas particulares, conforme se pode conferir na
descrição anterior e nas informações a seguir:
O CDA possui duas diretorias: uma executiva e outra pedagógica. A primeira
supervisiona e orienta a segunda. A primeira é formada por um conselho de exalunos voluntários, enquanto a segunda abarca um cargo de confiança, no momento
ocupado por uma ex-aluna. Sob orientação e supervisão da segunda, encontram-se
17 coordenadores de áreas pedagógicas e 4 assistentes de direção. Coordenadores
e assistentes têm a incumbência de oferecer as condições para que as diretrizes
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assumidas no plano pedagógico e no regimento escolar sejam articuladas em sala
de aula e em outros espaços da escola.
Tal estrutura tem sido uma marca registrada praticamente desde a fundação da
escola, conforme consta no livro comemorativo do centenário da escola: Colégio
Dante Alighieri. Um século de história, cultura e educação (REALE, 2011).
A escola conta, no ano de 2013, com aproximadamente 4.300 alunos, distribuídos
entre Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. O Ensino Médio conta
com aproximadamente 900 alunos e, destes, 368 no ano de 2012 participaram do
programa de integração dos tablets à rotina da escola.

Cultura organizacional do Colégio Dante Alighieri
Neste tópico, busco evidenciar que a cultura da escola, construída a partir da
constituição de um conselho deliberativo sem fins lucrativos, e permeada dos
valores italianos da arte, da estética, da poesia e da tecnologia – aqui em seu
sentido mais amplo, que é aquele relacionado a processos e aplicações de
determinado conhecimento e cujo resultado é a produção de algo novo –, foi
influenciada pela vivência brasileira em um contexto educacional, criando, por assim
dizer, as condições para a implementação do programa Dante Tablet. Há que se
lembrar aqui das invenções do italiano Leonardo da Vinci14 e as criações artísticas
de Michelangelo15, confirmando a Itália como o grande polo do Renascimento.
Parece

ser

inexorável,

portanto,

para

este

estudo,

considerar

a

cultura

organizacional da escola.
Faz-se necessário, então, entender o que chamo de cultura. No entanto, definir
cultura não tem sido tarefa fácil, nem simples. Em 1952, pesquisadores encontraram

14

Alguns exemplos das criações do italiano Leonardo da Vinci: carro, metralhadora, escavadeira de
trincheira, catapulta, inclinômetro, mecanismo de bater asas, parafuso e porca, estudo da asa,
máquina voadora, bate-estaca, bicicleta, grua, barco canhão giratório, barco com pás, serra
hidráulica, carro cortador, anemômetro, máquina para medir a velocidade do vento, ponte giratória,
sem falar na sua obra artística mais conhecida: o quadro “A Monalisa”.
15

Michelangelo pintou os famosos afrescos no teto da Capela Cistina, no Vaticano.
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mais de 160 definições de cultura (ALLAIRE; FIRSIROTU, 1984). Tylor, em seu livro
Primitive Culture de 1871, ao definir cultura, contribuiu para inaugurar essa saga. A
definição de Tylor até hoje é utilizada. Para ele, cultura, no seu sentido etnográfico
mais amplo, é o conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a
moral, o direito, o costume e todas as demais capacidades ou hábitos adquiridos
pelo homem enquanto membro de uma sociedade (TYLOR, 2003). Outra definição,
esta mais recente, pode ser encontrada na obra de Ferraro (1994), para quem a
cultura é “tudo que as pessoas têm, pensam e fazem como membros da sociedade”
(FERRARO,1994, pp. 16-17).
Muitas definições, muitas interpretações para um termo amplo e, ao mesmo tempo,
singular. O terreno é movediço e certamente uma simples definição de cultura não
seja adequada porque o conceito é complexo. De fato, definir cultura se tornou um
estudo por si mesmo, de modo que o problema inicial de qualquer ciência – definir o
seu objeto de estudo de forma a possibilitar uma análise – torna-se aqui
extremamente difícil de resolver (GEERTZ, 2012).
De acordo com o enfoque de Geertz (2012), para as organizações, a cultura é o
resultado de sua história particular e do sistema de símbolos criado e mantido pela
sua liderança no passado e no presente, o qual serve para ser interpretado e dar
significado às experiências subjetivas de seus membros, assim como para
racionalizar e aumentar seu compromisso com a empresa.
Ainda para Geertz (2012), na perspectiva da teoria interpretativa da cultura, mais
importante do que definir a cultura é questionar a sua importância. Essa
compreensão vem substituir a ideia de um todo mais complexo, que colabora para o
entendimento de como a cultura do Colégio Dante Alighieri tem oportunizado as
ações de integração das TDM ao currículo.
Geertz defende que a cultura é pública porque o significado o é (GEERTZ, 2012, p.
09) e apresenta o sistema cultural como ideologia (Ibidem, p. 108). Assim, quando
menciono “cultura” é preciso ter em mente que estou fazendo referência a “um
conjunto de textos, eles mesmos conjuntos, que o antropólogo tenta ler por sobre os
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ombros daqueles a quem eles pertencem” (Ibidem, p. 212). Deriva desse fato o
caráter interpretativo da cultura, da sociedade, da escola, enfim, da vida.
Pensar em cultura da e na Escola tem sido possível graças ao caráter de objeto de
estudo que a Escola passou a ser nas últimas décadas. Segundo Nóvoa,
a escola como objeto autônomo de estudo das ciências da educação e
como espaço privilegiado de inovação educacional é um fenômeno
relativamente recente. Trata-se de um domínio do saber que se encontra
em fase de estruturação e, por isso, é importante aproximá-lo com o
máximo de precauções teóricas e conceituais (NÓVOA, 1995, p. 17).

A Escola é vista neste trabalho e, portanto o CDA assim o é, como uma instituição
dotada de uma autonomia relativa, que não se limita a reproduzir as normas e os
valores do sistema no qual está inserida, nem tampouco pode ser vista como um
sistema independente, que se basta pelas relações dos sujeitos que nela estão
envolvidos. Uma Escola com o potencial de transformação (FREIRE, 1988) tem uma
cultura própria, interpretada a partir da cultura da sociedade, da ideologia que a
subjaz. Brunet (1995) também entende que as organizações escolares, ainda que
componham um contexto cultural mais amplo, produzem uma cultura interna de
ações que lhe são próprias e que expressam os valores e as crenças que os
membros da organização compartilham. Nóvoa (1995), Brunet (1995) e Freire (1988)
trazem, portanto, elementos importantes para qualificar o Colégio Dante Alighieri, em
termos de sua cultura.
Para Nóvoa (1995), as características organizacionais das escolas tendem a ser
agrupadas em três grandes áreas: estrutura física (dimensão da escola, recursos
materiais, número de turmas, edifício escolar, organização dos espaços, etc.);
estrutura administrativa (gestão, direção, controle, inspeção, tomada de decisão,
pessoal docente, pessoal auxiliar, participação das comunidades, relação com as
autoridades centrais e locais, etc.); estrutura social (relação entre alunos,
professores e funcionários, responsabilização e participação dos pais, democracia
interna, cultura organizacional da escola, clima social). Ainda segundo o autor, a
cultura organizacional está bastante relacionada ao mundo do trabalho.
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Em Burke (1989), encontramos que a cultura organizacional é um sistema de
integração, diferenciação e de referência que organiza e dá sentido à atividade dos
seus membros.
Segundo esse autor, são elementos da cultura organizacional valores, crenças e
ideologias, que se interconectam com:
 Manifestações verbais e conceituais: fins e objetivos, currículo, linguagem
metáforas, histórias, heróis, estruturas.
 Manifestações visuais e simbólicas: arquitetura e equipamentos, artefatos e
logotipos, lemas e divisas, uniformes, imagem exterior, etc.
 Manifestações comportamentais: rituais, cerimônias, ensino e aprendizagem,
normas e regulamentos, procedimentos operacionais etc.
Compreender e apreender a cultura organizacional de uma escola, portanto, é
imprescindível quando o lócus da pesquisa é a própria escola. Mais do que isso, as
ações que promovem a integração entre sujeitos e currículos não podem
negligenciar as características dessa cultura, que, por sua vez, não somente
qualifica a escola, mas também aponta as possibilidades de construção e de
intervenção dessas ações. Conhecer, de fato, a escola bem como a sua cultura,
parece ser, portanto, um pré-requisito para qualquer proposta de integração das
tecnologias ao currículo, com o objetivo de (re)conhecer os possíveis espaços nos
quais essa integração pode se realizar.
Faz-se necessário, então, destacar alguns aspectos relevantes dessa cultura no
contexto da pesquisa. Cultura esta que, evidentemente, molda e é moldada pelos
sujeitos que lá convivem.
Assim, deve-se começar reconhecendo que os alunos da segunda década do século
XXI (participantes e constituintes da cultura organizacional do Colégio Dante
Alighieri) já vivem uma imersão tecnológica. É fácil observar o fascínio que as TDM
provocam, em especial nos nascidos o advento da internet (web) também
conhecidos como nativos digitais (PRENSKY, 2001).
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Para esses nativos digitais, as tecnologias trouxeram grandes possibilidades de
comunicação e de pertencimento no mundo digital. Para o mundo, a imersão digital,
de maneira geral, representou transformações em processos; não raro implicando
em mais facilidades, eficiência e qualidade.
Os impactos das tecnologias podem, por exemplo, ser amplamente verificados no
sistema tributário – não é possível hoje fazer a declaração do imposto de renda a
não ser por meio da internet – e no sistema eleitoral brasileiro, que é um exemplo
mundial de uso eficiente da tecnologia permitindo que, em menos de 24 horas após
o final do pleito, o país, de dimensões continentais, possa ter os resultados eleitorais
totalmente consolidados.
Tal impacto, no entanto, parece que, de maneira geral, ainda não aportou na
educação, em particular para o mundo da docência. Essa ideia é corroborada por
Almeida e Valente (2012) mas também é por Almeida (2012) ao constatar que:
em educação, observa-se um movimento crescente de introdução do
computador portátil com conexão à internet nas escolas, mas por si mesmo
o uso das tecnologias móveis com conexão sem fio - TMSF não traz
mudanças substantivas aos processos educativos (ALMEIDA, 2012, p. 01).

Assim, no contexto educacional mais geral, a escola tem se relacionado com a
tecnologia sem que essa relação resulte em transformações nos processos de
ensino e aprendizagem datados do século XIX. Dessa forma, possuímos tecnologia
do século XXI, professores do século XX e uma escola muitas vezes pautada em
processos educativos do século XIX. Esta pesquisa se coloca, então, em uma
tentativa de aproximação desses gaps geracionais com vistas à compreensão de
como se articulam e se integram as tecnologias digitais móveis da informação e
comunicação aos ambientes educacionais e ao currículo, considerando que este
último determina e é determinado pela cultura organizacional da escola e que ainda
carrega consigo, lógicas dissonantes das possibilidades estruturantes que tais
tecnologias podem promover.
Tais gaps também podem impactar na forma como as escolas se organizam, até
fisicamente. No Colégio Dante Alighieri, por exemplo, pode-se observar como a
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cultura organizacional vem encaminhando esses gaps, possibilitando incipientes
mudanças de utilização de espaços físicos em relação às ações pedagógicas.
Nestas figuras 7 e 8, podemos observar que a organização tradicional da sala de
aula coexiste com a presença dos tablets, demonstrando a convivência entre a
estabilidade e a mudança, entre o velho e o novo, entre o passado e o futuro.
Na figura 9, que acolhe um pot-pourri de imagens, é possível observar, por exemplo,
a ocupação pedagógica dos espaços físicos para além da sala de aula,
transformando-os em ambientes não convencionais de sala de aula, em espaços
pedagógicos de ensinar e de aprender.
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Figura 7: Sala de aula utilizando o tablet (1)

Fonte: Audiovisual (CDA)
Figura 8: Sala de aula utilizando o tablet (2)

Fonte: Audiovisual (CDA)
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Figura 9: Exemplos de momentos pedagógicos realizados fora da sala de aula

Fonte: Audiovisual (CDA)

A ocupação pedagógica dos espaços físicos do colégio e mostrada na figura 9,
favorece as evidências do processo gradativo de mudança que o programa Dante
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Tablet tem proporcionado ao colégio, e este, por sua vez, encontrou na própria
cultura organizacional, simultaneamente, espaços e suporte para a concretização
daquele. Tal concretização, vale observar, está conectada a uma trajetória de
integração das TDIC ao currículo da escola. Sobre essa integração trataremos a
seguir.

Contexto tecnológico e a trajetória de integração das TDIC ao currículo do
colégio
Desde 2000, quando assumi a coordenação do Departamento de Tecnologia
Educacional, buscamos (eu e toda a equipe que constitui o departamento) equalizar
o tripé que sustenta a integração das TDIC ao currículo: hardware, software, e o
principal, peopleware. Equalizar para nós tem o sentido de ressignificar as práticas
pedagógicas (aprender e ensinar) no contexto do digital (hardware e software).
Colabora, para isso, a expressiva autonomia propositiva e realizadora que o
Departamento de Tecnologia Educacional conquistou no interior da escola,
novamente oportunizado pela cultura organizacional do colégio. Tal autonomia
manifesta-se nos espaços que o departamento ocupa (algumas salas do edifício
principal), bem como no número de profissionais que nele trabalham (perto de 25
pessoas) e nos projetos que fomenta e colabora, evidenciando que para a escola, a
tecnologia é, também, estruturante do seu modus operandi, e se coloca, inclusive,
dentro das possibilidades de reorganização do espaço escolar, como se viu
anteriormente em algumas fotos dos ambientes educacionais do colégio (figura 9).
A seguir, listo outras evidências práticas dessa estruturação pela tecnologia. O
Colégio Dante Alighieri
 foi a primeira escola de educação básica do Brasil a utilizar um ambiente de
ensino e aprendizagem digital (LMS), no caso o MOODLE, criando um
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) a partir das necessidades
pedagógicas internas;
 é uma das poucas escolas que participam, com alunos finalistas, desde a
primeira edição da FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia);
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 tem um projeto institucional de formação de professores em serviço orientado
para a integração das tecnologias digitais de informação e comunicação
(CEMiDE – Centro de Estudos de Mídias Digitais e Educação); esse projeto é
conduzido por professores do próprio colégio e divide, com os outros
departamentos pedagógicos, a responsabilidade em fomentar a integração
das TDIC e TDM ao currículo;
 renova o seu parque tecnológico (computadores) a cada três anos;
 tem mais de 150 lousas digitais instaladas (o quadro negro e giz não existem
na escola);
 possui laboratórios fixos e móveis de tablets, notebooks e netbooks na
perspectiva 1:1;
 oferece oficina de games, de programação e de jornalismo;
 promove o voluntariado para inclusão digital;
 promove e participa de encontros e torneios de robótica;
 organiza eventos de cultura digital; e
 possui uma cobertura 100% de cobertura Wi-Fi e um programa de integração
dos tablets ao currículo que, em 2014, contará com 1100 tablets em uso.

Todo esse conjunto de ações que buscam a integração das tecnologias ocorre em
um processo de avanços e retrocessos, de tensões e calmarias; enfim, um processo
de vida! E é a vida e seu tempo que nos move!
Esse movimento fez com que, no final de 2010, eu percebesse que vários alunos
começavam a trazer seus próprios dispositivos móveis para o colégio: iPhone,
iTouch, iPad, netbooks, além dos já conhecidos celulares. Chegava o momento de a
escola posicionar-se de forma pedagógica frente a essa realidade.
Muitos desses alunos já percebiam que, graças à tecnologia, eles poderiam
aprender em qualquer tempo e em qualquer lugar e, portanto, davam indícios claros
de que essas tecnologias eram também percebidas como objetos de e para a
aprendizagem. E eles faziam diferentes usos: do simples registro e documentação
da aula, passando pela pesquisa e busca de relações. Gostaria de abrir parênteses
aqui para mencionar que, graças à visão de ensino e aprendizagem integrada à
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mobilidade e à portabilidade, além das características multimídia, foi possível
também ajudar alguns de nossos alunos portadores de necessidades especiais, em
situação de inclusão, utilizando, para isso, um tablet.
Para além dos muros da escola, eu presenciava o fato de que os computadores
pessoais e outros dispositivos compunham meios e ferramentas imprescindíveis
para acessar informação e construir conhecimento para o dia a dia, para a vida. E é
para esse “dia a dia” que a formação dos nossos alunos está voltada. Conforme se
pode conferir em documento que relata as finalidades do colégio:
unir as duas culturas – a da Pátria deixada e a da Terra abraçada –, manter
vivos valores éticos e educacionais, buscar o conhecimento, promover
a cidadania e o respeito, incentivar a amizade e traduzir em realidade o
espírito humanista de seu patrono, Dante Alighieri. (grifo nosso) (Site
institucional do Colégio Dante Alighieri, 2013)

Acentuava essa constatação o amadurecimento da escola no uso das novas
tecnologias. Tal amadurecimento, aliado às demandas sociais e de formação
profissional do grupo de alunos com o qual a escola trabalha, proporcionou algumas
bases pedagógicas necessárias para a implantação de projetos do tipo 1:1.
Desde 2009, a modalidade de uso 1:1 vinha sendo testada em dois laboratórios fixos
e em outras situações de aprendizagem com mobilidade, dentro e fora da sala de
aula (particularmente no Ensino Fundamental II, de 6º a 9º ano; em aulas, atividades
e projetos pedagógicos).
Assim, antecipando tendências e diversificando as possibilidades de aprendizagem,
projetos e oficinas vinham sendo promovidos na perspectiva do 1:1. Nesses
projetos, alunos dos diferentes níveis de ensino, usando a modalidade 1:1, além de
terem contato com tecnologia de ponta, podiam desenvolver-se de forma autônoma
e responsável, colaborando com seus pares e com a convergência de mídias.
Vale lembrar que as observações nesses ambientes 1:1 indicam situações de
compartilhamento

de

informações,

interaprendizagem

e

foco

no

trabalho,

características que se distanciam da dispersão e desinteresse; aspectos que, via de
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regra, podem ser elencados como problemas quando se propõem inovações e/ou
mudanças por meio da tecnologia.
Registramos alguns comentários dessa época (2010):
A aula ficou mais interessante (comentário de um aluno, registrado no
Diário de Bordo da pesquisadora).
Foi diferente do que eu imaginava; eles [os alunos] ficam mais atentos e
integrados à proposta que foi apresentada (comentário de uma
professora, registrado no Diário de Bordo da pesquisadora).

Por outro lado, na concepção de uso das TDM pela escola, esteve e está implícito
que o potencial pedagógico não está nos laptops/netbooks ou em outros
dispositivos, mas sim nos professores, alunos e gestores.
São eles, gestores, professores e alunos, que verdadeiramente construirão as
condições para uma educação adequada às necessidades do século XXI e que são
academicamente tratadas como habilidades do século 21, a saber: colaboração,
pensamento crítico, criatividade, autonomia, comunicação, educação tecnológica e
compreensão intercultural.
Não é demais lembrar que, como já mencionado anteriormente, o uso de notebooks,
netbooks, celulares e tablets não deve estar envolto em mágica e, sozinhos, pouca
importância têm no processo educacional como um todo. No entanto, conhecer as
possibilidades e limites da tecnologia em uso, ajuda na compreensão deste
processo de integração. Reside aí um dos valores das pesquisas que buscam
compreender o processo de integração dessas tecnologias ao currículo.
No próximo item, adenso com informações sobre o equipamento que serviu de base
para o programa Dante Tablet.
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Contexto tablet
Diferentemente dos dispositivos móveis e portáteis – já bastante conhecidos, como
notebooks e netbooks, os quais, tecnicamente, apresentam uma possibilidade
relativamente grande de processamento de informações e, portanto, de criação e
cosntrução de trabalhos variados – os tablets têm uma capacidade de
processamento mais reduzida, inserindo-se muito mais em uma lógica de consumo
de informação.
Popularmente, consideramos o tablet (antigamente também conhecido como tablet
PC) um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado de
maneira pessoal para acesso à internet, para organização pessoal e de arquivos
digitais, para atividades de trabalho ou de entretenimento. Sua tela, que ocupa
quase toda a área útil de um dos lados, é sensível ao toque (touchscreen) e funciona
como o principal meio de input de dados e informações. É híbrido: apresenta
funcionalidades de um de um notebook e a praticidade de um smartphone, sem ser
nenhum dos dois.
Embora o tablet PC (notebook cuja tela era articulada e girava 180 graus,
encaixando-se sobre o teclado e transformando-se em um único volume) já
estivesse no mercado antes de 2010 – época de lançamento do iPad – eles não
traziam, tão significativamente, o apelo da portabilidade que os modelos lançados a
partir de 2010 apontavam.
A seguir, nas figuras 10 e 11, podemos observar imagens do tablet PC que
mostram, por sua vez, o design e a concepção física dos equipamentos:
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Figura 10: Tablet PC (1)

Fonte: Raul Meidna
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TabletPC2.jpg>. Acesso em: 16 mar. 2013.

Figura 11: Tablet PC (2)

Fonte: Janto Dreijer
Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TabletPC.png>. Acesso em: 16 mar. 2013.
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A figura 12 mostra o tablet que foi utilizado em 2012, no programa Dante Tablet.

Figura 12: Tablet em 2013

Fonte: Jim.henderson
Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mot_Xoom_Wiki_jeh.jpg>. Acesso em: 16
mar. 2013.

Outro aspecto que se constituiu em um divisor de águas nesse processo de
ampliação do acesso e, consequentemente, de uso dos tablets, foi o valor dos
equipamentos: enquanto o tablet PC tinha um preço acima do de um computador do
tipo desktop, os tablets em geral possuem um valor próximo ao de um smartphone
de última geração. Esse fato marcou, efetivamente, a consolidação do tablet como
algo pessoal e de uso alargado. Por outro lado, peso, praticidade e, lógico, preço,
foram alguns dos elementos que impediram o tablet PC de se transformar em
“coqueluche”.
Atualmente, o mercado conta com a predominância de dois tipos de tablets: os
tablets com sistema operacional Android (da empresa Google, e os tablets com
sistema operacional “iOS”, da empresa Apple).
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Não é raro depararmos, no cotidiano, com crianças na mais tenra idade
manipulando tablets e smartphones, sempre deslizando os dedinhos em telas
touchscreen. Tal situação vem crescendo de modo que começa a redefinir a
interação com os artefatos analógicos. Um exemplo disso é o sucesso recente que
obteve um vídeo na internet (Youtube) de um bebê que, ao tentar folhear uma
revista de papel, utiliza os mesmos movimentos dos dedos de quando está a
interagir com os objetos virtuais na tela do tablet, ou ainda quando a criança lida
com o imediatismo da câmera fotográfica digital. Alves relembra que
esse é o mundo digital que responde aos costumes que as crianças
nascidas a partir de 1990 (a chamada geração I, i de internet) têm
apresentado como o seu jeito de ser. Veja-se, por exemplo, a relação com o
universo digital que exteriorizam quando veem uma foto que delas foi tirada,
ou seja, qualquer criança já desde os seus primeiros aninhos de vida pede
imediatamente para ver a imagem da foto obtida por uma câmera digital e,
se

não

a

aprovar,

pede

para

tirar

outra,

manifestando

seu

descontentamento (aqui vale lembrar que em tempos outros se tinha que
esperar o filme terminar, ter feito a revelação e não se podia modificá-la. A
imagem para ser refeita representava custo e tempo) (ALVES, 2012, p. 72).

O pensamento anterior de Alves indica a lógica do mundo digital impactando nas
ações do dia a dia, criando, por assim dizer, impactos geracionais. Entretanto, o
mesmo autor preconiza cautela para o caso de alguma comparação geracional,
lembrando que cada geração é única, determinada e determinante historicamente:
Como se vê, é uma geração sui generis, como todas as gerações na
história da humanidade. Isto deve ser um indicativo do quanto é errôneo
tentar-se interpretar a geração dos jovens que cresceram com o mundo das
novas tecnologias pelas vias da comparação com a geração de seus pais e
professores, sobretudo buscando distinguir e destacar uma geração em
detrimento da outra (Ibidem p. 73).

Aqui cabe uma observação histórica: os computadores ou devices, como são
chamados os equipamentos de uso pessoal, nunca foram desenvolvidos
especificamente para o ambiente educacional. Eles antes representam resposta a
uma necessidade do mercado, do varejo e, consequentemente, apresentam a lógica
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desse sistema: a lógica do consumo. O tablet traz, em seu bojo, como já
mencionado, esta lógica.
Assim, se o estudo sobre a utilização dos tablets na educação – conforme quadros
do Apêndice A – revelou, por sua vez, que ainda é necessário um trabalho intenso
de reflexão para ampliarmos e balizarmos os referenciais que poderão ajudar a dar o
suporte necessário para a integração dos tablets e, portanto, das tecnologias móveis
e portáteis ao currículo escolar, também devemos considerar nesse contexto o
pouco tempo de existência do tablet no formato que conhecemos hoje. Afinal, pouco
tempo de existência implica pouco tempo de uso. Tal fato parece explicar por que
ainda não foi possível criar uma “massa crítica” de produções científicas sobre o
tema que ajudem, simultaneamente, a construir os possíveis caminhos de
apropriação desse dispositivo na educação, em particular, integrados ao currículo.
No próximo capítulo, é o momento de compreender este dispositivo – o tablet –
inserido no contexto escolar em questão: o Colégio Dante Alighieri.
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CAPÍTULO 3 - O PROGRAMA DANTE TABLET
Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos
Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez
Já sonhamos juntos semeando as canções no vento
Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar
Já choramos muito, muitos se perderam no caminho
Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer
Sol de primavera abre as janelas do meu peito
a lição sabemos de cor
só nos resta aprender...
Beto Guedes

O presente capítulo ocupa-se em apresentar detalhes estratégicos do programa – da
concepção, passando pelos objetivos e chegando às etapas de implantação –
destacando nesse processo os comitês gestores (docente e discente). Suportaram,
prioritariamente, o desenvolvimento deste capítulo: Fullan (2009), Valente (2010),
Almeida (2010a; 2010b), Sanchéz (2002) e Lévy (1998).
Figura 13: A Divina Comédia IV

Fonte: Claudio Canato
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O Programa Dante Tablet caracteriza-se como “programa” e não como “projeto”,
porque se encontra atualmente integrado ao plano pedagógico da escola, passando
a compor, dessa maneira, uma política de uso das TDM para o currículo prescrito,
com recursos financeiros especificamente dedicados.
O programa Dante Tablet foi, na realidade, concebido cinco anos antes do seu início
efetivo: mais exatamente, no momento em que o colégio deu autonomia ao
Departamento de Tecnologia Educacional para implantar, em 2006, o ambiente
virtual de aprendizagem - MOODLE. Outra ação determinante para o programa foi a
decisão de prover o espaço escolar com a tecnologia Wi-Fi. Era o ano de 2008.
Tal infraestrutura criou o contexto tecnológico adequado para que as tecnologias
que exigem mobilidade e espaços de compartilhamento pudessem ser incorporadas
à ambiência escolar. Naquela ocasião, não tínhamos em mente o programa Dante
Tablet até porque esse dispositivo não tinha o escopo e a acessibilidade que tem
nos dias de hoje. Porém, sem imaginar o futuro, e, no entanto, apoiados na cultura
organizacional da escola que acolhe a tecnologia no seu dia-a-dia, preparávamos as
condições de existência e sustentação do Programa Dante Tablet.
Nesse sentido, o Dante Tablet representa para a instituição um espaço de
integração de TDM à sala de aula e, consequentemente, ao currículo da escola,
oportunizando, ademais, a reflexão sobre as possibilidades de usos das tecnologias
digitais móveis de informação e comunicação no contexto da escola, na perspectiva
de web currículo (ALMEIDA, 2010b; ALMEIDA; ASSIS, 2011).
Com as sementes lançadas em 2006 e 2008, por ocasião, respectivamente, da
implantação do ambiente virtual de aprendizagem – MOODLE e da cobertura Wi-Fi,
o programa foi gestado nesses últimos anos baseando-se em algumas
necessidades e premências relacionadas à tecnologia transparente e invisível
(SANCHÉZ, 2002). Por tecnologia transparente pode-se entender o patamar no qual
a própria tecnologia está a serviço, isto é, a condição segundo a qual ela mesma
não pode ser “maior” do que alunos, do que os professores, que as relações, que os
conteúdos pedagógicos, que as abordagens metodológicas e, finalmente, maior do
que a escola.
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Para Sanchéz (2002, p. 02), utilizar a tecnologia de maneira transparente é uma das
condições para a integração curricular das TDM, isso porque a premissa é de que
ela, a tecnologia, favorece e potencializa diferentes abordagens e possibilidades
pedagógicas, mas não encerra em si os processos de ensino e aprendizagem, de
maneira que
Integrar curricularmente las TIC´s implica necessariamente la incorporación
y la articulación pedagógica de las TIC´s en el aula. Implica tambiém la
apropiación delas TIC´s, el uso de las TIC´s de forma invisible, el uso
situado de las TIC´s, centrando se em la tarea de aprender y no en las
TIC´s [...] (SANCHÉZ, 2002, p.4).

O termo “tecnologia transparente” está, portanto, intrinsecamente relacionado às
reflexões propostas pelo termo web currículo, que apontam para a integração
dialética das TDIC ao currículo: elas redimensionam o currículo ao mesmo tempo em
que são redimensionadas por este último. No contexto da pesquisa, o significado
dessa transparência também se encontra na necessidade de se usar a tecnologia
sem, no entanto, perder a essência da qualidade dos processos de ensino e
aprendizagem.
Tendo como premissa, portanto, o web currículo e a perspectiva da tecnologia
transparente, no início de 2011 foi desenhado um anteprojeto e apresentado às
diretorias pedagógica e executiva, que o aprovaram, ainda no primeiro semestre de
2011 e em caráter experimental para uma sala de 1ª. série do Ensino Médio. Nascia
assim o Programa Dante Tablet.
No começo daquele ano (2011), já havia muita especulação sobre como seria a
chegada dos tablets à escola. Como a escola já tinha uma trajetória de integração
das TDIC ao currículo – conforme já mencionado anteriormente –, entendíamos que
seria oportuno compreender o uso do tablet com o enfoque 1:1 (um dispositivo para
um aluno), apoiados nos estudos já concluídos sobre este enfoque e, também, na
idiossincrasia do colégio.
No entanto, como foi dito anteriormente, os alunos já haviam iniciado um movimento
particular de integrar os dispositivos móveis à rotina escolar. Não ter um projeto de
uso seria equivalente a deixá-los, e também aos professores, entregues à própria
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sorte na utilização dos novos aparelhos, desresponsabilizando a escola e
subtraindo-lhe a função social de pensar a formação do aluno de maneira integral, à
luz da cultura digital. E se, de fato, a proposição da escola é oferecer uma formação
integral, esta última deve passar pela reflexão de uso dos devices (dispositivos)
tecnológicos, já tão associados à vida desses alunos.
Assim, se faz necessário esclarecer os objetivos do programa Dante Tablet.

Objetivos do programa Dante Tablet
Antes de falarmos, dos objetivos, é preciso considerar a complexidade de um
programa como o Dante Tablet, o qual demanda:


entrega dos dispositivos aos pais dos alunos (aproximadamente 300 pais a
cada ano), mediante assinatura do contrato de comodato (Anexo B) e termo
de política de uso e de segurança na internet (Anexo C);



provisão de manutenção dos equipamentos, manutenção da infraestrutura de
conexão Wi-Fi;



suporte técnico, formação e atendimento/acompanhamento de professores e
de alunos;



configuração de todos os tablets para que possam ser identificados e
autenticados pelo sinal de Wi-Fi do colégio;



“embarque” de conteúdo digital (livros didáticos e aplicativos) sugeridos por
alunos e professores e previamente “curados” pelos professores.

As demandas acima, somadas àquelas que surgem de maneira inesperada por
conta da dinâmica da implantação – e a despeito de todo o respaldo das diretorias
executiva e pedagógica que o Departamento de Tecnologia possuía para tal
implantação – apontaram que seria um projeto de difícil concretização por conta do
desafio logístico e pedagógico. Entretanto, mais difícil seria não fazê-lo. Além disso,
é bom lembrar que programas com este escopo, além das mudanças que podem
promover também suscitam “aspectos criativos, inventivos e, ao mesmo tempo,
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confusos, contraditórios, capazes de inibir ou anular algumas das ações efetuadas”
(MOREIRA, 2007, p. 268).
Assim, com os pés no chão e com o olhar para o futuro, assumimos a implantação,
cientes de que estávamos promovendo mudanças. A mudança, conforme aponta
Fullan (2009), “é um processo dinâmico que envolve variáveis que interagem com o
tempo, independente do modo de análise envolver fatores ou temas” (FULLAN,
2009, p. 87). Posteriormente, esse autor contribuirá para o entendimento dos dados
desta pesquisa no que tange à mudança e suas variáveis; de modo que
a mudança educacional é tecnicamente simples e socialmente complexa.
Enquanto a simplicidade do aspecto técnico sem dúvida é exagerada,
qualquer um que se envolva em uma grande iniciativa de mudança
entenderá de modo intuitivo o significado e a complexidade da dimensão
social (FULLAN, 2009, p. 85).

Nesse sentido, é importante ter cautela quando se integram dispositivos digitais
moveis às atividades curriculares em um currículo que, historicamente, tem se
pautado somente no lápis e papel (VALENTE, 2010). De fato, há tempos já tínhamos
agregado as tecnologias digitais às analógicas (do tipo papel e lápis). O que não
significava que as questões das TDIC integradas ao currículo estavam totalmente
resolvidas no colégio. Dado o caráter escalar do programa Dante Tablet, era
necessário ter clareza dos objetivos, que, por sua vez, requisitavam que o processo
de implementação fosse pautado de modo a não deslocar o foco das questões de
ensino e aprendizagem. Assim, o programa se apresentou claramente como um
projeto pedagógico, antes de ser tecnológico.
Há que se ressaltar também que, para o sucesso de projetos/programas como este,
é determinante o papel dos professores e dos alunos.
Os professores mais preparados conseguem monitorar melhor o progresso dos
alunos e observar como os alunos entendem e mobilizam os conteúdos curriculares
em situações de resolução de problemas (PENUEL, 2006; WINDSCHITL; SAHL,
2002), criando efetivamente “ambientes de aprendizagem coerentes com os
argumentos usados para justificar os projetos de uso do laptop na situação 1:1”
(VALENTE, 2011).
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Sendo assim, foram elencados os seguintes objetivos gerais para o programa Dante
Tablet:


Construir uma metodologia própria para a utilização dos dispositivos móveis;



Potencializar os processos de ensino e aprendizagem, integrando o uso dos
tablets ao currículo;



Proporcionar novos espaços e ampliar os já existentes para a construção e
vivência da autonomia dos alunos e professores; e



Favorecer a gestão compartilhada, a interaprendizagem e a colaboração.

Em relação aos objetivos específicos do programa, optamos por


Enfrentar situações-problema;



Reconhecer e valorizar os estilos de aprendizagem;



Compreender diferentes pontos de vista (exercer o princípio da alteridade);



Elaborar propostas de trabalho colaborativo;



Ressignificar o uso do livro didático; e



Incentivar e valorizar o protagonismo.

Vale lembrar que todo o programa Dante Tablet está pautado na colaboração
alinhada (entre pares; professores-professores e alunos-alunos) e na colaboração
cruzada (professores e alunos). Tal arranjo tem potencial de favorecer a construção
de estratégias metodológicas de uso do tablet dentro e fora da sala de aula.
Para dar início ao programa, o colégio distribuiu – de maneira experimental,
conforme dito anteriormente –, no segundo semestre de 2011, aos alunos – por
intermédio de seus pais ou responsáveis - 34 tablets (Android) para uma sala de 1ª.
série do Ensino Médio, e também proveu com equipamentos idênticos os
professores e coordenadores diretamente envolvidos com essa série. Os
professores e coordenadores receberam os tablets em agosto do mesmo ano,
começando, a partir deste momento, o processo de formação continuada.
Dessa maneira, a etapa experimental, em sala de aula, começou em setembro de
2011. Foi proposto um trabalho intenso para mobilizar os alunos, estimulando a
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participação deles no processo e tentando viabilizar a desejada gestão
compartilhada e a interaprendizagem.
O programa utilizou, nessa etapa experimental, os tablets da Motorola (XOOM) e
possibilitou que os alunos assumissem, durante os meses de setembro a dezembro
de 2011, mediante aceite dos pais, a posse do equipamento durante as aulas
curriculares e extracurriculares, podendo levar o tablet para casa, como material da
mochila.
A escolha do Ensino Médio como o nível de ensino a capitanear o programa Dante
Tablet, levou em consideração, também, a potencial experiência de uso por parte
dos alunos. Tendo em vista que esses dispositivos seriam utilizados como
dispositivos pessoais, seria necessário, portanto, que os alunos, de maneira
autônoma, portassem, diariamente, o tablet com a bateria devidamente carregada e
transitassem livremente com ele, dentro e fora das suas mochilas.
Assim, escolher a faixa etária dos alunos foi determinante para esboçar o projeto de
implantação dos tablets. Contou, também, a favor dessa escolha a autonomia que
os alunos do Ensino Médio possuem de portar os dispositivos, a liberdade de ir e vir
(casa-escola-casa), tornando, de fato, o dispositivo pessoal.
É importante relembrar que os alunos dessa faixa etária (1a. Série do Ensino Médio),
antes mesmo do início do programa Dante Tablet no formato experimental, já
começavam a trazer seus dispositivos pessoais (notebooks, netbooks), indicando
que havia um movimento de portabilidade e mobilidade da aprendizagem em curso.
Muitas escolas têm optado por implantar projetos 1:1 para alunos de faixas etárias
menores. Não se pode descartar, para o CDA, essa possibilidade em um futuro
próximo (e como será desafiador!).
Portanto, por meio desse projeto experimental com os 34 alunos, colocamos em
prática a ideia de mobilidade e portabilidade não somente integrada à dinâmica da
escola, mas também à dinâmica da vida do aluno.
A escolha da classe-piloto do projeto experimental teve como requisito o fato desses
alunos já possuírem uma auto-organização por meio de recursos digitais: de
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maneira autônoma, eles mantinham um blog para registro das tarefas e das
atividades da classe.
De setembro a dezembro de 2011, portanto, os alunos passariam a frequentar as
aulas portando os tablets.
Assim, ao final de 2011, alunos e professores foram consultados em reuniões
específicas com o objetivo de avaliar uma possível implantação, em maior escala, de
tablets para o Ensino Médio. A avaliação positiva em relação à continuidade do
projeto de maneira escalar foi o primeiro marco para os trabalhos cujo
desenvolvimento iniciou-se em 2012.
No início de 2012, dando continuidade ao programa, foi realizada a entrega dos
tablets, com o sistema operacional Android, para todos os alunos das 1 as séries do
Ensino Médio, para os coordenadores, professores e outros funcionários. Ao todo,
foram 540 tablets distribuídos, dos quais 377 foram para os alunos, 109 para
professores e funcionários, 40 para a Biblioteca e 14 ficaram para backup.
Pelo gráfico 1, é possível entender como foi escalonada a distribuição dos tablets no
Colégio Dante Alighieri, adquiridos até o ano d 2012, priorizando os professores do
Ensino Médio que lecionavam nas séries que receberam o tablet.
Vale ressaltar, para uma melhor compreensão deste gráfico que os tablets alocados
na biblioteca multimídia do colégio, funcionavam no formato de laboratório móvel.
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Gráfico 1: Tablets imobilizados (situação em agosto de 2012)

Fonte: dados da pesquisa

No quadro a seguir é possível visualizar o fluxograma do programa Dante Tablet
entre 2011/2012:
Quadro 2: Fluxograma do programa Dante Tablet

MÊS

AÇÃO

SETORES RESPONSÁVEIS

Janeiro/2011

Escrita e revisão do projeto Dante Tablet

Tecnologia Educacional

Fevereiro a
Março/2011

Discussão do programa nas instâncias da Diretoria Executiva e da
Tecnologia Educacional,
Pedagógica, com análise de investimento financeiro e impacto pedagógico, Tecnologia da Informação e
e estudos sobre a abrangência do projeto. Definição de uma sala do Ensino
Diretorias Executiva e
Médio como projeto experimental
Pedagógica

Abril/2011

Aprovação do projeto pelas diretorias e alinhamento das necessidades
técnicas e definição do dispositivo

Tecnologia Educacional,
Tecnologia da Informação e
Diretorias Executiva e
Pedagógica

Maio e Junho/2011

Negociação com as editoras para embarque, nos tablets, dos arquivos
digitais dos livros didáticos

Tecnologia Educacional

Compra dos equipamentos

Tecnologia da Informação

Recebimento e configuração dos equipamentos

Tecnologia da Informação

Configuração da rede Wi-Fi

Tecnologia da Informação

Julho/2011
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Criação de um espaço no ambiente virtual de aprendizagem – MOODLE,
como suporte na gestão do programa (NLE)

Tecnologia Educacional

Grupo de estudos técnicos e pedagógicos – formação dos gestores do
programa

Departamentos voluntários
(Física, Língua Portuguesa) e
Tecnologia Educacional

Discussão sobre uso dos tablets com grupo focal de alunos

Alunos e coordenadores de
TE e Física

Formação de professores e organização das atividades a serem
desenvolvidas durante as aulas com os tablets

Tecnologia Educacional

Reunião com pais e alunos da sala experimental do Ensino Médio, para
entrega dos tablets mediante assinatura do CONTRATO DE COMODATO
(Anexo B) e do termo de POLÍTICA DE USO E DE SEGURANÇA NA
INTERNET PARA O PROGRAMA DANTE TABLET (Anexo C)

Tecnologia Educacional

Embarque, nos tablets, dos arquivos digitais dos livros didáticos

Tecnologia Educacional e
alunos

Setembro de 2011
a Novembro de
2012

Registro com fotos e observações

Tecnologia Educacional

Outubro e
Novembro/ 2011

Retomada da formação de professores

Tecnologia Educacional

Novembro/2011

Avaliação do projeto com os alunos

Tecnologia Educacional e
alunos

Avaliação do projeto com os professores

Tecnologia Educacional e
professores

Avaliação do projeto nas instâncias da Diretoria Executiva e da Pedagógica

Tecnologia Educacional

Janeiro/2012

Compra dos equipamentos do programa escalar

Tecnologia da Informação e
Tecnologia Educacional

Fevereiro/2012

Recebimento e configuração dos tablets recebidos

Tecnologia da Informação

Fevereiro a
Novembro/2012

Formação dos professores

Tecnologia Educacional

Abril/2012

Reunião com pais e alunos de todas as primeiras séries do Ensino Médio –
ao todo 10 salas com aproximadamente 30 alunos por sala-, para entrega
dos tablets mediante assinatura do CONTRATO DE COMODATO e do
termo de POLÍTICA DE USO E DE SEGURANÇA NA INTERNET PARA O
PROGRAMA DANTE TABLET

Tecnologia Educacional

Abril a
Novembro/2012

Reuniões com comitês gestores docente e discente

Tecnologia Educacional

Maio e Junho/2012

Acompanhamento das aulas

Tecnologia Educacional

Agosto/2011

Setembro/2011

Dezembro/2011
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Julho/2012

Férias escolares

Agosto/2012

Discussão com as editoras sobre o futuro do livro didático no contexto dos
tablets, no 1º. Fórum CDA sobre Uso dos Tablets na Educação Básica

Tecnologia Educacional

Setembro e
Outubro/2012

Acompanhamento das aulas

Tecnologia Educacional

Setembro e
Outubro/2012

Avaliação 2012 e planejamento das ações para 2013

Tecnologia Educacional e
Comitê Gestor Discente

Fonte: dados da pesquisa

No próximo quadro, temos a descrição técnica do tablet escolhido para o projeto
experimental em 2011 e que se repetiu em 2012, no formato escalar.
Quadro 3: Descrição técnica do tablet escolhido para o programa

Motorola Xoom 2 10.1

Lançamento

(Wi-fi)
12 de dezembro de 2010 (EUA)

Dimensões (LxAxP)

253.9 x 173.6 x 8.80 mm

Peso

603 g

Conexões sem fio

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Tela

Bluetooth 2.1
10.1 polegadas
GSM, 3G (SIM tamanho normal)

Resolução

1280x800 (paisagem)

Processador

1.2 GHz Dual Core

Sistema de fábrica

Android 3.2

Câmera

5 MP traseira

Memória principal

1.3 MP frontal
Interna de 32 GB

(Arquivos)
Outros

Saída micro HDMI

Preço (Julho – 2011)

R$ 1.186,61

Fonte: dados da pesquisa
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A partir do aprendizado do ano de 2011, redesenhamos o programa para 2012.
Além disso, ampliamos o serviço de laboratórios móveis que atendem, por meio de
tablets adquiridos especificamente para essa necessidade, outros segmentos e
espaços da escola. A equipe foi reestruturada para suportar as novas demandas.
Estabelecemos processos internos para gerir e acompanhar o programa. Em 2013,
duplicamos o número de tablets em uso.
Novas demandas e novos desafios diários em um contexto absolutamente novo,
único, que impregna e é impregnado pela cultura organizacional do colégio. Foi essa
mesma cultura que possibilitou a criação dos comitês gestores. É sobre estes
comitês que trato a seguir.

Comitês Gestores
À medida que o programa era implementado, crescia a percepção de que seria
necessário, ou melhor, seria fundamental, que os canais de comunicação entre os
elos primordiais do programa – quais sejam, alunos-professores-gestores –
estivessem

continuamente

em

contato

e

alinhados

para

não

somente

contornar/corrigir possíveis falhas, mas também e, principalmente, promover as boas
práticas, aquelas práticas que constituiriam o nosso referencial, uma possível marca
registrada do programa Dante Tablet. Para tanto, foram instituídos dois comitês
gestores: o docente (CGDocente) e o discente (CGDiscente). O comitê docente teve
início juntamente com programa de formação de professores e continuou de maneira
esporádica em reuniões pedagógicas, em encontros individuais, durante a pausa
para o café nas salas de professores e também nas seções coletivas de formação
específica para o programa. Com isso, a gestão compartilhada e democrática
garantiu um espaço adequado para que críticas, sugestões, tensões e anseios
fossem explicitados como parte do programa Dante Tablet.
Já o comitê gestor discente manteve uma regularidade maior de encontro,
ocasionada, em parte, pela impossibilidade de encontros informais, como no caso
dos professores. É especificamente sobre este comitê que se discutirá no próximo
tópico.
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Comitê Gestor Discente
O comitê gestor discente, que se reúne semanalmente, foi criado a partir de abril de
2012, durante a implementação dos tablets na fase escalar. Esse comitê é formado
por alunos-representantes das classes participantes do programa Dante Tablet, com
adesão voluntária, e com o objetivo de refletir, discutir, avaliar, formular propostas e
realizar ações para dar sustentação ao programa. Os alunos, acompanhados de
professores do Departamento de Tecnologia Educacional e de outros profissionais
do colégio (professores de outros departamentos, orientadores, técnicos - a adesão
é livre para quem quiser assistir e participar das reuniões -), reúnem-se no próprio
colégio, todas as quintas-feiras, das 14 às 16 horas. Havendo necessidade, também
convidamos profissionais de empresas parceiras do colégio para o diálogo. O comitê
discente representou, no programa, uma ação efetiva de resiliência - no capítulo 5,
este conceito será aprofundado - e de aproximação geracional e cultural, além de
nos proporcionar uma visão ímpar sobre o potencial dos nossos alunos.
O comitê passou a representar um espaço efetivo de protagonismo que, inserido na
cultura organizacional da escola, e por esta singularmente viabilizado, possibilitou a
legitimação de um fórum democrático que capta tensões, indiferenças, apatias dos
alunos adolescentes e, com seu modus operandi, dá evidência aos sonhos, ao
engajamento e ao entusiasmo desses mesmos alunos. Os relatos dos participantes,
a seguir, apontam nessa direção:
Foi mais significativo deixarmos nós alunos dar opiniões sobre o tablet e
não formar um grupo de professores para decidir tudo. (Rafael Sanzio)
Me sinto orgulhoso em participar desse programa e ajudar o colégio a
desenvolver um modo mais confortável de uso dos tablets. (Veronese)
Nos encontros do comitê gestor discente, foi mais significativa a discussão
dos problemas pelos próprios alunos. (Ghirlandaio)

O comitê é, portanto, uma vivência que estabelece uma pauta de convergência entre
as ambiguidades, as diferentes vozes, e abre uma perspectiva na qual se fazem
presentes a tolerância, a transformação e a reconstrução.
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Nas reuniões não foram esquecido o caráter dialógico e relacional das discussões,
evitando ao máximo, o risco desta participação discente “redundar numa forma de
participação manipulativa e de endoutrimanento” (LIMA; AFONSO, 1990, p. 32).
O comitê possibilitou, do mesmo modo, refletir sobre a participação efetiva dos
alunos, mostrando o potencial desses parceiros no ensino e na aprendizagem.
Entretanto, é necessário mencionar que nesses espaços de apropriação tecnológica
– como é o caso do comitê e também da sala de aula – transitam indivíduos (alunos)
ainda em formação e que não têm a responsabilidade e o compromisso da
educação enquanto ação emancipatória (FREIRE, 1988); esse papel, na verdade, é
inerente ao professor e à escola.
Para o professor, portanto, é essencial saber de educação e não somente de
tecnologia, para entender, por exemplo, que embora exista na tecnologia digital de
informação e comunicação, um potencial imenso de ensino e aprendizagem, é na
mediação pedagógica do uso dessa tecnologia que reside uma das funções
primordiais do ofício do professor, além de constituir uma possibilidade real de
repensar a educação (CERQUEIRA, 2005).
Assim, novas tecnologias integradas ao currículo escolar não podem prescindir de
novas estratégias metodológicas ou, pelo menos, de uma revisão das metodologias
em curso, sem deixarem de suscitar a necessária reflexão sobre as concepções de
aprendizagem, ensino e currículo que embasam tais práticas, bem como reflexões
sobre o papel dos alunos e dos professores.
A criação e manutenção do comitê gestor discente aponta para o reconhecimento da
inteligência coletiva (LÉVY, 1998) na escola. O conceito de inteligência coletiva de
Lévy é bastante esclarecedor: “uma inteligência distribuída por toda a parte,
incessantemente valorizada, coordenada e mobilizada em tempo real” (LÉVY, 1998,
p. 30). Ele também afirma que:
Na era do conhecimento, deixar de reconhecer o outro em sua inteligência é
recusar-lhe sua verdadeira identidade social, é alimentar seu ressentimento
e sua hostilidade, sua humilhação, a frustração de onde surge a violência
(LÉVY, 1998, p. 30).
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Não reconhecer a potencialidade do aluno é, em outros termos, negar-lhe o pleno
desenvolvimento. Como educadora, e na qualidade de coparticipante de um
ambiente escolar, afirmo que não queremos e não podemos fazer isso. E esta não é
uma proposição empírica, e sim balizada em estudos (SANCHÉZ, 2002; ALMEIDA,
2010a; ALMEIDA; SILVA, 2011) que apontam que os professores devem ser
engajados não somente para saber usar as TDM, mas, principalmente, para
desenvolver uma educação mais centrada em criar ambientes de aprendizagem,
para os alunos, favoráveis ao uso dessas novas tecnologias.
Nessa perspectiva, a sala de aula – à parte a grande mobilidade de aprendizagem
propiciada pelo Colégio Dante Alighieri, onde, com um tablet, qualquer recinto pode
se tornar um ambiente de aprendizagem – é um espaço precioso de construção, de
reconstrução, de transformação do conhecimento e de troca dos saberes. Essa ideia
alinha-se a um comentário de Alves (2012), inspirado em Paulo Freire:
(...) todo o processo educacional é ação repleta de troca de saberes,
sempre um desafio, que aqui se traduz em manifestar que o estudante
digital, dominador de um tipo de técnica, pode trocar sua experiência e
praticidade com o seu professor, também dominador de suas técnicas,
conteúdos e didáticas (ALVES, 2012, s.n.).

Há que se lembrar, ainda, que o aprendizado, para alunos e professores, não
acontece somente na escola: o mundo apresenta incontáveis possibilidades de
aprendizagens em contextos anlógicos e/ou digitais. Precisamos considerar,
também, que, com a computação/internet ubíqua e pervasiva, os ambientes de
aprendizagem on-line, “nas nuvens”, híbridos, informais e colaborativos ganharam
espaço no cotidiano dos alunos.
Na educação contemporânea, vivemos um paradoxo: há um intenso apelo para a
colaboração e para o compartilhamento entre alunos e professores, mas há também
o encantamento e o desejo pelo uso individual de sua própria tecnologia, enquanto
dispositivo pessoal. A sala de aula, repleta de alunos, precisa, então, ser encarada
como um espaço para desafios que começam no individual mas desembocam no
coletivo.
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Dessa maneira, a informalidade, que pode prover aprendizagem, e a formalidade,
que pode prover o ensino, nunca estiveram tão imbricadas nas situações
educacionais, em particular na situaçao estudada no presente trabalho. A tecnologia
pode ser o amálgama desse embricamento. No entanto, para que essa integração
“dê liga”, faz-se necessário adensar alguns conceitos que simultaneamente
suportam o programa Dante Tablet, transbordam para a pesquisa e se fundem na
análise dos dados. O próximo capítulo se ocupará desses conceitos.
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CAPÍTULO 4 - FUNDAMENTOS E CONCEITOS
Nada é permanente, exceto a mudança.
Heráclito

Neste capítulo será possível esclarecer os conceitos e fundamentos teóricos que
embasaram o desenvolvimento do trabalho até aqui e antecipar o que será narrado
e construído deste momento em diante. Em suporte às ideias nele apresentadas,
destacam-se os seguintes aportes teóricos: Almeida (2006; 2008b; 2010b; 2012;
2013a; 2013b); Valente (2011); Almeida e Valente (2011); Freire (1988; 1991; 1996);
Lück (2009a; 2009b); Fullan (2009); Sharples, Taylor e Vavoula (2007); Vygotsky
(2003), Costa (2009) e Morin (2003).
Tais aportes teóricos são interpretados a partir de um diálogo, de uma “conversa”
com os dados do contexto estudado, possibilitando, assim, um percurso de trabalho
no qual teoria e dados concretos se entrelaçam e vão apontando o caminho a trilhar.
Figura 14: A Divina Comédia V

Fonte: Claudio Canato
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O programa Dante Tablet e a pesquisa em si demandaram a ação de revisitar não
somente os conceitos relativos à ambiência escolar da integração das TDIC
relacionados à abordagem 1:1, currículo, web currículo e gestão, mas também,
àqueles que, de alguma forma, iluminam a problemática estudada, a exemplo dos
conceitos de intencionalidade e inovação. Dessa forma, esse estudo somente foi
possível porque se estabeleceu a interdependência entre teoria e os dados da
realidade vivenciada, que emergiram no decorrer desta pesquisa.
A política do 1:1
Segundo Valente (2011), cada aluno portando o seu próprio computador/dispositivo
tecnológico não é uma ideia nova e tem seus precedentes antes mesmo da criação
dos microcomputadores. Ela foi proposta por Alan Kay, em 1968, e materializada em
1972 com o Dynabook, desenvolvido pelo Learning Research Group (LRG), criado
por Kay, como parte do laboratório Xerox Park.
Recentemente no Brasil, esse assunto ganhou notoriedade por conta da
institucionalização de uma política pública de inserção de computadores na
educação básica, denominada Projeto UCA16 (Um Computador por Aluno). Esse
projeto propôs aparelhar 300 escolas do Brasil com até 500 alunos com os
computadores modelo Classmate (Intel) do tipo laptop (netbook). Segundo a
proposta, cada aluno teria o seu próprio computador, daí a terminologia 1:1.
O Projeto UCA transcende a proposta de inclusão digital, pois prevê que a
implantação desse tipo de modalidade de uso dos computadores considerando “a
melhora da performance do aluno nos assuntos disciplinares, avaliado pelos testes
nacionais ou internacionais [...] e a preparação para o mercado de trabalho”
(VALENTE, 2011).
O uso dos tablets nas escolas alinham-se à política do 1:1, no entanto, traz

16

Para mais informações sobre o Projeto UCA, consultar: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Um
Computador por Aluno: a experiência brasileira. Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica. Brasília: Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. 2010. Disponível em:
<http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/915/1/um_computador_por_aluno.pdf>. Acesso em: 02 abr.
2013.
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subjacente à sua utilização uma experiência de uso portátil e amigável, uma vez que
a sua interface, baseada na tecnologia touch, permite em muitas situações uma
interação ímpar. Por exemplo: o movimento da mão sobre a tela aproximando e
separando o dedo polegar do indicador, à maneira de uma pinça, pode reduzir e
ampliar imagens.
Há que se considerar, também, que a experiência de uso do tablet na perspectiva do
1:1 permite uma configuração personalizada do equipamento e, consequentemente,
uma maior imersão tecnológica, possibilidade que atua como elemento estruturante
no processo pedagógico.
Tecnologia estruturante
O conceito de tecnologia estruturante é entendido como aquele que constitui um
modo de ser, de estar e de interpretar o mundo pela tecnologia (FERREIRA, 2007;
ALMEIDA 2008a). Há dois indícios que “falam” a favor da existência no CDA, desse
conceito. O primeiro desses indícios é uma fala da diretora em uma reunião
pedagógica de início de ano letivo:
“O colégio fez uma opção pela tecnologia.” (SL)

O segundo indício relaciona-se aos documentos oficiais da escola. Foram
analisados o Plano Escolar e o Regimento Escolar.
Destaco, no Regimento Escolar, o “CAPÍTULO III – DOS FINS E OBJETIVOS”:
Art. 6º. – Os objetivos institucionais do Colégio serão:
I.
Criar condições de ensino e de aprendizagem para que os alunos
egressos do estabelecimento estejam preparados para ingressar em cursos
de níveis mais avançados;
II.
Dar oportunidade aos alunos de desenvolver as habilidades e as
competências cognitivas, psicológicas e sociais que permitam o exercício de
uma profissão com integridade e excelência;
III.
Proporcionar ambiente de convivência harmônica na base do respeito
mútuo, em todos os níveis do ambiente escolar;
IV.
Dar oportunidade para a formação de cidadãos autônomos e críticos,
que tenham capacidade de argumentação solida nas relações
interpessoais;
V.
Oferecer ao docente, técnico e administrativo, condições de contínuo
aprimoramento profissional, com vistas à adequação a um mundo regido
por aceleradas transformações sociais e tecnológicas (grifo nosso).
(Regimento Escolar)
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Já no Plano Escolar, no item IV “PLANOS DOS CURSOS MANTIDOS PELA
ESCOLA”, a tecnologia é mencionada nos itens do 1º ao 5º. ano do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, conectada aos objetivos destes Planos, da
seguinte maneira:
A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade
(grifo nosso). (Plano Escolar)

E no Ensino Médio:
A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina
(grifo nosso). (Plano Escolar)

Ainda sobre o Ensino Médio, no mesmo documento, quando o assunto é
INTEGRAÇAO E SEQUÊNCIA DOS COMPONENTES CURRICULARES:
A presença da tecnologia em cada um dos três eixos permite contextualizar
os conhecimentos e integrar os campos de aplicação.” (p. 11).
[Esclarecendo que esses eixos são: Linguagens e Códigos, Ciências da
Natureza e Matemática, e Ciências Humanas] (grifo nosso). (Plano
Escolar)

Tanto o Regimento Escolar quanto o Plano Escolar não contemplam a capilaridade
que a tecnologia exibe hoje na escola. No entanto, as ideias manifestadas no Plano
e no Regimento, segundo as quais a tecnologia permite contextualizar os
conhecimentos e integrar os campos de aplicação põe em relevo a possibilidade de
ser a própria tecnologia dotada de um caráter estruturante (FERREIRA, 2007;
ALMEIDA, 2008a).
Corrobora essa percepção a ideia de Ferreira (2007) condensada no conceito do
“efeito gatilho”, que descreve o papel que as tecnologias assumiram na formação
dos cidadãos, uma vez que elas se tornaram “indispensáveis em todas as
dimensões da vida em sociedade” (FERREIRA, 2007, p. 115). Almeida, por sua vez,
entende que o homem “tem nas tecnologias elementos constitutivos e estruturantes
do modo de ser e estar no mundo” (ALMEIDA, 2008a). Isso implica reconhecer a
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tecnologia como linguagem e, por isso, uma possibilidade de reinterpretar o mundo,
a vida, a cultura e, portanto, as escolas.
Tendo em vista que estes documentos – o Plano Pedagógico e o Regimento Escolar
– apoiam e orientam os processos de gestão da escola, é apropriado pensar a
gestão como uma atividade não mais desassociada das questões tecnológicas.
Considerando esse panorama, o programa Dante Tablet tratou de “fincar bandeira”
na gestão compartilhada como um princípio de sustentação e sustentabilidade. No
decorrer da pesquisa, foi possível identificar que tal proposta de gestão começou a
se evidenciar nas falas de alguns professores, cumprindo, portanto, um dos
objetivos do programa Dante Tablet;
O aluno passa a ser também responsável por uma boa aula [...] O
enriquecimento da aula passa pela ajuda do aluno [...] A boa aula não está
somente sob a responsabilidade do professor, mas dos alunos também.
(Vêneto)
Este programa [aplicativo] foi um programa que o aluno me ensinou como
mexer no aplicativo e eu integrei com outras matérias. (Sicília)

Tais relatos apontam para o fato de que, além da perspectiva do 1:1, da tecnologia
como tendo um caráter estruturante, outro elemento foi decisivo para o programa: a
gestão compartilhada de todo o processo e em diferentes instâncias. Vamos analisar
esse tema no próximo tópico.

Gestão compartilhada
A gestão emergiu como um conceito importante neste trabalho, uma vez que a
articulação das dimensões administrativa e pedagógica é condição para viabilizar as
ideias e sonhos. Tal fato encontra, por assim dizer, eco em Kuin (2005). Para essa
autora, a gestão
é fundamental para viabilizar os sonhos da comunidade escolar e organizar
sua concretização. Quando isso acontece, dimensões técnico-administrativa
e pedagógica não se distanciam. São causa e efeito uma da outra, e as
decisões são pautadas pelo que é o papel supremo da escola, a
aprendizagem dos alunos (KUIN, 2005, 131).
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A concepção tradicional de gestão, fortemente ligada ao conceito de administração,
está pautada em Frederick Taylor, considerado o pai da Administração Científica, e
em Henri Fayol, fundador da Teoria Clássica da Administração. Essas duas escolas
trazem o ideário da gestão ou gerenciamento, concebido como uma ciência humana
que articula regras e funções com a finalidade de organizar elementos da produção.
É razoável, então, reconhecer que o seu nascimento como teoria tenha se dado
juntamente com o surgimento da Revolução Industrial, que precisava de um
conjunto sistematizado de normas com o objetivo de alcançar resultados eficazes
dentro da lógica de produção industrializada.
Exposto o momento histórico em foi sistematizada, não admira que a ciência da
administração esteja, atualmente, presente em todos os contextos nos quais possam
ser identificadas as relações entre objetivos, processos e pessoas. Segundo
Almeida (2006),
a gestão, no âmbito das organizações, engloba os processos sociais e as
complexas relações que se estabelecem em seu interior e exterior,
articulando valores, crenças e práticas culturais com os paradigmas
associados às mudanças de concepção, influenciadas pela informatização
de distintos setores da atividade humana (ALMEIDA, 2006, p. 103).

Almeida (2006) articula o paradigma educacional para objetivar a gestão, de forma
que nas escolas, palcos de relações sociais e humanas (FREIRE, 2006), a gestão
educacional
percebe a escola como um espaço de conflitos, de relações interpessoais,
de emergência e de alternância de lideranças; de negociação entre
interesses coletivos e projetos pessoais, em busca de consensos
provisórios sobre suas necessidades, desejos e utopias, identificados na
construção do projeto da escola; e de socialização de tecnologias para a
sua utilização na produção de saberes e no registro de sua história
(ALMEIDA, 2006, pp. 103-104).

Tal definição explicita o pressuposto conciliatório e negociado que orienta a gestão
das TDIC no Colégio Dante Alighieri e, por conseguinte, do programa Dante Tablet,
apontando, portanto, para a prática de uma gestão compartilhada.
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A gestão compartilhada, entendida como categoria de conceito, ainda não está
devidamente reconhecida na Teoria de Administração, mas tem sido utilizada,
ultimamente, em diferentes contextos que evocam a participação de sujeitos
interessados na gestão de projetos de origem pública e privada.

Além disso,

“aparece, também, com frequência para se referir a modelos de gestão adotados em
programas de desenvolvimento regional, bacias hidrográficas, escolas e projetos de
Ciência e Tecnologia que valorizam o ‘protagonismo local’” (COSTA, 2009, p. 01).
Ainda segundo Costa (2009), a gestão compartilhada
tem sido frequentemente utilizada para se referir a novos arranjos
institucionais que ‘compartilham’ algumas dimensões da gestão ou da
execução de um empreendimento de interesse comum. Em princípio, não
se trata de uma simples tradução de shared management ou de gestión
compartida, [...] mas de uma tentativa de dar conta de realidades
emergentes e estabelecer as bases conceituais de novos modelos de
gestão (p. 01). [...] A Gestão Compartilhada é um modelo pelo qual cada
parceiro mantém sua identidade institucional e programática dirigindo
pessoas, esforços e recursos para fins comuns e integrados, evitando ações
isoladas, paralelismo e sobreposições (COSTA, 2009, p. 05).

A gestão compartilhada coloca-se, portanto, a serviço do coletivo e, nesse sentido,
deve ser um convite a todos os atores do contexto escolar (professores, alunos,
funcionários e pais de alunos) para uma participação ativa, alinhando expectativas
em um processo orientado não somente para dividir responsabilidades, mas para
unir os indivíduos diante das responsabilidades.
A favor do entendimento sobre gestão enquanto coparticipação e coliderança,
Mintzber (2004) coloca:
A liderança não significa tomar decisões inteligentes… Ela envolve
energizar outras pessoas para que tomem boas decisões e façam coisas
melhores. Em outras palavras, ela envolve ajudar as pessoas a liberar a
energia positiva que existe naturalmente dentro das pessoas. A liderança
efetiva mais inspira que fortalece; ela conecta mais que controla; demonstra
mais que decide. E faz tudo isso envolvendo – a si mesmo, acima de tudo e,
consequentemente, os outros (MINTZBERG, 2004, p. 143).
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Lück (2009a), por sua vez, considera fundamental praticar a “coliderança” na gestão
educacional, que deverá ser exercida segundo princípios de autonomia, participação
e com responsabilidade sobre os resultados da escola.
Assim sendo, a partir de abril de 2012, logo no início da fase escalar do programa
Dante Tablet, os alunos e professores foram convidados a formar um grupo
propositivo e deliberativo para ajudar na gestão do programa. O grupo de alunos
manteve a frequência e foi batizado de Comitê Gestor Discente (CGDiscente). Tal
grupo constitui-se como um marco de gestão compartilhada na escola, pois os
alunos que o compõem foram convidados a pensar e a decidir sobre um grande
projeto na escola, tendo como base o diálogo.
O comitê discente foi criado a partir do argumento de que autonomia e participação
devem pautar, essencialmente, uma educação baseada na dialogicidade freireana,
para quem ensinar exige disponibilidade para o diálogo (FREIRE, 1996).
A gestão compartilhada do programa Dante Tablet, portanto, favoreceu o
estabelecimento de um ambiente de confiança e autoconfiança, possibilitando ao
indivíduo (professor e aluno) assumir-se como parte do processo, e oferecendo-lhe,
como estímulo à curiosidade e à inquietação, as condições para a legitimidade da
dialogicidade.
O relato dos alunos sobre o que foi mais significativo no comitê corrobora o
propósito acima exposto:
A discussão dos problemas pelos próprios alunos. (Ghirlandaio)
O debate de ideias e a tomada de decisão. (Ticiano)

A opção pela gestão compartilhada passa pela percepção de que se “ninguém
liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”
(FREIRE, 1988, p.52). Para esse processo, é imprescindível a convergência de
ações, a união de esforços, em busca de um fazer e um pensar com o outro, e com
o objetivo comum de estabelecer um novo paradigma de aprendizagem. Tudo isso
para atender à organização de um currículo que abandone a ideia da “educação
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bancária”, “em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de
receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (Ibidem, p. 52).
A visão de gestão compartilhada aqui descrita está, portanto, alinhada com o
conceito de gestão democrática de Paulo Freire. Esse conceito fica mais adensado
após a passagem de Freire como secretário de Educação na cidade de São Paulo,
entre 1989 e 1991. Para Paulo Freire, a gestão democrática traz a perspectiva de
uma “transformação radical da máquina burocrática” (FREIRE, 1991, p. 34). Para
Freire, é evidente o potencial de transformação que tem a gestão (em particular a
democrática), assim como é transformadora a educação, no que tange o ensino e a
aprendizagem.
John Dewey, no século passado, já prenunciava parte dessas ideias. Para ele,
aprendizagem e experiências são indissociáveis e, nesse sentido, todos os sujeitos
afetados pelas instituições sociais (ele considerava a escola como a mais
importante) devem ter uma contribuição e participação na produção e condução das
ações (DEWEY, 1980).
O pensamento de Dewey (1971) também corrobora a criação de espaços de ação
na escola com base na ideia da gestão compartilhada, na medida em que tais
espaços “imitam” situações cotidianas. Para Dewey, a educação não pode ser
encarada como preparação para a vida, pois ela é a própria vida.
A escola deve assumir a feição de uma comunidade em miniatura,
ensinando situações de comunicação de umas a outras pessoas, de
cooperação entre elas, e ainda, estar conectada com a vida social em geral,
com o trabalho de todas as demais instituições: a família, os centros de
recreação e trabalho, as organizações da vida cívica, religiosa, econômica,
política (DEWEY, 1971, p. 8).

Nesse sentido, a gestão compartilhada valoriza o mote “deweyano” de que a escola,
enquanto experiência educativa, deve promover as relações, o desenvolvimento e a
vida. O pensamento freireano, por sua vez, não nos deixa esquecer, que
sem liderança, sem disciplina, sem ordem, sem decisão, sem objetivos, sem
tarefas a cumprir e contas a prestar, não há organização e, sem esta, se

113

dilui a ação revolucionária. Nada disso, contudo, justifica o manejo das
massas populares, a sua ‘coisificação’ (FREIRE, 1988, p.177).

Assim, a gestão compartilhada requer clareza de objetivos e de princípios
democráticos sem interromper a conexão com a organização e outros rigores
organizacionais, de forma a compor ações dialógicas que se projetam para o
coletivo, sem rechaçar o individual, conforme afirma Lima:
o diálogo e a discussão, como bases indispensáveis à partilha e à
construção coletiva do conhecimento (numa pedagogia da autonomia),
revelam-se igualmente centrais à prática de uma administração escolar
democrática (LIMA, 2002, p. 90).

Os trabalhos de Lima (1990; 2002) e Lima e Afonso (1990), inspirados em Paulo
Freire, também colaboram no entendimento da gestão compartilhada a partir da
democratização das organizações educativas e do apoio à participação dos
indivíduos como intervenção. Podemos observar abaixo, na transcrição de uma fala
de um dos alunos do comitê em resposta à questão sobre o que foi mais significativo
neste grupo, a confirmação da ideia explicitada no parágrafo anterior.
Foi mais significativo deixar nós alunos darmos opiniões sobre o tablet e
não formar um grupo de professores para decidir tudo. (Rafael Sanzio)

Essa fala funciona como uma reverberação do que foi proposto em uma das
reuniões do comitê, na qual, segundo a descrição da ata de reunião do comitê
gestor discente, ficou evidente o viés participativo do trabalho desenvolvido por este
grupo
É totalmente modelado de acordo com as necessidades pedagógicas e o
pelo o que o grupo acredita. (Ata da reunião de 24 de abril de 2012)

Também não se pode desmerecer que, na concepção aqui utilizada de gestão
compartilhada, os alunos têm muito a ensinar neste novo paradigma de integração
das TDM ao currículo e à educação.
Assim, novamente por meio da fala anterior de Rafael Sanzio, é possível observar
que o modelo de gestão compartilhada “empodera” os alunos, transformando-os em
protagonistas da ação pedagógica, em um evidente processo de descentralização
de saberes.
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Esse “empoderamento”17 foi constatado também na ocasião em que alguns
conteúdos digitais embarcados nos tablets começaram a travar. A princípio, o
suporte técnico tentou resolver o problema, sem obter sucesso. Também não obteve
sucesso a própria editora responsável pelo conteúdo. Ao final, foi um aluno do
comitê que solucionou a questão, conforme se pode conferir em relato subsequente.
Nessa perspectiva, os alunos interagem e se apropriam das informações e
conteúdos, num processo contínuo de recriação de novas informações e novos
conteúdos, oportunizando importantes reflexões sobre a abordagem pedagógica do
modelo 1:1 para a sala de aula, no âmbito da gestão compartilhada, a partir de outro
olhares e de outras “brechas”.
O comitê discente garantiu, por sua vez, a “brecha” necessária e fundamental para a
parceria entre alunos, professores e gestores do programa Dante Tablet. O relato de
pesquisa a seguir aponta na direção aqui indicada:
Em outubro de 2012, data próxima do final do ano letivo e das provas finais
de período, fomos surpreendidos pela notícia de que os livros digitais
embarcados nos tablets no começo do ano, dentro de um acordo com as
editoras, ao serem acessados nos tablets mostravam uma mensagem de
expiração. Tal fato não seria um imenso problema se junto com esta
expiração o aluno não perdesse apenas o conteúdo embarcado, mas,
principalmente, todas as interações (grifos, apontamentos, marcações,
acréscimos de ideias e construções mentais - conforme a figura 16, a
seguir) que são possíveis de serem feitas sobre o arquivo embarcado no
tablet. Acionamos imediatamente a editora e concomitante o nosso suporte
técnico interno da escola.
A editora informava que havia conflitos na atualização dos servidores o que
estava acarretando o problema e, a solução, então, seria um novo
embarque destes conteúdos digitais e consequente perda do registro do
aluno, das interações sobre o documento digital, do percurso de registro
digital da aprendizagem foi sendo feito manualmente sobre estes conteúdos
digitais embarcados nos tablets. Apreensão geral. Tomou-se rapidamente a
decisão de chamar os representantes das salas – portanto, os
representantes do comitê gestor discente, - para compartilhar a situação e
solicitando a compreensão, uma vez que nem o corpo técnico da editora e
nem o suporte técnico da escola conseguiam contornar, de maneira
favorável, o problema. Após a socialização desta situação com os alunos,
houve imediatamente uma mobilização de modo que em menos de uma
hora um dos alunos do comitê havia encontrado o caminho que permitia a
solução do problema e a necessária preservação dos conteúdos gerados
pelos próprios alunos sobre os livros digitais. Um alívio e uma
17

O “empoderamento”, como neologismo se conecta ao termo em inglês “empowerment”. Como
conceito, relaciona-se ao movimento de obter, ampliar ou mesmo reforçar do poder.
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comemoração de mais uma vitória da gestão compartilhada. A solução,
simples, sugerida por um dos alunos foi reinstalação do leitor dos livros
digitais e que conseguiu reparar o problema sem perdas das interações dos
alunos sobre o arquivo digital. (Relato de pesquisa.)

O relato anterior traz informações sobre um problema de possível perda de conteúdo
– anotações complementares, comentários, etc -, gerado pelos alunos (figura 15) a
partir do material digital embarcado nos tablets. A solução desse problema, por
intervenção de um aluno, demonstra a construção coletiva do conhecimento (LIMA,
2002) com base na autonomia (FREIRE, 1996) e na gestão compartilhada (LÜCK,
2009a). Tal encaminhamento também possibilita que a inteligência coletiva (LEVY,
1998) seja evidenciada, traduzida aqui em uma participação ativa dos alunos na
solução de situações-problema reais. A contribuição do aluno nessa situação
especial foi determinante para que os trabalhos com os tablets não fossem
prejudicados.
Assim, na medida em que o comitê, entre outras coisas, “empodera” os alunos,
estes, por sua vez, “empoderam” o programa Dante Tablet.
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Figura 15: Registro do aluno sobre página digital do livro didático

Grifos feitos digitalmente, pelo aluno.

Anotações digitais do aluno, sobre o
arquivo PDF.

Fonte: dados da pesquisa

A solução dada pelo comitê discente e descrita anteriormente condiz com a ideia de
que o aluno, quando colocado em uma situação real e efetiva de participação, pode,
de fato, surpreender positivamente nas questões relativas ao ensino e à
aprendizagem. A experiência da participação e contribuição dos alunos representou,
portanto, uma situação de aprendizagem com intencionalidade.
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Pode-se afirmar, assim, que a intencionalidade definiu e define os caminhos
seguidos pelo programa Dante Tablet e por esta tese, porque, em amplo sentido,
quando há planos e propósitos, há a intenção. É sobre intencionalidade que a
próximo tópico tratará; antes porém, segue uma foto (figura 16) que registra uma das
reuniões semanais do comitê gestor discente, durante o ano letivo de 2012.
Figura 16: Reunião do Comitê Gestor Discente – Maio de 2012

Fonte: Foto de Vera Lúcia Freitas

Intencionalidade
O programa Dante Tablet foi pautado por escolhas. Tais escolhas, ainda que não
explicitadas, são orientadas por uma intencionalidade, resultado de um processo em
que “a unidade dialética, na qual subjetividade humana e objetividade do mundo se
transformam em pressuposto para uma correta compreensão do conhecimento e da
ação” (OLIVEIRA; CARVALHO, 2007, p. 220).
Oliveira e Carvalho trabalham a intencionalidade da consciência no processo
educativo, de maneira que, para eles, a conscientização, enquanto fim último da
educação, somente é objetivada por meio “da consciência de que o homem está no
mundo e com o mundo” (Ibidem, p. 219). Os autores põem em evidência, portanto,
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uma abordagem explicitamente freireana na definição da intencionalidade. Aliás, é
Freire (1988) que dialeticamente explora a interação da consciência e do indivíduo:
Na verdade, não há eu que se constitua sem um não eu. Por sua vez, o
não-eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído.
Desta forma, o mundo constituinte da consciência se torna um mundo da
consciência, um percebido objetivo seu, ao qual se intenciona (FREIRE,
1988, p. 71).

A ótica freireana amplia o “olhar” da intencionalidade para além do mundo das
escolhas conscientes, integrando tais escolhas ao repertório de construção de
mundo e, por conseguinte, da educação. Sua perspectiva, portanto, é a de que a
visão de mundo e de educação determina as escolhas, e as escolhas, por sua vez,
determinam a visão de mundo e de educação; a intencionalidade, gerada a partir da
consciência humana, precisa ser referenciada a partir do contexto em que se
objetiva, estabelecendo a conhecida relação freireana homem-mundo.
De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra
intencionalidade apresenta as seguintes acepções: “característica do que é
intencional; intenção, deliberação, propósito, caráter de um ato ou estado de
consciência adaptado a uma intenção, a um projeto”. Segundo a fenomenologia, a
intencionalidade é o caráter da consciência de tender para um objeto e de lhe dar
um sentido.
Sentido, atitude, intenção. A intencionalidade no contexto educacional pode ser
interpretada como uma “força” a direcionar, a decidir que tipo de educação
queremos e que tipo de educação fazemos e que tipo de mundo construímos.
Para Husserl (2001), a intencionalidade é a forma apropriada de ser da consciência;
é nesse sentido que se diz que não há consciência que não esteja em ação,
objetivada para um determinado objeto. É a consciência sempre intencionada para e
por algo. Já os objetos só têm sua existência garantida enquanto adequados à
consciência do sujeito que o capta. É assim que a intencionalidade, para o autor,
representa a consciência de algo.
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Husserl (2001), ao apoiar seu objeto de pesquisa na introspecção, constrói um
mundo de objetos ideais. Advém daí o princípio da intencionalidade. Assim, segundo
Husserl, a intencionalidade pode ser interpretada como uma característica do
psíquico, a partir da relação com um objeto.
Para o filósofo John Rogers Searle (1983), intencionalidade é aquela propriedade da
mente humana pela qual os estados mentais são capazes de representar objetos e
estados de coisas do mundo. Para que o estado mental seja intencional, é
necessário que se habilite uma relação do ser ao mundo, ao meio ambiente e a
outras pessoas. Assim, para o autor, a intencionalidade dá a todos os seres
humanos a capacidade de enfrentamento do mundo.
O filósofo Emanuel Levinas entende a intencionalidade, a partir de Husserl, como
identificação, representação, fruição, responsabilidade, sentido e transitividade da
relação sujeito-objeto ou da relação eu-outro. A intencionalidade passa a ser
“responsabilidade, heteromia, chamamento do outro” (MACEDO, 1997, p.71).
Considero, neste trabalho, que a intencionalidade qualifica a escolha e, ainda que a
primeira seja inconsciente, a mesma evidencia-se pela segunda.
Ao partir do princípio de que “a consciência humana se define pela sua
intencionalidade; é sempre consciência de alguma coisa” (OLIVEIRA; CARVALHO,
2007, p. 221), a intencionalidade, portanto, orienta e justifica ações a partir de uma
interpretação de mundo e possibilita o entendimento de como essas mesmas ações
se organizam e se explicitam, indicando aí as concepções de mundo e de educação
subjacentes. Entretanto, compreender e interpretar tais concepções sem integrá-las
às relações que as primeiras estabelecem com o mundo, pode produzir uma
compreensão e uma interpretação falseadas.
A análise do processo de implantação e gestão do programa Dante Tablet mostra
que este está alinhado à intencionalidade de repensar o currículo na vertente do web
currículo. Tal premissa pode ser confirmada durante a análise das atividades
desenvolvidas pelos professores e alunos, e descritas no capítulo 5. As atividades
em questão nasceram, ou melhor, foram pensadas e elaboradas em situações de
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formação dos professores – formação essa que é prerrogativa do programa Dante
Tablet, conforme descrito no quadro 2 “Fluxograma do programa Dante Tablet”.
Vale dizer que a intencionalidade das escolhas realizadas dá pistas para a
compreensão das concepções educacionais e de mundo subjacentes. A pesquisa
que ora se apresenta evidenciará tais escolhas. O leitor poderá, porém, perceber
outras tantas intencionalidades não descritas mas embutidas nas situações
apresentadas. De maneira que a intencionalidade fica a cargo não só de quem
escreve, mas também de quem lê.
Uma forte intencionalidade deste trabalho é a concepção de currículo que foi
adotada e que, interpretado como eixo, estrutura e é estruturado pela Escola. A
seguir, trataremos especificamente do currículo, objetivando tornar mais explícitas
as relações até então descritas.

Currículo e web currículo
Pode-se considerar que a Escola, tal como a conhecemos hoje, bem como o
sistema que lhe dá suporte, tem sua origem no século XVIII com a criação do
primeiro Ministério da Educação, em 1770, na Polônia (MEIRA; PINHEIRO, 2012).
Entretanto, neste último século, a sociedade e, por conseguinte, as escolas
participam de um movimento de capilarização das TDIC que está reconfigurando
não só as relações interpessoais e profissionais, mas as próprias instituições, efeito
que, de quebra, provoca um novo olhar sobre a escola e, logicamente, sobre o
currículo.
É importante esclarecer que, para a área de interesse deste trabalho, as TDIC –
móveis ou não - são pensadas de acordo com a perspectiva de Almeida e Valente
(2011) e Almeida (2013b), para quem estes tecnologias deixam de ser objeto de
estudo do currículo para se transformarem, elas mesmas, em elementos
estruturantes do

próprio

currículo,

permitindo

a

reconstrução

de práticas

pedagógicas e educacionais e, portanto do currículo, a partir dos recursos midiáticos
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de interpretação e ressignificação de informações e conteúdos. E as possiblidades
para isso são vastas:
por meio da expressão de ideias; a interação social; a navegação não linear
em hipermídias; a exploração, seleção crítica e articulação de informações
disponíveis em distintas fontes para transformá-las em conhecimento
representado por meio de múltiplas linguagens; a participação em redes de
conexão horizontais; a colaboração entre pessoas situadas em distintos
tempos, lugares e contextos, que podem dialogar e construir conhecimentos
em conjunto por meio de processos interativos síncronos e assíncronos
(ALMEIDA, 2013b, s.n.).

Antes de adensar o conceito de web currículo, faz-se necessário um “olhar” histórico
acerca do tema currículo.
Enquanto área de estudos, o currículo tem sua origem no século XVI (HAMILTON,
1992) e já trazia na sua essência a intenção de regulamentação de séries, entre
outras intenções. A escola tal como a reconhecemos hoje, seriada e com “grade
curricular” (organização em tópicos e conteúdos) começou, então, a ser “desenhada”
nessa época. Currículo e classe só aparecem quando se tem a necessidade de
ensinar várias pessoas, de formar para o discernimento, para a equalização de
oportunidades que será encaminhada pela escola do século XVII (Ibid, 1992). É
assim que, no mundo ocidental, o currículo é entendido como um discurso de
escolarização (GIMENO SACRISTÁN, 1999) e transforma-se em área de
conhecimento trazendo consigo diferentes paradigmas (tradicional, tecnicista,
histórico-crítico, progressista, crítico e pós-crítico).
A partir do marco histórico do surgimento do currículo escolar (século XVIII), a
compreensão acerca do tema currículo tem se beneficiado graças à discussão em
outras áreas além da educação. Sociologia, História, Antropologia e Filosofia, e os
respectivos embates entre modernidade e pós-modernidade, teorias críticas e póscríticas, têm trazido elementos importantes para o debate do currículo enquanto
como política cultural (SILVA, 2004). Tal debate aponta, por assim dizer, para a
negação de uma abordagem conteudista e tecnicista, projetando o currículo para a
não-neutralidade, para o resgate da sua história, da sua marca e da sua identidade,
manifestando, inclusive, as opções políticas subjacentes.
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Pacheco (1996) afirma que
o currículo é uma prática pedagógica que resulta da interação e confluência
de várias estruturas (políticas, administrativas, econômicas, culturais,
sociais, escolares) na base das quais existem interesses concretos e
responsabilidades compartilhadas (PACHECO,1996, pp. 16-20).

Gimeno Sacristán (1999) entende o currículo como um “poder instável” e postula
que o currículo e as escolas são variáveis que “precisam ser vistas com o desafio do
relativismo cultural” (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 179). Freire (1988; 1996) e
Freire e Shor (1986) evidenciam que na escola e, portanto, no currículo, a relação
dialógica é uma relação fundamental do fazer pedagógico, e na constituição social
dos seres humanos tal relação passa pelo reconhecimento do outro como ser
existente e diferente – a alteridade. Embora Paulo Freire não tenha sido um teórico
do currículo, sua obra traz a dialogia como uma referência importante para o
entendimento do currículo enquanto palco de interações entre os indivíduos, sujeitos
dos processos de ensino e aprendizagem, no momento da ressignificação do
currículo prescrito em currículo vivido. Além disso, o caráter dialógico, enquanto
possibilidade de reflexão crítica no mundo e do mundo, é preponderante na obra de
Paulo Freire.
Apple (1982) defende a ideia do currículo crítico. Goodson (1995) traz a perspectiva
do currículo como uma construção social. Silva (2004), na perspectiva pós-crítica,
defende que o currículo possa, contraditoriamente, ser emancipador e reacionário, e
define o currículo como sendo “documento de identidade” (SILVA, 2004, p. 150).
Giroux (1993) abrilhanta a discussão deslocando-a para os fundamentos sociais,
históricos e ideológicos do currículo, e argumenta que a polêmica que tangencia a
escola “não deve ser desenvolvida em torno de uma escolha entre modernismo e
pós-modernismo” (GIROUX, 1993, p. 43).
Sem prejuízo das concepções de currículo descritas anteriormente, não se pode
esquecer que é na escola – “palco” privilegiado para as relações de cultura,
conhecimento escolar, conhecimento de mundo e docência – que o currículo vai se
concretizar (MOREIRA, 2007; 2012). É na escola que o currículo se constrói e
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reconstrói. É também na escola que renovamos e inovamos na perspectiva de uma
educação transformadora. Assim, esse mesmo autor pontua que,
Ao invés de buscar resgatar o que supostamente estava ausente na escola
brasileira, isto é, os conteúdos curriculares, os especialistas em currículo
devem desenvolver propostas nas quais questões de currículo (tanto formal
como oculto), metodologia, relação professor-aluno e avaliação sejam
tratadas de maneira articulada. Somente assim poderemos superar as
dicotomizações ainda encontradas na tendência crítica e oferecer ao
especialista e ao professor princípios que os auxiliem a bem desenvolver
práticas pautadas em interesses emancipatórios (MOREIRA, 2012, p. 175).

Por fim, Moreira (2012) aponta que, muitas vezes, no entendimento da importância
do estudo do currículo na educação, os contextos político e socioeconômico da
sociedade são secundarizados, e, portanto, um entendimento mais amplificado do
currículo é sacrificado em favor de um ponto de vista reducionista.
Por último, mas não menos importante, há a concepção de currículo como web
currículo (ALMEIDA, 2010b), pela qual a prática pedagógica, constituída e
consolidada por meio de “projetos, investigação científica e resolução de
problemas”, impulsiona o “pensar coletivo, a produção compartilhada e a
democratização do conhecimento” (ALMEIDA, 2013b, s.n.). É essa concepção que
possibilita à tecnologia digital de informação e comunicação funcionar como
elemento estruturante da composição curricular, ao mesmo tempo que possibilita
uma representação multifacetária do pensamento (ALMEIDA; VALENTE, 2011).
Web currículo é, portanto, um currículo que determina e é determinado pelas TDIC e
pode ser interpretado como conceito construído a partir das possibilidades das
ferramentas digitais, em particular daquelas encontradas na internet. Assim sendo,
ensino e aprendizagem caminham juntos, e essa caminhada é pavimentada pela
tecnologia, traduzindo, assim, uma interpretação do currículo com e a partir das
TDIC. Almeida (2013a) esclarece em relação ao web currículo que,
Trata de uma perspectiva integradora com interferências e transformações
mútuas entre as tecnologias e o currículo, que é reconstruído na prática
social pedagógica midiatizada pelas TDIC e se organiza em redes
hipertextuais abertas ao estabelecimento de ligações entre nós constituídos
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por

informações,

conhecimentos

previamente

elaborados

e

novos

conhecimentos em construção pelos participantes da rede, estudantes,
professores e outras pessoas conectadas (...). Web currículo está a favor do
projeto pedagógico e dos sujeitos do ato educativo. Não se refere ao uso
eventual da tecnologia nem à simples digitalização do currículo prescrito e
representado em materiais didáticos (ALMEIDA, 2013a, s.n.).

E, a julgar pela minha perspectiva e intencionalidade educacionais, afirmo que o
currículo escolar pode/deve “empoderar” o aluno. É a isso que o currículo se destina.
Nas linhas e entrelinhas, cabe ao currículo mostrar que os alunos e professores
podem e devem, se pautar pela ética, pelo respeito, pela colaboração, pela
dignidade e pela solidariedade. Essa é uma pauta contemporânea. Se a informação,
hoje, está a um clique do mouse ou a um toque da tela, o que deve ser privilegiado
no currículo são as vivências, as relações, que avançam para além do conteúdo e
que possibilitam a construção de cidadãos esperançosos. Cidadãos com acesso aos
instrumentos sociais de superação de adversidades. Cidadãos plenos e felizes,
formados com base em valores (PONCE, 2009) e aptos a fazer escolhas que
transcendam o individual em prol do coletivo. E por falar em escolha, e já que
currículo também é escolha, nossas escolhas, ou melhor, nossa intencionalidade –
quer sejamos professores, alunos, gestores ou merendeiros – é que pautará as
finalidades do currículo.
Tais finalidades, por sua vez, permitem à Escola descobrir-se como uma instituição
que, a um só tempo, traz em si a semente da transformação e o compromisso da
conservação. Uma Escola que, atendendo às demandas do processo de
industrialização, não somente se reconhece como um espaço de sustentação do
sistema, da sociedade e suas relações, mas que tem, também, a responsabilidade
de transformar e avançar no conhecimento acumulado pelas gerações e, em um
movimento dialético, transformar a sociedade e se transformar.
É chegada a hora de recorrer a Platão para o encadeamento de ideias que se
avizinham.
Platão pertencia à população não escrava da Grécia, portanto, dispunha de skolé
(ócio) e “produzia”, por conseguinte, ideias. Uma das mais interessantes ideias
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platônicas é sobre a existência de dois mundos: o sensível e o inteligível. O mundo
inteligível é constituído pelas formas (ou ideias), as quais são o modelo. O mundo
sensível, dos fenômenos, é aquele acessível aos sentidos (cópia do primeiro), e que
“detém” as coisas. Platão adensa a explicação dessa teoria ao escrever sobre o Mito
da Caverna, encontrado no livro VIII da República (PLATÃO, 1999).
Ele explica o mito descrevendo uma caverna obscura na qual estão presos homens
desde o nascimento, de costas para a entrada da caverna. A única coisa que
enxergam são as sombras das coisas que passam por trás deles e se projetam no
fundo da caverna. Tal projeção é possível, pois há uma fogueira atrás desses
homens. Suponhamos que um desses homens conseguisse se libertar e tivesse
contato com os objetos que antes eram somente sombras. De volta à caverna, ao
relatar tudo o que tinha visto, causaria espanto a todos e estes o achariam louco.
Para Platão, este homem, que seria um filósofo, conheceu o mundo das ideias, o
inteligível, enquanto os demais permaneceram no mundo sensível.
Para entendermos, então, a concepção contemporânea do currículo, é preciso sair
da caverna e deixar de ver as sombras para proceder a um desmanche do currículo
como grade curricular ou como o conjunto daquilo que se chama componente
curricular. Ele é vivo; das propostas curriculares até a sua efetivação no interior da
escola, o currículo vai se encaixando e desencaixando tal qual um quebra-cabeça,
sendo construído e reconstruído, passando por condições concretas de histórias e
por sujeitos que objetivam as propostas, as quais resultam em algo por vezes
diferente da concepção inicial; e assim o é porque é vivido e reinterpretado em
diferentes situações; embora muitas vezes o currículo possa ser interpretado com a
sombra da escola, ele é a própria escola.
Assim, o currículo também é a cultura apropriada pelos sujeitos que fazem a escola;
ele é a tessitura da escola, uma multiplicidade de proposições que se articulam e se
congregam, sem deixar, ao mesmo tempo, de comportar a ambiguidade e a
contradição. Mesmo parecendo um jogo de palavras, é importante ressaltar que o
currículo não é neutro e tampouco é neutra a linguagem para anunciar a não
neutralidade. Como construção cultural, a linguagem, assim como o currículo, traz
uma marca que é social e politicamente determinada, um artefato histórico.
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Atualmente, inerente a essas interpretações acerca do currículo, figura uma
inevitável uma aproximação desse conceito às possibilidades que as TDM oferecem.
Entretanto, vale lembrar que, quando aproximamos TDIC – móveis ou não - e
currículo, na perspectiva de integração, há uma tendência em pensarmos sobre
inovação.
Não é bem assim! A relação não é direta, muito menos fácil. No meu entender, é
necessário um olhar transformador que coloque a inovação como consequência
desse processo, e não como uma prerrogativa.
Com a integração das TDM – como é o caso do programa Dante Tablet - ao
currículo das escolas é, portanto, previsível que venha à baila, nos discursos
educacionais, um conceito bastante ligado à tecnologia: a inovação. Conforme
afirmado anteriormente, é válido mencionar que outras áreas, que não a da
educação, têm se utilizado desse conceito para indicar mudanças qualitativas e
quantitativas em processos que não têm, necessariamente, o foco ligado à noção de
tecnologia. Sobre a inovação e sua contextualização neste trabalho, trataremos no
próximo tópico. Entretanto, ainda que miremos na inovação, não podemos nos
esquecer de outros desafios. Cabe aqui recordar o que afirma Almeida (2008b):
O maior desafio ainda é universalizar o acesso às TIC para atingir todo o
contingente de alunos brasileiros, docentes e estabelecimentos escolares;
ampliar a compreensão de que o alicerce conceitual para o uso de
tecnologias na educação é a integração das TIC ao currículo, ao ensino e à
aprendizagem ativa, numa ótica de transformação da escola e da sala de
aula em um espaço de experiência, de formação de cidadãos e de vivência
democrática, ampliado pela presença das TIC (ALMEIDA, 2008b, p. 124).

Inovação
A exploração desse conceito é útil para evitar uma associação fácil, fugaz e
reducionista do programa Dante Tablet à inovação, somente; o que daria a entender
que o caráter de inovação do programa justificaria por si a sua existência.
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Para a educação, o termo inovação tem sido interpretado de maneira mais intensa
sob a égide da tecnologia. Tal interpretação pode conduzir a um esvaziamento do
termo, uma vez que a tecnologia per si não dá conta da complexidade do processo
pedagógico. Assim, não adianta substanciar a noção de inovação sem, para isso,
reforçar-lhe os aspectos contextuais e “intencionais”. Trataremos, então, da
inovação pedagógica que, segundo Belloni (2003) “não se caracteriza por ser uma
novidade radical: ela é sempre uma novidade relativa a um certo contexto”
(BELLONI, 2003, p. 290). Mas, no caso da educação, não basta introduzir uma nova
tecnologia em qualquer situação de ensino; para termos uma inovação pedagógica,
é preciso ter intencionalidade pedagógica:
Talvez tenhamos aqui uma melhor definição de inovação pedagógica: a
intencionalidade do sujeito inovador. A inovação é guiada por um desejo,
uma vontade de mudar, cujas modalidades vão se desenhando durante o
processo até chegarem a uma ação finalizada, passível de observação e de
avaliação. Então, para melhor compreender o que é inovação pedagógica é
necessário considerá-la como um processo que leva a uma ação intencional
finalizada. Porém, trata-se de um processo com amplas zonas de incerteza,
que gera inquietude” (BELLONI, 2003, p. 290).

É lícito afirmar, portanto, que ter condições concretas para atividades inovadoras é,
de fato, muito importante, mas o ciclo da inovação somente se fecha quando o
sujeito tem uma intenção de inovação, o que equivale a dizer que não se inova a
esmo, sem intencionalidade.
Moran (s.d., s.n.), por sua vez, defende que a inovação também está conectada à
gestão quando ressalta que a inovação
Não depende só de alta tecnologia, mas de pessoas criativas e de projetos
pedagógicos institucionais bem gerenciados. O problema é mais de gestão
inovadora (MORAN, s.d., s.n.).

Nesse sentido, Johnson (2010) lembra que
(...) há muitas maneiras de medir a inovação, mas talvez a medida mais
elementar, pelo menos quando está em pauta a tecnologia, gira em torno do
trabalho que a tecnologia em questão permite que você faça (JOHNSON,
2010, p. 14).
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Okada e Santos apontam que a inovação está relacionada a “um saber-fazer novo,
mais consciente e crítico articulado com o contexto não só individual, mas global”
(OKADA; SANTOS, 2004, p. 163).
Garcia (1995) relaciona a inovação ao contexto histórico e, portanto, ao processo de
mudança social, identificando, assim, níveis de inovação em educação. Para esse
autor, a inovação pode se dar na forma de pequenas alterações nos métodos, pode
assumir o caráter de mudanças essenciais ou, ainda, de mudanças estruturais nos
mesmos métodos, nível este em que inovação impactaria consideravelmente os
fundamentos e os objetivos da própria educação. Dessa maneira, o autor assinala
que propostas viáveis de inovação educacional exigem que os
educadores e a comunidade corram riscos de ensaios e erros, avanços e
retrocessos, para somente assim encontrarem formulações que atendam
efetivamente às necessidades sentidas (GARCIA, 1995, p. 13).

Almeida amplia a compreensão da inovação relativa à educação, argumentando
que, por inovação, deve-se entender as
mudanças (no plural) significativas em educação, que se colocam em
posição diversa à educação centrada no professor (ou na tecnologia)
como transmissor de informações ao aluno e volta-se para a experiência
educativa, as relações, o desenvolvimento e a vida (ALMEIDA, 2012, p
04).

Fullan (2009) elenca quatro fatores que se relacionam às inovações: “necessidade,
clareza, complexidade e qualidade” (FULLAN, 2009, p. 39). Para Fullan, a
inovação é “multidimensional” e envolve uma “mudança na prática”, e, para tanto,
são imprescindíveis as dimensões dos recursos instrucionais, as estratégias de
ensino e as premissas teóricas, a que também se somam a dimensão temporal e a
aprendizagem. Importante esclarecer que aprendizagem, aqui colocada, é um
acréscimo meu à ideia de Fullan (2009).
Não é de estranhar, portanto, que aconteça na Escola, certa lentidão quando o
assunto é mudança atrelada à inovação. Corrobora essa percepção uma avaliação
de Meira (2012), segundo o qual a Escola, nos últimos dois séculos, “inovou
timidamente os arranjos sociais que promove, os comportamentos que facilita, os

129

métodos de ensino que adota e, em particular, os cenários efetivos de
aprendizagem” (MEIRA, 2012, p. 16). Assim, gestão, ensino e aprendizagem não
podem ficar à margem quando se pensa em inovação em educação.
Chegamos, portanto, a um ponto importante: o da aprendizagem. Um novo cenário
de aprendizagem, que é evocado pela tecnologia e pela inovação e que relacionase, por sua vez, à mobilidade. É do que se falará no próximo tópico.

Mobilidade e aprendizagem móvel
A mobilidade – entendida aqui como uma conquista do desenvolvimento tecnológico,
e que possibilita, entre outras coisas, o “ir e vir” do indivíduo “plugado” à tecnologia e
conectado à internet, promove um acesso mais democrático à informação – é um
fenômeno crescente em todo o mundo, ampliando as conexões e colocando a
sociedade em rede (CASTELLS, 2000). E nessa sociedade, “a fonte de
produtividade

acha-se

na

tecnologia

de

geração

de

conhecimentos,

de

processamento da informação e de comunicação de símbolos” (Ibidem, p. 35).
É importante salientar que o conceito de mobilidade com ênfase na educação não é
recente. Dewey toca em um ponto fundamental quando defende que “uma
sociedade móvel (...) deve tratar de fazer com que seus membros sejam educados
de modo a possuírem iniciativa individual e adaptabilidade” (DEWEY, 1959, p. 21.).
A mobilidade digital, que ora chega às escolas, traz a reboque a tecnologia
“pervasiva” e nômade (LEMOS, 2004). Com isso, a aprendizagem e o ensino se
dilatam, ganhando novas dimensões pela possibilidade da ubiquidade. Entretanto,
tal desdobramento, que habituamos a chamar de aprendizagem móvel ou mlearning, ainda carece de aprofundamentos, conforme defende Bottentuit Junior
(2012).
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De acordo com fontes pesquisadas, em 2011, eram mais de 5 bilhões de aparelhos
celulares no planeta18, dos quais 1,2 milhão têm acesso à internet. Os tablets devem
chegar a 760 milhões de unidades em 2016 19, incluindo aí o potencial acesso à
internet pelo serviço de 3G ou por conexão Wi-Fi.
A tabela 1, a seguir, traz uma pesquisa brasileira recente (TIC Educação 2012) e
demonstra, claramente, a penetração do acesso à mobilidade e à internet para
alunos de escolas particulares e púbicas, via telefone celular. Pode-se perceber,
pela pesquisa, que 92% dos alunos entrevistados acessam a internet por meio do
celular, independentemente se oriundos de escola pública ou particular. Esta
pesquisa teve como base 3 376 alunos que acessam a internet através do telefone
celular. As respostas obedeceram ao critério de respostas múltiplas e estimuladas, e
os dados foram coletados entre setembro e dezembro de 2012, traduzindo, assim, o
percentual sobre o total de alunos que acessam a internet através do telefone
celular.

18

Disponível em: <http://mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats/a#phoneshipments>. Acesso em: 14 out. 2012.
19

Disponível em: <http://www.nbcnews.com/technology/technolog/tablets-become-primary-computermany-forrester-734623#/technology/technolog/tablets-become-primary-computer-many-forrester734623>. Acesso em: 14 out. 2012.
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Tabela 1: Proporção de alunos por local de acesso à internet por meio do telefone celular

Percentual (%)

Na
escola

Fora da
escola

TOTAL

38

92

Feminino

39

92

Masculino

38

92

Norte / Centro-Oeste

41

95

Nordeste

32

93

Sudeste

42

90

Sul

35

93

Pública Municipal

22

96

Pública Estadual

40

91

Total — Públicas

35

92

Particular

52

91

4ª série / 5º ano do Ensino
Fundamental

14

97

8ª série / 9º ano do Ensino
Fundamental

37

92

2º ano do Ensino Médio

53

90

SEXO

REGIÃO

DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA

SÉRIE

Fonte: NIC.br - set/dez 2012

Como se vê, o Brasil e o mundo vivem, de fato, uma onda de mobilidade digital.
Majoritariamente, uma mobilidade da comunicação. Os celulares e, mais
especificamente, os smartphones – celulares que, além de servirem como telefones,
possibilitam acesso à internet e a outros serviços por meio de um pacote de dados –
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foram os precursores do “incômodo” que essa comunicação móvel causou em
muitas escolas, a ponto de serem proibidos nas salas de aula da rede de escolas
estaduais de São Paulo, desde 200820. Tem-se aqui um exemplo de gap geracional
impactado pela tecnologia, e o para qual elegeremos como “nota de corte” o advento
da internet; ou seja; para as pessoas nascidas antes do advento da internet
comercial, o celular é basicamente um telefone. Para os nativos digitais (PRENSKY,
2001), o celular é relógio, câmera fotográfica, agenda, comunicador instantâneo,
alarme, bloco de notas e outras tantas funcionalidades.
A interação entre tecnologia e sociedade reconfigura-se a cada nova ferramenta
digital ou device lançado no mercado ou a cada serviço disponibilizado na internet,
em consonância com as respectivas apropriações humanas, em um processo de
autoalimentação e autorregulação. Essas apropriações pelos grupos e indivíduos,
por sua vez, vão “acelerando a velocidade e ampliando o escopo das
transformações tecnológicas, bem como diversificando suas fontes” (CASTELLS,
2000, p. 25), num ritmo que multiplica as conexões e potencializa a transformação
do mundo. E tudo isso transborda para a escola, no âmbito do ensino e,
principalmente, da aprendizagem.
Apesar de o conceito de aprendizagem móvel carecer de maior investigação no
Brasil, o tema tem sido amplamente discutido na Europa, Ásia e Estados Unidos,
conforme se nota pelos artigos e relatórios publicados nos últimos anos e indicados
no Apêndice A. É útil observar, entretanto, que nesses repositórios, os artigos
encontrados traduzem pesquisas cuja discussão ainda gira em torno da mobilidade
proporcionada pelos celulares e smartphones, fato relativamente esperado, visto
que, considerada a curta história do tablet (lançado comercialmente em 2010), a
mobilidade que lhe é própria requer um estudo mais consolidado e aprofundado.
Os estudos a esse respeito, e apresentados na forma de relatório, e conduzidos na
Ásia, na Europa, e em países como a Austrália e os Estados Unidos, apontam
referências interessantes a partir de programas de governos, de grandes empresas

20

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u362376.shtml>. Acesso em:
14 out. 2012.
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e de universidades. Entretanto, apenas dois estudos tratam sobre a escola básica
(K12): Horizon Report e o Relatório Australiano sobre o uso de iPads. Vale ressaltar
a condição econômica que os habitantes de tais localidades possuem (em particular
Austrália e os Estados Unidos) favorecendo as aplicações educacionais com
mobilidade. Aqui no Brasil, muito embora tenhamos uma das tarifas de conexão
mais caras do mundo (GROSSMAN, 2013), passamos, neste momento, por um
boom no acesso à mobilidade.
Sharples, Taylor e Vavoula (2007) preconizam que a aprendizagem móvel ou mlearning engloba tanto o aprendizado suportado por dispositivos móveis, como
celulares, smartphones, tablets, computadores pessoais portáteis e leitores de
áudio, como a mobilidade das pessoas e do próprio conhecimento.
Para os mesmos autores, portanto, a aprendizagem móvel está relacionada à ideia
de uma sociedade móvel. Segundo eles, e são categóricos ao afirmá-lo, a educação
na era da mobilidade não substituirá a educação formal, mas oferecerá uma maneira
de estender a aprendizagem a situações externas à da sala de aula, percorrendo,
por exemplo, as conversas e interações da vida cotidiana. Assim, uma teoria da
aprendizagem móvel deve levar em conta o uso da tecnologia móvel e pessoal.
Esses autores também apresentam alguns critérios para testar se determinado
contexto de aprendizagem, de fato, trata-se de aprendizagem móvel. Os critérios
são os seguintes:


É significativamente diferente das teorias atuais de trabalho em sala de aula,
ou da aprendizagem ao longo da vida?



Favorece a mobilidade dos alunos?



Cobre tanto o formal quanto o informal?



Coloca a aprendizagem como um processo construtivo e social?



Analisa a aprendizagem como uma atividade pessoal e mediada por
tecnologia?
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Eis, então, critérios interessantes a serem explorados quando, por exemplo, o
programa Dante Tablet estiver implantado, por completo, em todo o segmento do
Ensino Médio.
É notório, portanto, a forte contribuição de Sharples, Taylor e Vavoula (2007) à
discussão acerca da aprendizagem móvel, porque a enxergam a partir de questões
bastante pertinentes sobre o processo de aprendizagem em si.
Para Moura (2011), no entanto, a compreensão sobre aprendizagem móvel ou mlearning é mais fluida:
Mobile learning ou m-learning é a expressão didático-pedagógica usada
para designar um novo “paradigma” educacional, baseado na utilização de
tecnologias móveis. De um modo geral é possível chamar m-learning a
qualquer forma de aprendizagem através de dispositivos de formato
reduzido, autônomos na fonte de alimentação e suficientemente pequenos
para acompanhar as pessoas em qualquer lugar e a qualquer hora
(MOURA, 2011, p.39).

Wolynec (2010), por sua vez, ressalta a aprendizagem móvel como um padrão
emergente articulando três paradigmas demandados pelas gerações de alunos:
modelo flexível de aprendizagem; padrão pedagógico referenciado em dispositivos
tecnológicos sem fios; e diretrizes voltadas especificamente para a aprendizagem
focada no aluno.
Essas três interpretações (MOURA, 2011; WOLYNEC, 2010; SHARPLES, TAYLOR
e VAVOULA, 2007) apresentam uma convergência ao deixarem claros os
pressupostos assumidos a partir de uma perspectiva de aprendizagem social,
aquela centrada no aprendiz que aprende sempre e por toda a vida. E vale ressaltar
que, quando se fala em aprendiz, a referência é tanto dos alunos quanto dos
professores. De modo genérico, Moura (2011) trabalha com um viés nos dispositivos
cujo formato é reduzido (portáteis), Wolynec (2010) traz o enfoque nos alunos,
enquanto Sharples, Taylor e Vavoula (2007) apontam para a sociedade móvel, com
enfoque nas pessoas e no conhecimento.
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Para este trabalho e como suporte ao programa Dante Tablet, adotamos a
perspectiva de Sharples, Taylor e Vavoula (2007) a fim de deslocar o “olhar” para o
conjunto de sujeitos da escola: alunos, professores e gestores que aprendem por
toda a vida, pelo diálogo e construindo a aprendizagem (social) por meios dos
dispositivos digitais móveis. É sobre esse tipo de aprendizagem que exploraremos
na sequência.

Aprendizagem social
A aprendizagem social está relacionada à teoria vygotskyana da aprendizagem.
Neste trabalho em especial, essa teoria ajuda a construir, também, o próprio corpo
da tese por meio de uma abordagem não linear, descontínua, que, por sua vez, está
relacionada às “raízes teórico-metodológicas da abordagem de Vygotsky: ruptura,
contradição e síntese dialética” (OLIVEIRA, 2002, p. 77).
O legado de Vygotsky conduz à aprendizagem sociointeracionista, na qual sobressai
a ZPD (Zona Proximal de Desenvolvimento). O conceito de zona proximal de
desenvolvimento está relacionado à
(...) distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes (VYGOTSKY, 2003, p. 112).

Percebe-se, entretanto, que há um contraponto entre o “nível de desenvolvimento
real que define funções que já amadureceram, ou seja, os produtos finais do
desenvolvimento” (Ibidem, 113) e o nível de desenvolvimento potencial. Assim, o
que hoje é zona proximal de desenvolvimento, amanhã será o nível de
desenvolvimento real – ou melhor, aquilo que uma criança pode fazer com
assistência hoje, será ela capaz de fazer sozinha amanhã (Ibidem, 113).
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Para Vygotsky, a teoria sócio-histórica do desenvolvimento humano, no que diz
respeito à ZPD e às relações entre pensamento e fala, aplica-se a crianças e adultos
em situações de interação.
O

processo

de

colaboração,

portanto,

influencia

na

zona

proximal

de

desenvolvimento, por se tratar de uma zona de potencialidades a serem
desenvolvidas, quando problemas são resolvidos em colaboração com o outro
(REGO, 1995).
Vygotsky (2003) não escreveu especificamente sobre colaboração, mas na sua obra
encontram-se os conceitos de colaboração e de cooperação como sendo prioritários
para que a ZPD seja operacionalizada. Pode-se, assim, inferir que a “colaboração”
dentro da visão sociointeracionista representa a trama social de articulação entre o
que o indivíduo já sabe e o que ele pode vir a saber. Nesse sentido, de forma
congruente, a colaboração entre os indivíduos pode também funcionar como
mediação se considerar a primeira como intervenção. Vale lembrar, igualmente, que
o indivíduo não tem instrumentos endógenos para percorrer, sozinho, o
caminho do pleno desenvolvimento. O mero contato com objetos de
conhecimento não garante a aprendizagem, assim como a simples imersão
em

ambientes

informadores

não

promove,

necessariamente,

o

desenvolvimento, balizado por metas culturalmente definidas. A intervenção
deliberada dos membros mais maduros da cultura no aprendizado das
crianças é essencial ao seu processo de desenvolvimento (OLIVEIRA,
2002, p. 62).

Vygotsky (2003), Freire (1988; 1996) e Freire e Shor (1986) redimensionam a
aprendizagem na perspectiva social homem-mundo abrangendo o contexto e a
complexidade da questão.
Assim, “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a
relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como
inconclusão em permanente movimento da História” (FREIRE, 1996, p. 136). Nesse
sentido, a aprendizagem se dá na relação, tendo como contexto, o diálogo. Um
diálogo que oportuniza a ZPD e a interação social contextualmente considerada na
prática social.
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Para compreender essa dinâmica estabelecida por meio da aprendizagem e que
amplifica a interação entre os sujeitos, se faz necessário recorrer ao pensamento
multidimensional como suporte para um contexto dialógico. Afinal, a vida, sendo
dialógica por natureza, possibilita o redimensionar do sujeito na dimensão e na
relação com o outro. Morin (2003) ajuda na compreensão desta problemática
humana na qual
(...) o estabelecimento de diálogos entre nossas mentes e suas produções
reificadas em ideias e sistemas de ideias é uma coisa indispensável para
enfrentar os dramáticos problemas de fim deste milênio. (...) Se ainda
podemos ousar esperar uma melhora em algumas mudanças nas relações
humanas (não quero dizer só entre impérios, só entre nações, mas entre
pessoas, entre indivíduos e até consigo mesmo), então esse grande salto
civilizacional e histórico também inclui, na minha opinião, um salto na
direção do pensamento da complexidade (MORIN, 2003, p.193).

Assim,

dessa

dialogicidade,

que

ajuda a

estruturar a

representação

do

conhecimento, emerge a complexidade que envolve a sociedade na qual vivemos.
Torna-se necessário, portanto, ampliar um pouco mais a visão da sociedade.
É importante chamar a atenção entre as aproximações de Freire e Morin na forma
de perceber o mundo: a importância da relação no entendimento da dialogicidade e
a noção de incompletude e inconclusão que ambos manifestam como ideia
preponderante em suas obras e que, por sua vez, contextualizam o mundo em que
existimos. Nas palavras de Morin (2003), a sociedade é o lugar onde se
formam o tecido da complexidade: complexus é o que está junto; é o tecido
formado por diferentes fios que se transformaram numa só coisa. Isto é,
tudo isso se entrecruza, tudo se entrelaça para formar a unidade da
complexidade; porém a unidade do complexus não destrói a variedade e a
diversidade das complexidades que o teceram (MORIN, 2003, p. 188).

Portanto, “o problema da complexidade não é o da completude, mas o da
incompletude do conhecimento” (Ibidem, p. 176). Decorre daí que “o pensamento
complexo comporta em seu interior um princípio de incompletude e de incerteza”
(Ibidem, p. 177). Outra decorrência prática desse pensamento é a constatação de
que esta tese está em constante movimento espiralado, de modo que o que escrevo,
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embora seja suporte para o que será escrito posteriormente, já terá se transformado
quando eu estiver escrevendo a Conclusão. Permanece, então, uma noção de
inconclusão. A certeza do inacabado e da incompletude é, ao mesmo tempo,
angustiante e desafiadora.
É nessa trama que vivemos, convivemos e aprendemos. Daí a importância de
pensar nossa sociedade sob o olhar da complexidade, do inacabado e do
incompleto, do paradoxal e da incerteza, pois isso nos dá a dimensão da
transitoriedade dos arranjos, que pressupõe a possibilidade de transformação da
sociedade.
Numa análise conjetural, a sociedade atual poderia ser classificada como a
sociedade da informação, que, por conta dos avanços das tecnologias da
comunicação e da informação, criou novos espaços de conhecimento. Dowbor
(2001, pp. 30-37) põe em destaque um conjunto de transformações que afetam o
mundo, de maneira geral, ao longo da história e, chama a atenção, mais
particularmente, para as relações sociais que atualmente colocam a educação como
articuladora desses espaços de conhecimento.
É possível delimitar os eixos norteadores da sociedade ao longo dos séculos: da
ordem da antiga sociedade agrária migramos para a organização fabril ou industrial,
e agora vislumbramos os eixos “informação” e “conhecimento” como alicerces da
sociedade em que atuamos e como bases para a estruturação de espaços de
aprendizagem. Nessa fundamentação, a educação assume um papel fundamental
na articulação desses espaços (DOWBOR, 1998).
O que ocorre, portanto, é uma revolução da natureza do poder. Considerando-se
que o tripé do poder é formado por força, riqueza e conhecimento, ou, em outras
palavras, músculo, dinheiro e inteligência, nota-se, atualmente, que músculo/força e
dinheiro/riqueza vêm perdendo espaço, no cenário do poder, para o binômio
“inteligência/conhecimento”. O que está redefinindo o poder é justamente o acesso
ao conhecimento, à informação, num processo já identificado como powershift, ou
seja, “uma revolução na própria natureza do poder” (TOFLER, 1995, pp. 27-28).
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Não é demais afirmar que, das desigualdades existentes, nenhuma outra cresce
tanto como a do acesso à informação. Cabe aqui, pois, uma pergunta: se a
informação, e o conhecimento que dela advém, tendem ambos a crescer, e se,
paralela e contraditoriamente a isso, não se assiste à universalização desses
benefícios, quais serão as perspectivas, em relação ao compartilhamento do
conhecimento/informação, para a sociedade em geral? Em princípio, essas
perspectivas não parecem boas. Afinal, “a sociedade informática não garante
automaticamente o paraíso” (SCHAFF, 1995, p. 150).
Schaff anuncia que, “em vista das alarmantes manifestações deste processo – o
perigo da guerra, as depressões econômicas e o desemprego [...] –, as pessoas se
veem cada vez mais tomadas pelo pânico diante das respostas inseguras a esta
pergunta” (SCHAFF, 1995, p. 15). Há que se levar em consideração o fato de que
todo o movimento de modernização da economia reflete a necessidade de uma
preparação mais fina e especializada para o acesso aos “bons empregos”. Para os
excluídos dessa preparação, restarão os empregos de terceira, ou quarta, classe.
Por outro lado, há muita coisa por fazer: no dinamismo, na dialética complexa da
história, a fim de garantir a existência de brechas para um futuro, para um sonho
possível, para a esperança.
Com o foco ainda concentrado na sociedade atual, percebe-se que a tecnologia não
somente redefine a maneira como o homem “fala” com seus semelhantes – ou
melhor, como ele se comunica, pensa e estabelece diálogos –, mas, inclusive,
influencia no que ele sabe e o que ele é. Novamente temos aqui a tecnologia como
estruturante, agora, das relações, da interação humana, para além do currículo.
De fato, esse homem que se reconstrói deve ser compreendido nas interações com
seus semelhantes e com o mundo. Portanto, para esse homem, é no mínimo
interessante o domínio da tecnologia, de modo a “tirar proveito” dela, “virar o jogo” a
seu favor e a favor da sociedade em que está inserido, com vistas a transformá-la e
a remodelar tanto o mundo complexo, concreto, social, individual, quanto o virtual. O
objetivo último desse esforço será encontrar, de uma maneira crítica, responsável e
comprometida, um caminho para a sua cidadania. Afinal, o homem se constrói e se
reconstrói no mundo e com o mundo, historicamente (FREIRE, 1988).
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E aí fica uma inquietação: que caminhos e informações são necessários para que o
homem possa se construir, ou reconstruir a si próprio e a seu próprio conhecimento,
coadunado com seu tempo? Até este ponto, não temos, ainda, todas as respostas. E
talvez nunca as teremos. Todavia, temos, sim, hipóteses, e para todas fica o indício
de uma certeza: essa “construção” não pode abraçar a tecnologia como mais um
modismo. Que o programa Dante Tablet não seja um modismo!
Toda a evolução tecnológica que presenciamos e avistamos num futuro próximo
está condicionada ao uso que fazemos dos artefatos produzidos por ela mesma. Ela,
a tecnologia, é um construto para além de hardware e software, para além dos
equipamentos (KENSKI, 2003, p. 21), e possibilitam que as pessoas (peopleware),
por meio de suas elaborações internas, potencializem o ato de conhecer e de
aprender. Nesse sentido, podemos entender por que as TDM, com sua imensa
capacidade de comunicação, elevam o computador – e seus correlatos: notebook,
netbook e tablet -, antes apenas visto como simples ferramenta, à categoria de
elemento mediático, com capacidade para a “mediação tecnológica”, conforme
afirma Kenski (2003):
as mídias há muito tempo abandonaram suas características de mero
suporte tecnológico e criaram suas próprias lógicas, suas linguagens e
maneiras particulares de comunicar-se com capacidades perceptivas,
emocionais, cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas (KENSKI,
2003, p. 21).

Somos todos, então, testemunhas do espetáculo das possibilidades que a
complexidade das tecnologias digitais trazem em seu bojo. São novos ritmos,
paradigmas, perspectivas, novas formas de se organizar, de trabalhar, de aprender
e de viver/conviver (MORAES, 1997). Graças às possibilidades de arranjos
multifacetados das informações, podemos ter um olhar e uma abordagem não
lineares (hipertextuais) do conhecimento; tal fato traz em si a essência da
complexidade.
São inúmeras as articulações possíveis entre informação, conhecimento, homem,
cultura, sociedade, tecnologia digital e educação. Não tenho a pretensão de esgotálas. Pretendo apenas lembrar que nessas articulações, nessas tramas, ancoram-se
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as raízes da complexidade, do pensamento sistêmico e do dialogismo que
possibilitam, no interior do ambiente escolar, previamente à busca por respostas, a
reflexão acerca das incertezas e possibilidades no uso das TDM integradas ao
currículo, em meio a tanta adversidade e potencialidade (CERQUEIRA, 2005).
Nessa abordagem, há por assim dizer uma inevitável mudança de paradigma, que
consiste no abandono do reducionismo como investigação científica em prol da
criatividade, das relações, das interações que vão além da causa-consequência, da
dinâmica do dia a dia e que ajudam a compreender o momento presente deste
estudo e que apontam para comportamentos resilientes: o meu próprio e de outros
sujeitos e ações que construíram o programa Dante Tablet.
O intuito da discussão até o presente momento é, não apenas qualificar o contexto
em que a pesquisa e a tese foram desenvolvidas, mas também fundamentar e
embasar a construção de uma linha de pensamento para o entendimento do
principal conceito/eixo deste trabalho: a resiliência. É o que será trabalhado a seguir.

Resiliência
Resiliência aqui será interpretada a partir das ações que possibilitam a sustentação
do programa Dante Tablet, não obstante as definições que ela vem recebendo ao
longo do tempo, conforme poderemos observar a partir dos trabalhos dos seguintes
autores: Fullan (2005); Fazenda (2002), Antunes (2003); Martins Júnior (2009),
Simpson (2008); Tavares (2001), entre outros.
Neste tópico, portanto, vamos escrutinar o termo resiliência à luz de vários
pesquisadores a fim de delimitar o seu enfoque.
No curso deste trabalho, o sentido da resiliência tem uma conotação relacionada às
ações que, por sua vez, oferecem capacidade de superação de dificuldades e de
sobrepor situações adversas. Não é demais lembrar que se busca aqui o
entendimento do conceito à luz da educação e tecnologia e, para a área de
educação, o termo parece necessitar de alinhamentos.
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De maneira geral, no Brasil, os estudos realizados indicam que, ainda, carecemos
de uma pluralidade de análise do conceito de resiliência quando este relaciona-se
aos processos educacionais subjacentes à integração das TDIC ao currículo.
Presencia-se, nestes estudos, um enfoque com forte viés psicológico.
No dicionário de interdisciplinaridade (FAZENDA, 2002), o termo tem o seu resgate
etimológico, assim encontramos resilientia (latim), resilienza (italiano), resilience
(francês), resilience (resiliency) (inglês), todos derivados do verbo latino resilio (resalio), com os seguintes significados: "saltar para trás", "voltar, saltando"; "retirar-se
sobre si mesmo", "encolher", "reduzir-se"; "recuar", "desdizer-se”.
De acordo com o dicionário Houaiss: resiliência é a propriedade que alguns corpos
apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma
deformação elástica. Ou em um sentido figurado, é a capacidade de se recobrar
facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças.
De maneira geral, resiliência, como conceito, nasce na Física, e diz respeito à
propriedade de alguns materiais para acumular energia quando são expostos a
tensão ou estresse, sem ocorrer ruptura. Após o término da tensão, poderá, ou não,
haver uma deformação residual causada pela “histerese do material” – que é a
tendência (de um material ou sistema) de conservação de suas propriedades na
ausência de um estímulo que as gerou -, exemplos fáceis são o elástico e a vara de
salto em altura. Esta última verga-se até certo limite e não se quebra;
posteriormente, retorna à forma original dissipando a energia acumulada e lançando
o atleta para o alto.
A resiliência na Física é medida em percentual da energia devolvida após a
deformação, fenômeno em que 0% indica que o material sofre deformações
exclusivamente

plásticas

(plasticidade)

e

100%

exclusivamente

elásticas

(elasticidade).
Embora o termo tenha sido originalmente empregado pela Física e pela engenharia,
enquanto área de conhecimento; também encontramos fortes referências do termo
na ecologia e, como já foi dito, na psicologia. Na primeira, o conceito relaciona-se
aos organismos vivos que, embora fiquem à mercê das grandes alterações no
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ambiente, sobrepõem-se a elas adaptando-se e adequando-se sob novos arranjos e
estruturas.
Na psicologia, por sua vez, o conceito está relacionado à capacidade individual de
superação de traumas, classificando pessoas em resilientes e não resilientes.
Ainda que, no dia a dia, a resiliência possa ser interpretada como uma habilidade
psicológica individual, caracterizada como “um processo dinâmico que tem como
resultado a adaptação positiva em contextos de grande adversidade” (LUTHAR;
CICCHETTI; BECKER, 2000, p. 543), o conceito impregnou também a área
organizacional, de forma que, para Robb (2000), uma organização resiliente é
aquela que, além de um excelente desempenho nos objetivos e metas propostos,
consegue se adaptar às mudanças do ambiente e, simultaneamente, inovar.
No segmento da gestão, Dalziell e McManus (2004) expressam a definição de
resiliência com base na junção de dois elementos importantes: vulnerabilidade e
capacidade adaptativa. Nesse contexto, vulnerabilidade relaciona-se à transição
entre equilíbrio e desequilíbrio, e a capacidade de adaptação refere-se ao grau de
mudança exigido após essa transição.
Ainda salientando aspectos organizacionais, Donnellan, Larsen e Levine (2007)
defendem que a resiliência tem foco na gestão desenvolvida por organizações,
como uma maneira de prever e superar situações negativas, e Fullan (2005) afirma
que resiliência é perseverança mais flexibilidade, sendo necessário um plano e um
modus operandi: “Resilience is perseverance plus flexibility, but you need a plan and
a modus operandi” (FULLAN, 2005, p. 18).
Rachman (2008), por sua vez, constatou
que há; ainda; uma quantidade significativa de pesquisadores que
compreendem resiliência como uma característica do sujeito ou ainda se
mostram

titubeantes

sobre

o

entendimento do

construto;

vendo-o

simultaneamente como traço de personalidade e como processo. Verificouse; também; que a maior parte das pesquisas produzidas na área de
Psicologia entende o construto como processo; enquanto que as da
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Educação tendem a oscilar entre os dois entendimentos acerca do
fenômeno da resiliência (RACHMAN, 2008, p. 10).

A resiliência é interpretada por Maissiat (2013) como um dos campos de referência
para o ser-professor e, para tal, defende a resiliência como a “possibilidade de reagir
de maneira positiva e criativa diante de situações adversas” (MAISSIAT, 2013, p.
57).
Conforme a discussão no tópico anterior, vivemos tempos em que impera a certeza
da incerteza e, nesse sentido, resiliência é interpretada por Demo (2000) como uma
estratégia em termos de enfrentamento e superação relativamente ao inesperado no
âmbito educacional. Tal entendimento encontra eco em Morin (2000) quando este
ressalta que
(...) uma nova consciência começa a surgir: o homem, confrontado de
todos os lados às incertezas, é levado em nova aventura - é preciso
aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma época de
mudanças em que os valores são ambivalentes, em que tudo é ligado
(MORIN, 2000, p. 27).

Cyrulnik (2003, p. 16) descreve o conceito de resiliência como “essa inaudita
capacidade de construção humana”, um eterno reinventar, que faz lembrar a poesia
de Cecília Meireles para quem “a vida só é possível reinventada” (MEIRELES, s.d.).
Para Timm, Mosquera e Stobäus (2008), o conceito de resiliência substitui o de
invulnerabilidade até porque
esta palavra – invulnerabilidade – sempre se mostrou um tanto incômoda,
pois que se trata essencialmente de uma capacidade de ao ser atingido não
sofrer com isso. No conceito de resiliência, pelo contrário, admite-se a
possibilidade de ser atingido e de sofrer com isto sim, porém, se afirma a
capacidade de sofrer a tensão e de suportá-la – o que significa desenvolver
formas de lidar com ela –. Isto faz com que o conceito de resiliência não se
confunda com o de invulnerabilidade (TIMM; MOSQUERA e STOBÄUS,
2008, p. 42).

A base de reflexão do artigo de Timm; Mosquera e Stobäus (2008) é a resiliência
entendida como uma questão a ser problematizada particularmente quando “o que

145

está em jogo” é a educação do próprio professor, ou seja, a educação de si mesmo,
precisa ser desenvolvida resilientemente (TIMM; MOSQUERA e STOBÄUS, 2008, p.
44).
Já no trabalho de Martins Júnior (2009), o termo resiliência é interpretado a partir do
conceito de Antunes (2003), que o entende como
a capacidade de resistência a condições duríssimas e persistentes e, dessa
forma, diz respeito à capacidade de pessoas, grupos ou comunidades não
só de resistir às adversidades, mas de utilizá-las em seus processos de
desenvolvimento pessoal e crescimento social (ANTUNES, 2003, p.13).

O enfoque, portanto, é sobre “pessoas ou comunidades denominadas como
resilientes” (MARTINS JÚNIOR, 2009, p. 87), e reforça a dicotomia do termo: ou a
resiliência é estudada por meio da gestão escolar ou da escola, ou restringe-se a
contemplar o professor e sua ação docente,
que em condições adversas desenvolvem a capacidade de resistência e de
mobilização de hábitos, conhecimentos e habilidades, para agir de forma
pertinente face às formas de vida e aos processos de ensino-aprendizagem
e de convivência comunitária (Ibidem, p. 85).

Antunes (2003) conclui que “o uso do da palavra resiliência no Brasil ainda restringese a círculos acadêmicos, mas constitui tema amplamente pesquisado, analisado e
estudado” (ANTUNES, 2003, pp. 13-14) no mundo de maneira geral, evidenciando
um viés (novamente) da psicologia.
Silva (2013), por sua vez, elaborou em seu trabalho uma relação entre gestão
educacional e resiliência “num contexto de mudanças paradigmáticas, culminando
com a proposição de uma gestão educacional resiliente” (SILVA, 2013, p.406). Tal
percepção comporta uma “mudança epistemológica e paradigmática”; “uma
manifestação energética da vontade de potência” “como modelo salutogênico” e
“como transcendência” (Ibidem, p. 238), propriedades que se coadunam com a visão
de Simpson (2008), para quem "a importância do conceito de resiliência é dado
porque marca uma mudança epistemológica. Alguns sustentam que produz uma real
mudança de paradigma" (SIMPSON, 2008, p.15). Esta autora manifesta-se
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favoravelmente

pela

aplicabilidade

da

resiliência

na

área

educacional,

particularmente no trabalho docente, no diagnóstico das dificuldades, das carências,
das adversidades – em todas as áreas intervenientes no individual e grupal: afetiva,
física, cognitiva, social, ética (SIMPSON, 2008, p. 25) – e defende, também, que
“uma boa intervenção institucional pode ser geradora de resiliência” (Ibidem, p. 28).
Para isso, a autora preconiza que a resiliência está ligada às capacidades
sociocultural e cognitiva para o enfrentamento e a transformação de situações que
trazem sofrimento ou que emperram o desenvolvimento.
Carvalho (2003), por sua vez, realizou um trabalho de caráter bibliográfico, sempre
em relação ao trabalho docente, e enfocou a resiliência como uma forma de evitar o
burnout21, desenvolvendo assim “um estado de envolvimento saudável e equilibrado
no trabalho” (CARVALHO, 2003, s.n.).
Bezerra (2005) trabalhou com o conceito de resiliência tido como a “capacidade do
indivíduo de transformar um obstáculo, uma adversidade ou uma tragédia pessoal
em situação positiva ou potencializadora do que temos de melhor” (BEZERRA,
2005, p. 07). O trabalho de Bezerra buscou a ressignificação, pelos alunos, de uma
realidade de vulnerabilidade de uma escola municipal de Natal (RN) a partir da
produção de um filme de curta-metragem. Embora a tecnologia (câmera VHS) tenha
sido utilizada, ela – a tecnologia – não se constitui como um elemento de análise no
trabalho.
O estudo de Barreto (2003) apontou a resiliência na docência universitária como
uma forma de enfrentar as situações estressantes a partir da realização “saudável”
da docência.
Enquanto o brasileiro Antunes (2003) utiliza o termo resiliente para definir alunos
economicamente carentes, oriundos de escolas públicas, Tavares (2001), autor
português, amplia o sentido do termo ao inseri-lo numa análise que envolve contexto
e proatividade, a saber:

21

Caracteriza-se por uma gama de reações pessoais “considerada na atualidade como um perigoso
e epidêmico fenômeno, [que] influencia na atuação do professor com consequências negativas na
relação ensino e aprendizagem, além de gerar problemas físicos e emocionais para o profissional
docente” (CARVALHO, 2003, s.n.).
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Resiliência é a capacidade de responder de forma mais consciente aos
desafios e dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade de
recuperação diante de circunstâncias desfavoráveis, tendo uma atitude
otimista positiva e perseverante e mantendo um equilíbrio dinâmico durante
e após os embates (...) possibilita ao sujeito superar-se e às pressões do
seu mundo, desenvolver um autoconceito realista, autoconfiança e um
senso de autoproteção que não desconsidera abertura ao novo, à mudança,
ao outro e à realidade subjacente (TAVARES, 2001, p. 35).

Para Tavares (2001), portanto, a resiliência pode ser entendida como uma
habilidade do indivíduo em enfrentar situações de adversidade e sair fortalecido.
O trabalho de Barbosa (2006) relaciona-se à educação, mas de maneira tangencial.
De fato, aponta para a psicologia, uma vez que busca analisar a resiliência em
professores do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série por meio de validação e
aplicação de um questionário chamado de índice de resiliência. Com forte orientação
psicológica, esse trabalho apresenta a resiliência enquanto transcendência e numa
perspectiva psicossomática. Para isso, o trabalho teve como objetivo “medir” o índice
de resiliência em uma amostra de 110 professores do Ensino Fundamental a partir
de sete fatores: administração das emoções; controle dos impulsos; otimismo com a
vida; análise do ambiente; empatia; autoeficácia e alcançar pessoas.
Já em Portugal, foi possível encontrar alguns trabalhos sobre resiliência voltados
para a educação, embora o termo esteja relativizado em relação à eficácia do
professor (FRANCISCO, 2011; PIEDADE, 2010) ou para a resiliência dos
professores nas metodologias de integração das TIC, que trabalham com projetos
(TEIXEIRA, 2011).
Após a análise dos trabalhos apontados até o presente, chega o momento da
intencionalidade manifestar-se; assim, ao longo do desenvolvimento da pesquisa,
optou-se por um entendimento da resiliência enquanto ações de superação de
situações desfavoráveis e de perseverança na busca de possibilidades para a
integração das TDM ao currículo, uma vez que essa integração não está dada,
necessitando ser construída e articulada pelos sujeitos (professores e alunos).
Entende-se, dessa maneira, que o conceito de resiliência em Educação está mais
relacionado à espera vigiada (FAZENDA, 2002) do que ao determinismo pragmático,
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uma vez que é preciso olhar as brechas, ler as entrelinhas para captar essa
resiliência.
No contexto da pesquisa, por exemplo, conforme descrito na solução dada, por
exemplo, pelos alunos ao problema dos arquivos dos livros didáticos – encontrada
neste capítulo –, os alunos mostraram-se resilientes, buscando formas de se
adaptarem e de contornarem as situações adversas e os obstáculos que se
apresentavam.
A favor dessa categoria de resiliência, temos o pensamento de Lévy (1988):
quando valorizamos o outro de acordo com o leque variado de seus
saberes, permitimos que se identifique de um modo novo e positivo,
contribuímos para mobilizá-lo, para desenvolver nele sentimentos de
reconhecimento que facilitarão, consequentemente, a implicação subjetiva
de outras pessoas em projetos coletivos (LÉVY, 1988, p. 30).

A afirmação de Lévy, em uma perspectiva da resiliência da gestão dos recursos
digitais a serviço do pedagógico, respalda, portanto, a criação dos comitês docente e
discente, apontando a convergência entre a descentralização das ações, a gestão
compartilhada e a valorização do grupo. Lévy proporciona outra reflexão que
igualmente corrobora a importância da criação do comitê gestor discente, uma vez
que esse comitê destinou-se também à valorização “do outro de acordo com o leque
variado de seus saberes” (Ibidem, p. 30).
Nesse sentido, cada um e todos desempenham papel importante na partilha, no
intercâmbio e na ajuda em diferentes situações técnico-pedagógicas, conforme se
pode verificar nas falas seguintes dos professores, sobre o trabalho em sala de aula
com os tablets:
O compartilhar conhecimento com os alunos foi de suma importância,
porque valorizei a experiência dos estudantes com a tecnologia para
contribuir para as aulas, visto que pedir apoio daquele aluno que domina
esse conhecimento pode valorizá-lo, provocar a participação dele e dos
demais estudantes no processo educativo; mas, para isso, foi preciso
identificar quem apresentava esta habilidade e quem podia dar uma
colaboração mais efetiva nessas situações. (Marche)
Possibilita um rápido e intenso intercâmbio de resultados de atividades
entre os alunos (...) permite a divulgação de atividades realizadas na aula
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de laboratório pelos alunos, por exemplo, imagens de estruturas
microscópicas, registradas a partir da câmara presente no tablet, foram
postadas no MOODLE. (Piemonte)

É interessante ressaltar que a percepção de colaboração dos professores está
alinhada ao processo educativo; já em relação aos alunos, encontramos a palavra
“colaboração” não raro interpretada como ajuda de maneira institucional. Vejamos os
seguintes relatos (grifos nossos):
Para baixar os livros e a conexão da internet, consegui superar com a ajuda
da professora S., T.I e T.E. (Rafael Sanzio)
Com ajuda dos professores e do próprio comitê [sobre como superaram as
dificuldades na implantação do programa]. (Tintoretto)
Principalmente os problemas de conexão com a internet, que foram
resolvidos com a ajuda do T.I. (Andrea del Verrocchio)
Me sinto [sic] orgulhoso em participar desse programa e ajudar o Colégio a
desenvolver um modo mais confortável de uso. (Veronese)
Falaria o quanto é importante o seu uso para o aprendizado e que se bem
usado ele poderá ajudar e muito no ensino [sobre a importância do
programa Dante Tablet]. (Ticiano)

Em ambos os casos – ajuda ou colaboração –, os conceitos representam ações que,
por sua vez, apontam como foi possível, durante a implantação do programa Dante
Tablet, contornar os problemas pedagógicos, técnicos e de infraestrutura para que a
integração das TDM seguisse seu curso.
Nesse sentido, é importante resgatar Mandaji (2011), que, ao articular a colaboração
de maneira relacional, dialógica e voltada para a solução de problemas, estabelece
uma clara aderência do termo à resiliência:
Colaboração enquanto relação de construção de conhecimento ou de
desenvolvimento de trabalhos realizados por um grupo, que não possui uma
hierarquia de posições previamente estabelecida, mas que pode contar com
lideranças natas; que baseia a sua relação no diálogo como
possibilidade de superar as diferenças na negociação para solução de
problemas [grifo nosso], na troca mútua de informações para a elaboração
de estratégias e na confiança entre os pares. A forma de ação parte de um
planejamento e desde que negociado pode ou não existir a divisão das
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ações no sentido de se atingir o objetivo da construção do todo (MANDAJI,
2011, p. 44).

A resiliência constitui-se, portanto, fator importante na superação das diversidades e
divergências, podendo, portanto, ser apontada como um indicador que ajuda a
entender o contexto analisado neste trabalho.
Com objetivo de oferecer clareza e adensar ao conceito e à sua relação com a tese,
a resiliência será entendida aqui como uma característica de ações que
possibilitam a superaçao de adversidades na busca de um equilíbrio dinâmico
de uma situação. Por equilíbrio dinâmico entende-se como aquele que está em
constante modificação e alternância, ou seja, em que não há um equilíbrio definitivo,
definido a priori. Nessa perspectiva, a resiliência foi analisada a partir dos vetores de
Fullan (2009) – quais sejam, necessidade, clareza, complexidade e qualidade –,
e, em lugar de propor uma análise de indivíduos ou na gestão, o foco foram as
ações, despersonalizando (no sentido da “despessoalização”), portanto, a
resiliência, e possibilitando que ela se consubstancie para além dos limites dos
contextos pessoais.
A resiliência aqui foi considerada a partir de uma ação. Para ser resiliente, é preciso
que a ação integre, como acima observado, os vetores qualidade, clareza,
necessidade e complexidade (FULLAN, 2009), configurando assim uma ação de
sustentação do programa Dante Tablet.
Para ser ação resiliente, portanto, a ação precisa favorecer a identificação dos
vetores, criando um amálgama necessário para conectar integralmente um
diagrama, transformando-o em um bloco único, denso e sustentável. Posteriormente
será apresentada a imagem deste diagrama.
A partir dos vetores analíticos dos dados, identificados durante a pesquisa, bem
como dos estudos teóricos, desponta a possibilidade de analisar quatro ações
resilientes que parecem promover a sustentação do programa Dante Tablet: comitê
gestor discente; a elaboração e evidência de práticas exitosas; o ambiente virtual de
aprendizagem oportunizado pelo ambiente virtual de aprendizagem - MOODLE; e a
conexão de internet.
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Para continuar tecendo a tese, contextos e conceitos foram “desembaraçados” e
ofereceram as condições necessárias para continuar a alinhavar a análise dos
dados. É do que trata o capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 5 – EVIDÊNCIAS DA RESILIÊNCIA
No inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em
tempo de crise.
Dante Alighieri

Neste capítulo, a análise que se iniciou anteriormente se estabelece, agora, de
maneira mais estruturada por conta do encontro efetivo entre as unidades de
significado e as ações resilientes: comitê gestor discente, ampliação no uso do
ambiente virtual de aprendizagem - MOODLE, práticas exitosas e conexão com a
internet.
Este é o momento de analisar as ações resilientes a partir das unidades de
significado identificadas em um processo de imersão nos dados e no conhecimento
da pesquisadora sobre o contexto estudado, o que lhe permitiu perceber a
congruência do que se explicitava nos dados com as ideias de Fullan (2009) sobre
fatores que influenciam a mudança educacional. Tais unidades são traduzidas como
vetores, com base na força que representam sobre as ações, transformando-as em
resilientes.
Figura 17: A Divina Comédia VI

Fonte: Claudio Canato
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Por conta da natureza do objeto da pesquisa, foi inevitável que a análise se
concretizasse ao longo do trabalho – e não somente em um momento específico.
Isso ficou evidente já na metodologia, quando o recurso à metáfora de “A Divina
Comédia” auxiliou na compreensão da trajetória metodológica. “A Divina Comédia”
novamente ajuda aqui a elucidar a opção por uma análise mais fluida, líquida, uma
vez que o caminho da investigação foi construído no ato da própria caminhada. Tal
qual a viagem de Dante: foi na passagem por diferentes estágios que ele construiu a
narrativa de sua própria viagem.
Durante os últimos meses de elaboração desta tese, por conta da condição
simbiótica entre a pesquisa e minha ação profissional, foi difícil separar o que era o
programa Dante Tablet e o que era a pesquisa. Desse modo, para ajudar a manter o
rigor, os dados foram integrados ao percurso de construção da tese para, junto com
a teoria, “iluminar” e pavimentar a trajetória deste trabalho. De forma que a narrativa
foi construída com dados da pesquisa, ainda que estes não apareçam como tal e
sim já incorporados na descrição que compõe a narrativa.
De posse do material coletado ao longo de doze meses (de setembro a novembro
de 2011; de março a junho de 2012 e de agosto a dezembro de 2012), “mergulhei”
na leitura e releitura dos dados e estudos teóricos para interpretar e construir a
análise. Busquei em Fullan (2009) um filtro para a análise e uma bússola para a
interpretação dos temas e “achados” da pesquisa, uma vez que identifiquei a
aproximação dos estudos deste autor com o processo vivenciado no percurso da
pesquisa. A “bússola” de Fullan (2009), traduzida neste trabalho em vetores, foi
preponderante para a articulação entre teoria e dados.
Michael Fullan realizou um trabalho sobre gestão e mudança educacional nas
escolas públicas do Canadá que serve de referencial, atualmente, para muitos
outros países que buscam promover mudanças qualitativas que suplantem a
melhoria de processos para sistemas de ensino tanto públicos quanto privados.
Em um movimento análogo ao indicado por Fullan em seus estudos, o programa
Dante Tablet representou uma mudança em alguns processos educacionais do
Colégio Dante Alighieri, no sentido que colocou a tecnologia digital de informação e
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comunicação à mão e nas mochilas dos alunos e professores, representando,
assim, um processo dinâmico envolvendo variáveis pedagógicas e que interagiram
durante toda a sua implantação.
Fullan (2009) descreve três categorias principais para a dinâmica do processo de
mudança: características de inovação, características locais e fatores externos
(grifo nosso). Dessas categorias, delimitei a primeira para orientar esta etapa da
análise dos dados. Isso porque, das três categorias de Fullan, esta é a que
possibilita um “olhar” processual que considera as idiossincrasias locais (micro) e as
condições estruturais de fora da escola (macro), mas não se submete somente a
elas, promovendo, por assim dizer, um desvelamento da essência do processo
(meso) de implementação do programa Dante Tablet quanto à necessidade,
clareza, complexidade e qualidade (FULLAN, 2009).
No parâmetro necessidade, Fullan (2009) defende que as pessoas envolvidas
devem perceber que as necessidades abordadas são significativas.
Para clareza, tem-se que esta não é um fim em sim mesmo e, muitas vezes, a
busca pela clareza pode ser uma armadilha para a rigidez, o ordenamento
prescritivo. É extremamente necessário “ser mais exato sem ser rígido” (FULLAN,
2009, p. 90). Visto desta forma, clareza evidencia objetividade.
Quanto à complexidade, em complemento ao que já foi anteriormente dito neste
trabalho a tal respeito, e que encontra suporte na ideia de Morin (2000; 2003), o
conceito é aqui é entendido com referência “à dificuldade e ao nível de mudança
exigido dos indivíduos envolvidos” no processo de implementação (FULLAN, 2009,
p.

91).

Para

Fullan,

“enquanto

a

complexidade

cria

problemas

para

a

implementação, ela pode resultar em mudanças maiores, pois se tenta mais”
(FULLAN, 2009, p. 91). Vale, agora, lembrar o que nos diz Morin sobre a
complexidade:
a complexidade atrai a estratégia (...) O método da complexidade pede
para pensarmos nos conceitos, sem nunca dá-los por concluídos... (...) a
complexidade é isso, a junção de conceitos que lutam entre si. (...) uso
estratégico da dialógica” (MORIN, 2003, p. 191-192).
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Assim, Fullan (2009) e Morin (2003), aproximam-se em identificar a complexidade
como multidimensional, dialógica e incompleta – entretanto, enquanto o primeiro
foca

em

processo,

o

segundo

promove

a

complexidade

como

método

epistemológico.
Com relação à categoria qualidade, tal variável relaciona-se ao fato de que
decisões podem ser tomadas sem o adequado “tempo de preparação ou
acompanhamento necessários para gerar materiais adequados” (FULLAN, 2009, p.
92). O tempo aqui, muitas vezes, é imprescindível para que as ações se
desenvolvam, amadureçam e se qualifiquem.
Todos esses vetores, ao serem integrados ao corpus da tese, precisam ser
considerados em perspectiva, a partir de um movimento de integração que,
simultaneamente, mantêm as suas particularidades - enquanto indicadores -, mas
também se colocam a serviço de um entendimento do trabalho de pesquisa como
um todo. Assim, este processo se dá, a partir do que coloca Fernandes (2012), para
quem a integração é
um movimento próprio do humano em que as partes a serem integradas são
encaradas como unidades distintas que formam a totalidade e se
afetam/deveriam se afetar dialeticamente. Deste modo, distingue-se de
concepções que pensam a integração numa perspectiva hegemônica em
que parte do todo se arvora do direito de submeter-se a(s) outra(s) parte(s)
à sua preponderância (FERNANDES, 2012, pp. 45-46).

Assim, dialeticamente integrados ao corpus da tese, os vetores: necessidade,
clareza, complexidade e qualidade oferecem pistas para a identificação das ações
que podem, efetivamente, dar margem à resiliência e criar os espaços para, a partir
da cultura organizacional da escola, dar a sustentabilidade necessária a programas
de integração das TDM ao currículo, em um movimento espiral de aprendizagem
(VALENTE, 2005) e epistemológico (CHIZZOTTI, 2010). A construção desse
conhecimento, portanto, é abarcada pela práxis de Freire (1988; 1996), que, por sua
vez, promove a articulação da prática dos sujeitos envolvidos, realizada e observada
durante a implantação do programa Dante Tablet, com as teorias educacionais que
o orientam, de tal maneira que “ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem
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aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual
se pôs a caminhar” (FREIRE, 1992).
A partir desses vetores, os dados são analisados tendo como “pano de fundo” a
identificação das ações de resiliência, que garantiram a sustentação do programa de
implantação de tablets.
O olhar investigativo e de análise dos materiais disponíveis para esta pesquisa tem
limitações metodológicas, pois apresenta um recorte temporal (de agosto de 2011 a
dezembro de 2012). Assim, no momento em que escrevo este trabalho, o programa
caminha e vai se transformando, explicitando-se como uma entidade dinâmica e viva
dentro do contexto escolar.
Finalmente, outro ponto a destacar – mas não menos importante – está relacionado
a outra limitação, esta de caráter processual, é que o programa teria mais elementos
para análise a partir do segundo ano de implantação sistematizada, o que ocorreria
somente em final de 2013, data em que esta tese formalmente será concluída.
Nesse sentido é importante retomar o trabalho de Grimes e Warschauer (2008), que,
ao realizarem pesquisas no estado da Califórnia (Estados Unidos) entre 2004 e
2006, para as 4as. e 5as. séries da educação básica em uma escola pública que
utilizava computadores portáteis, constataram que os efeitos positivos provenientes
do uso do laptop apareceram somente depois do segundo ano e não no primeiro
ano de implantação. No primeiro ano, aconteceu o que podemos chamar de
desmistificação da tecnologia.
Na pesquisa realizada por esses autores, durante o segundo ano de estudo houve
um salto na aprendizagem de alunos e professores, mas estes explicitaram nas
entrevistas que, como no segundo ano eles já haviam desenvolvido determinadas
competências tecnológicas, lhes sobrava mais tempo para se concentrarem no
ensino e na aprendizagem dos conteúdos. É, portanto, compreensível que nem
todos os resultados do programa Dante Tablet tenham emergido no período em que
os dados foram coletados.
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Por fim, sabe-se que a metodologia é, em grande parte, responsável por resgatar o
pesquisador do processo “infernal” de escolha sobre onde “lançar” o olhar
investigativo. Os marcos teóricos, juntamente com a orientação, representam a
sabedoria e conduzem até o purgatório onde as peças deste grande quebra-cabeça
chamado pesquisa vão se interconectar. O céu e o paraíso se avizinham quando as
análises e as inferências começam a ser construídas. A beleza, embutida na
experiência da construção de conhecimento, começa, então, a despontar.
Imbuída desse pensamento, já de posse dos dados coletados, e tendo recortado o
objeto e definido os objetivos e a problemática, parti para a construção de um vetor
de orientação para a análise que pudesse demarcar as ações resilientes como
fatores de sustentação do programa Dante Tablet.
Identificar e compreender tais ações tem como objetivo explicitar a contribuição que
se pretende com este trabalho: apontar possibilidades e provocar reflexões que
organizem de maneira sistêmica ações que favorecem a integração das TDM ao
currículo escolar. As ações, portanto, classificadas como resilientes foram
identificadas a partir da emergência dos dados analisados (o registro das
observações, ao lado do o relato de professores e alunos, apontou os caminhos que
levaram a essas ações), a saber: comitê gestor discente, ampliação no uso do
ambiente virtual de aprendizagem - MOODLE, práticas exitosas dos professores e
conexão com a internet. Tais ações, por sua vez, demostraram equilíbrio nos
quatros vetores de Fullan (2009).
Em que pese a idiossincrasia de cada escola, o estudo realizado a partir da
experiência oportunizada pelo Colégio Dante Alighieri buscou organizar, documentar
e sistematizar as ações dessa experiência de integração das TDM ao currículo, com
a finalidade de contribuir para possíveis diálogos com outras experiências similares
que se construam futuramente.
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Diagramas de resiliência
Para compreender os processos de análise, organizei um esquema de interpretação
sobre as ações que, no decorrer da pesquisa, foram identificadas como
potencialmente responsáveis para que o projeto se transformasse em programa e,
portanto, alcançasse sustentação. Tais ações foram analisadas e explicitadas
juntamente com os vetores em um diagrama. Chamo a esse expediente de
diagramas da resiliência, conforme pode ser observado nas figuras 18, 19 e 20.
Tais diagramas têm a seguinte dinâmica: na figura 18, a elipse central – das ações –
tem um vetor de força que, reagindo com os vetores de força dos vetores de
mudança ligados à inovação – necessidade, clareza, complexidade e qualidade
(FULLAN, 2009) –, provoca alterações no diagrama modificando a sua forma. Se
houver um equilíbrio dessas forças, o diagrama se transforma, muda com equilíbrio
e sem destruição do sistema (figura 19). Configuram-se, nesse momento, as ações
resilientes.
A proposta do diagrama, portanto, é representar os indicadores de Fullan (2009)
como forças catalisadoras da ação observada:
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Figura 18: Diagrama inicial

NECESSIDADE

QUALIDADE

AÇÕES

CLAREZA

COMPLEXIDADE

Fonte: dados da pesquisa

Figura 19: Diagrama final transformado pelas ações resilientes

NECESSIDADE

CG DISCENTE
MOODLE

QUALIDADE
PRÁTICAS EXITOSAS
CONEXÃO

COMPLEXIDADE

Fonte: dados da pesquisa

CLAREZA
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A partir desse diagrama, discutiremos algumas ações resilientes de implementação
do programa Dante Tablet. Tais ações, escolhidas no conjunto de tantas outras
ações com potencialidade de sustentação do programa Dante Tablet, foram eleitas
porque evidenciam os vetores, os quais estabelecem sobre a ação uma força, que
as mantêm em equilíbrio dinâmico e constante; oportunizando, assim, a
continuidade do programa Dante Tablet e, por conseguinte, podendo ser
caracterizadas como ações resilientes.

Comitê Gestor Discente
Por meio dos diálogos com os alunos e das respostas que deram no questionário
aplicado durante as reuniões do comitê gestor discente, foi possível evidenciar como
fator de resiliência o comitê:
Para mim, este comitê é mais do que importante, necessário para que o
programa dê certo. (Michelangelo)

Na fala anterior do aluno, constata-se o indicador necessidade como algo percebido
pelos alunos para o sucesso do programa. A favor dessa situação, tivemos o fato
relatado anteriormente, o da solução encontrada por um aluno do comitê quando do
problema com o embarque dos conteúdos digitais. Foi a existência do comitê que
garantiu a qualidade desta solução, bem como a sua eficácia.
A clareza foi sustentada pelo constante diálogo com o objetivo de esclarecer e
responder às dúvidas e inquietações dos alunos. Tal diálogo teve como suporte a
periodicidade semanal das reuniões. Quanto mais nos encontrávamos, mais
estreitávamos os vínculos de parceria. Nesse movimento, a complexidade de trazer
o aluno para o centro do processo de gestão trouxe ganhos em relação ao
“empoderamento” desses alunos e à ampliação da sua atuação e formação.
Corrobora para esse fato duas falas dos alunos que, ao serem questionados sobre o
foi mais significativo no comitê discente, afirmaram:
(...) foi o debate de ideias e a tomada de decisão. (Ticiano)
Com a reunião tivemos oportunidade de compartilhar informações e
conhecimentos. (Michelangelo)
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Há que se destacar, ainda, a fala de um professor que participou de algumas
reuniões do comitê gestor discente e reconheceu a relevância do comitê:
É impressionante como estes alunos podem ajudar. Fico encantada com a
forma como eles se colocam com relação às questões levantadas. O
comprometimento e entusiasmo são reais. São protagonistas. (Úmbria)

Há uma convergência na percepção de aluno e professor em relação à importância
e ao papel que o comitê discente desempenha na perspectiva da partilha de
colaboração. Tal reconhecimento ajuda a consolidar o espaço de atuação do comitê
e confirma que são os indivíduos e os pequenos grupos de professores e de
diretores que ajudam a derrubar “as paredes do individualismo”. Esse processo, por
sua vez, favorece a ocorrência de mudanças duradouras e bem-sucedidas
(FULLAN; HARGREAVES, 2000, pp. 57-58).
Os indicadores necessidade, qualidade, clareza e complexidade (FULLAN, 2009),
por sua vez, aparecem na fala de um aluno durante uma reunião dos comitês
(docente e discente), com a participação de editoras, fala, aliás, registrada em ata:
Michelangelo ressaltou, primeiramente, as dificuldades e a complexidade
que os alunos encontram para fazer o cadastro nos portais das editoras:
Vocês precisam facilitar o nosso acesso aos sites, pois precisamos fazer
mais de um cadastro com cada editora. Estávamos em uma zona de
conforto e, acostumados com outro sistema de ensino, acabamos desistindo
de obter o material. (Michelangelo)
Mais tarde, Michelangelo fez um pedido, que é uma necessidade:
As editoras deveriam trocar conhecimento entre si para que todas
encontrassem os meios mais eficientes de oferecer um conteúdo prático,
afirmou. (Michelangelo)
Após esta fala, houve um riso na sala e Michelangelo, em seguida,
argumentou qualidade de concepção e clareza de intencionalidade:
Tudo bem isso não ser possível, mas as editoras deveriam se aproximar
mais dos alunos, pelo menos. Assim, nós poderíamos dizer a elas o que as
outras empresas estão fazendo e que está dando certo. (Michelangelo)

O pedido de Michelangelo sugere que as editoras não poderão deixar seus serviços
tornarem-se obsoletos frente à relevância e facilidade no uso educacional dos
tablets.
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A fala de Michelangelo também revela dados importantes sobre o cotidiano das
escolas, por exemplo, o de que os materiais são elaborados pensando-se no aluno
ideal, na escola ideal. Entender os processos do dia a dia da escola pela voz dos
sujeitos que nela habitam pode indicar soluções simples como a de Michelangelo,
mas, ao mesmo tempo, tão poderosas.
Assim é importante retornar, ao questionário aplicado para os alunos do comitê
gestor discente, no primeiro semestre de 2012, na perspectiva da “escuta” a esses
alunos.
Para a questão “Quais dificuldades você enfrentou na prática com o uso do
tablet em sua sala de aula?”, encontramos respostas que por si só indicam uma
tendência à resiliência no seu sentido de superação e fortalecimento:
Eu a principio não tive muitas dificuldades com o tablet, afinal eu amo a
tecnologia e uso muito ela [sic] todos os dias. No começo quando a gente
recebeu, eu tive alguns problemas em relação à configuração, adaptação e
até em relação aos aplicativos, pois eu estava acostumado a usar o IPad
(que tem várias diferenças). Porém com o tempo me acostumei e acho fácil.
Outro problema que eu tive foi o fato de não ter um Word próprio, mas eu
me acostumei com três aplicativos muito bons que eu me dou super bem:
Quick office, King soft office e o Notes. (Tintoretto)

O relato de Tintoretto indica como os alunos se auto-organizaram para a utilização
do equipamento.
A escuta dos alunos, também, permitiu trazer aqui, a ideia de que o uso do tablet
possibilitou a construção do PLE (Personnal Learning Environment) (DOWNES,
2011; ATTWELL, 2007) dos alunos no próprio tablet, principalmente no que diz
respeito à utilização dos tablets para organizar e/ou construir o conhecimento. Os
relatos a seguir, a partir da pergunta “E na prática, com o uso do tablet, o que foi
mais significativo?”, apontam nessa direção:
A interatividade, pois se surge alguma dúvida, ou precisamos de alguma
imagem que explique melhor a matéria, ou coisas do tipo, é só entrarmos na
internet e pesquisarmos, assim melhorando o ensino e aprendizado.
(Michelangelo)
O aprendizado com a tecnologia. (Ticiano)
A diminuição do peso (da mochila), maior participação dos alunos e
professores e pesquisa durante a aula. (Ghirlandaio)
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Pesquisas durante as aulas. (Rafael Sanzio)

É fácil aceitar que protagonismo e autonomia são habilidades latentes no uso de
dispositivos pessoais, digitais, móveis e portáteis, de maneira que
Os alunos que querem estudar conseguem melhorar isso com o tablet.
(Ghirlandaio)

No entanto, a fluência nessas habilidades parece estar relacionada à criação, de
fato, do contexto – conceito discutido no capítulo 2 - de aprendizagem no dispositivo,
bem como à construção efetiva de um ambiente pessoal de aprendizagem, visto que
o dispositivo permite o uso não de uma única aplicação, mas de uma coleção de
aplicações que interoperam no ambiente (DOWNES, 2011). O conceito de contexto
de aprendizagem refere-se, por sua vez, às conversações nas quais pessoas e
tecnologias interativas, móveis e pessoais interagem tendo como objetivo a
aprendizagem (Sharples; Taylor; Vavoula, 2007). Valente (2013a) reforça que não
se pode esquecer o contexto no qual tais conversações acontecem e se
estabelecem. E, nesse sentido, também Figueiredo e Afonso (2006) e Almeida
(2010a) concordam que tais contextos impulsionam, por assim dizer, não somente a
aprendizagem, mas também, a integração das TDIC ao currículo.
O ambiente pessoal de aprendizagem dos alunos, possível de ser construído no
tablet, por conta da transformação do dispositivo em um PLE, foi potencializado pela
integração do ambiente virtual de aprendizagem – MOODLE, a partir da
possibilidade de publicação de conteúdos (roteiros, apostilas, vídeos, etc). No
contexto do acesso a estes conteúdos, bem como a outros “garimpados” na internet
ou, ainda, outros produzidos pelos próprio alunos, tornava-se viável que cada aluno
organizasse o seu ambiente pessoal de aprendizagem no tablet.
É relevante mencionar, por outro lado, que o ambiente institucional de colaboração
criado no MOODLE para o programa Dante Tablet teve uma participação maior dos
professores do que dos alunos. Tal situação parece corroborar a distinção entre
LMS e PLE: o LMS22 traz o foco da instituição que o provê, enquanto o PLE traz o
foco do seu criador, no caso, os alunos. Nunca é demais lembrar que o espaço

22

O LMS do colégio é o MOODLE.
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colaborativo (NLE) criado no ambiente MOODLE transformou-se em um espaço
institucional de registro do programa, e de algumas ações propostas pelo comitê
gestor discente, conforme se pode conferir , a seguir, a descrição de tais ações.

Clube dos aplicativos (Clube dos Apps23) e Aplicativo “Checklist”
Ambas as iniciativas – Clube dos Apps e o aplicativo “Check list” - foram iniciativas
do comitê gestor discente.
Para o Clube dos Aplicativos, foi disponibilizado, no ambiente virtual de
aprendizagem - MOODLE, um espaço no qual os alunos podem publicar aplicativos
que eles consideram interessantes, tendo como parâmetro e critério a possibilidade
de utilização desse aplicativo pelos professores em situação pedagógica. Para
publicar, os alunos devem colocar a sua indicação em um fórum específico com uma
descrição objetiva do aplicativo bem como a sua possível finalidade pedagógica.
Após a publicação nesse fórum, professores de vários departamentos validam
conceitualmente, fazendo uma curadoria da indicação, e o Departamento de
Tecnologia e o republica, de maneira mais sistêmica, dentro das seguintes
categorias:

Educação

Infantil, Ensino

Fundamental I,

Jogos

Pedagógicos,

Colaboração, Social, Vídeo, Geografia, Som, Foto, Publicações, Gestão Escolar,
ENEM, Química, Língua Portuguesa, Matemática, Robótica, Segurança, Tutoriais,
Italiano.
Essa iniciativa contribuiu sobremaneira para que os professores tivessem acesso
rápido e eficiente às sugestões de aplicativos dos próprios alunos. Os professores
assumem, portanto, o papel de parceiros da iniciativa dos alunos e de curadores do
conteúdo previamente selecionado pelos próprios alunos.
Nascido a partir da ideia de uma aluna, o aplicativo “Check list” – cujas telas de
interface estão representadas pelas figuras 20 e 21 -, tem por objetivo mostrar, para
os departamentos competentes, o desempenho dos dispositivos tecnológicos digitais

23

Apps é a abreviação para Applications. Nome dados aos programas baixados de lojas virtuais para
dispositivos digitais móveis (tablets, smartphones, celulares, etc).
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em sala de aula, por meio de um relatório. A partir dessa ideia, foi desenvolvida pelo
colégio a interface que ajuda a não somente monitorar os dispositivos e
infraestrutura digital na sala de aula, mas também permite acionar o suporte técnicopedagógico remotamente a partir da interface do próprio dispositivo.
Figura 20: Check list – tela para avaliação de desempenho tecnológico

Fonte: dados da pesquisa

166

Figura 21: Check list - histórico de envios das avaliações

Fonte: dados da pesquisa

Ademais, é muito importante lembrar que o aplicativo de “Check list” desenvolvido a
partir de proposições do próprio comitê se estabelece por meio das necessidades
vivenciadas pelos próprios alunos.
É lícito afirmar, portanto, que a criação deste aplicativo oferece elementos para
confirmar, por assim dizer, a gestão compartilhada (LÜCK, 2009b) do Programa
Dante Tablet, uma vez que trouxe em seu bojo o “compartilhamento de
responsabilidades no processo de tomada de decisão entre os diversos níveis e
segmentos de autoridade do sistema” (Ibidem, s.n.). Neste sentido, o viés
participativo, compartilhado e resiliente do Comitê criou as condições para
emergirem propostas e soluções técnicas de total apoio ao pedagógico, tal como o
aplicativo “Check list”.
O aplicativo “Check list” pode ser considerado como um espaço de integração entre
as dimensões pedagógica e técnica, viabilizando um diálogo entre essas áreas;
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diálogo esse, necessário para a efetividade das ações educacionais que se
estruturam pela tecnologia.
Esses são exemplos de ações que possibilitaram ao comitê manejar os indicadores
(vetores) de Fullan (2009) e que valorizam, por sua vez, a colaboração e a gestão
compartilhada do conhecimento construído, confirmando o que defendem Fullan e
Hargreaves: que são os indivíduos e os pequenos grupos de professores e de
diretores que precisam criar a cultura escolar e profissional que desejam ver na
escola (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 129).
Outro exemplo que referenda a colaboração a partir da gestão compartilhada do
programa, foi a prova de conceito realizada pelos alunos do projeto experimental, ao
final de 2011, contribuindo sobremaneira para as decisões acerca do projeto em
escala, a partir de 2012. Vejamos a análise desta prova de conceito.

Resultados da prova de conceito
Os próximos gráficos são parte do resultado da “prova de conceito” que balizou,
junto aos alunos do projeto experimental, a escolha do dispositivo para a
continuidade do programa em escala. É oportuno lembrar que, na época da escolha
do equipamento, o mercado dos tablets de referência (com qualidade comprovada)
era formado pelo XOOM (Motorola) e pelo iPad (Apple). Como, desde o princípio da
formatação do projeto, a decisão foi trabalhar com uma plataforma aberta e não
proprietária; a escolha recaiu sobre o tablet XOOM.
É importante destacar que a origem da ideia do comitê está localizada nas reuniões
que foram feitas com os alunos do projeto experimental em 2011. O caráter
resiliente dessa ação, portanto, já se mostrou em 2011. Em uma dessas reuniões,
foi realizada uma “prova de conceito” – estratégia discutida no capítulo 1 - em
relação às funcionalidades dos dispositivo. A seguir são apresentados os dados
dessa “prova”, realizada no final do ano de 2011, dados que ajudaram a balizar a
opção pela continuidade do projeto Tablet em 2012, transformando-o em um
programa, a partir, também, da voz dos alunos.
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A seguir, abro espaço para registrar algumas análises dessa prova de conceito.
No projeto experimental, dos 34 alunos (2011), 55,9% (19) eram do sexo feminino e
44,1% (15) do sexo masculino, a maioria dos quais com 15 anos (91,2%). A
avaliação de aspectos técnicos do tablet, a saber, tamanho, peso, conectividade,
features (câmera, touch, configurações), apontam para uma adequação de 50%.
Vejamos:
No gráfico 2, observamos uma grande satisfação em relação ao tamanho do tablet
(XOOM Motorola), obtendo um percentual de 73,5%.
Gráfico 2: Tamanho do tablet

Adequado

26,5%

Não Adequado

0,0%

73,5%

Indiferente

Fonte: dados da pesquisa

No

gráfico

3,

em

relação

à

navegação/funcionalidades

(câmera,

touch,

configurações, etc) do tablet, a metade dos alunos considerou o equipamento
adequado.

Neste

quesito

não

houve

opção

majoritária

pela

adequação.

Desconsiderando os quase 18% de indiferentes, a opção “Adequado” (50%) superou
a opção “Não Adequado” (32,4%)
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Gráfico 3: Navegação e funcionalidades

17,6%
Adequado

32,4%

50,0%

Não
Adequado
Indiferente

Fonte: dados da pesquisa

Com essa mesma ferramenta de coleta de dados (prova de conceito), foi possível
identificar que 60% dos alunos declararam que as aulas ficaram mais interessantes,
e 90% afirmaram que o tablet era inovador. Ao indicarem o que significava inovação,
identificaram-na como mais interação entre professor e aluno na sala de aula e
atividades com simulação.
Foi possível, também, identificar o tipo de uso que era feito do equipamento pelos
alunos que já possuíam tablet antes mesmo da iniciativa do Colégio em distribui-los:
não havia uma cultura de uso para o estudo por parte desses alunos. Dentre os 34
alunos pesquisados naquele momento, 50% já possuíam um tablet particular antes
de receber o do projeto, no entanto, destes apenas 10% utilizavam-no como
dispositivo associado diretamente ao estudo. Essa informação permeou nossas
preocupações ao longo de 2012, pois tinha-se clareza de que se não tivéssemos
uma proposta pedagógica interessante de uso dos tablets, os alunos já possuíam as
suas próprias propostas de uso.
As aulas mais interessantes apontadas pelos alunos foram aquelas que utilizaram a
interação com o meio digital e/ou simulações em plataformas digitais. Tal fato
demonstra uma perspectiva estruturante do conhecimento pela tecnologia, por parte
desses alunos, uma vez que a interação com as simulações digitais não pode
acontecer sem o aporte tecnológico.
Por outro lado, essa situação dá indicativos da necessidade de uma formação de
professores mais crítica, com o objetivo de uma ampliação de utilização do
equipamento, nesta perspectiva.

170

Não foi feito a prova de conceito com os professores envolvidos no projeto. Com os
professores do comitê gestor docente, em reunião e por meio de uma consulta
aberta, foi indicada a continuidade do projeto com mesmo equipamento, por
unanimidade. Além deste momento de coleta de dados do comitê gestor docente,
houve outro no qual foi aplicado um questionário com perguntas fechadas para os
professores presentes, no total de 8. Esse questionário não tinha, por sua vez, o
caráter de prova de conceito e sim de compreender aspectos metodológicos
específicos.
Assim na questão “Os alunos utilizaram de forma adequada os tablets durante
as aulas?”, metade dos professores afirmou que sim, a outra, que não. Em relação
aos alunos, foi possível identificar que 60% dos alunos declaram que as aulas
ficaram mais interessantes.
Nesse sentido, cabe a seguinte análise: fica difícil saber quem vem primeiro: se as
aulas ficaram mais interessantes porque os alunos passaram a utilizar de maneira
adequada os tablets, ou se os alunos utilizaram de forma adequada o tablet e,
portanto, as aulas se tornaram mais interessantes. Entretanto, a relação, de alguma
forma, parece ficar estabelecida entre aulas interessantes planejadas pelos
professores e bom uso do tablet pelo aluno.

Ambiente virtual de aprendizagem - MOODLE
Considerando:


as ferramentas de organização e de sistematização da informação e do
conhecimento ofertadas pelo ambiente virtual de aprendizagem - MOODLE, que, entre outras coisas possibilitou uma “inversão” metodológica, na qual a
aula começa antes do seu tempo regulamentar o que, por sua vez,
oportunizou a exploração pelos professores da metodologia do “flipped
classroom”, a qual será discutida oportunamente;



a recorrência dos vetores (Fullan, 2009); e
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a recorrência nos relatos dos professores sobre a importância do ambiente –
conforme análise de dados a seguir –, tornou-se imprescindível eleger a
utilização do MOODLE como um fator importante no contexto de análise das
ações resilientes.

É importante salientar o fato de o ambiente virtual de aprendizagem - MOODLE já
estar integrado ao currículo e ao cotidiano da escola, desde 2004, constituiu-se em
um elemento fundamental para a consolidação da importância do ambiente no
programa Dante Tablet, possibilitando, por exemplo, um espaço de registro
fundamental sobre o programa de modo organizado, o que viabilizou, entre outras
coisas, a narrativa criada nesta tese.
A análise das respostas dos professores indica uma percepção sobre a utilização do
ambiente como suporte à sua prática docente. O ambiente virtual de aprendizagem MOODLE possibilitou que alunos, professores e gestores pudessem postar,
comentar e compartilhar informações, construindo, de maneira colaborativa, o
espaço virtual de aprendizagem.
Em resposta à questão proposta aos professores, sobre “O que foi positivo nos usos
pessoal e profissional, do tablet?”, o ambiente virtual de aprendizagem – MOODLE,
despontou como necessidade:
Muitas são as vantagens do tablet e, sinceramente, não tenho dúvida do
que falo, mas igualmente o que tem sido válido é a plataforma do MOODLE
[grifo do professor]. Com e por ele adiantamos nossas aulas: o aluno fica
sabendo do assunto, já levantamos questões, pedimos leitura e/ou acesso a
filmes e sites etc. (Calábria)

O mesmo ambiente firmou-se, também, por potencializar as atividades pedagógicas
propostas com qualidade e clareza:
Com toda certeza dinamizou muito mais meu trabalho do ponto de vista
profissional, uma vez que tornou mais simples usar determinados textos
sem que os alunos aleguem não os terem trazido. (Já que, disponível via
MOODLE, é só baixá-lo no início da aula), o que acaba sendo transferido
para a esfera pessoal, uma vez que facilita aspectos do trabalho
pedagógico. (Toscana)
Passada a fase de euforia, creio que a maioria já entendeu que o aparelho
deve ser incorporado ao seu cotidiano escolar (assim como, por exemplo, o
estojo ou o caderno). Uma vez que todos os roteiros de aula se encontram
em um único local, faz parte do passado expressões como “esqueci a
apostila”; “perdi meu roteiro”; “não encontro meu material” e outras do
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gênero (inclusive porque o material pode ser acessado diretamente no
MOODLE). (Abruzzi-Molizi)
Os exercícios que fizeram no tablet via MOODLE foi uma experiência
positiva. (Lombardia)

A complexidade de se estruturar um ambiente de ensino e aprendizagem foi
superada por um planejamento de implantação crescente. O início dessa utilização
foi em 2004 e, desde então, tem sido feito um trabalho intenso para “maturação” e
melhorias do ambiente, além e de formação de recursos humanos (pedagógicos e
técnicos) para interagir nele e com ele. Um dos resultados dessa empreitada é a fala
do professor que sugere uma maior integração Tablet e o ambiente virtual de
aprendizagem - MOODLE enquanto melhoria do programa Dante Tablet.
Sugiro a apresentação/discussão de novas possibilidades, tais como
recursos novos e programas, para que continue cada vez mais a interação
tablet/MOODLE. (Toscana)

O ambiente virtual de aprendizagem MOODLE foi, no passado, uma demanda da
instituição, entretanto, a pesquisa realizada evidenciou que essa demanda é hoje
dos professores, conforme também se pode conferir no relato anterior. Tal situação
reforça a ação resiliente que o ambiente virtual de aprendizagem - MOODLE
desempenhou no programa e abre espaço para compreender outras ações
resilientes, para as quais a plataforma foi suporte.
A utilização de um ambiente virtual de aprendizagem como suporte ao programa
Dante Tablet possibilitou, entre outras coisas, o registro de práticas exitosas dos
professores, que é o que se verá a seguir.

Práticas exitosas dos professores
Ao indagar os professores sobre as dificuldades enfrentadas no programa Dante
Tablet, destaco a fala de Marche:
Inicialmente, o domínio e a habilidade dessa ferramenta. Graças a reuniões
sobre o tablet, o incentivo e a capacitação de seu uso foram acontecendo e
crescendo. (Marche)
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A fala de Marche pontua a capacitação, entendida aqui em termos de formação,
como um dos elementos importantes que garantiram a fluência tecnológica, por
exemplo.
Não pretendo discorrer aqui sobre a importância da formação de professores, já
bastante defendida e reconhecida como etapa importante em projetos educacionais
que oportunizam mudanças nas escolas e na educação, especialmente, quando se
refere ao uso e apropriação das TDIC e TDM e, em particular, à sua integração ao
currículo escolar.
A formação de professores, amplamente discutida por Almeida (2003; 2008a) e
outros autores é imprescindível, quer seja pelo seu caráter reflexivo e estruturante,
quer seja pela possibilidade do compartilhar experiências, reforçando o que Fullan e
Hargreaves (2000) observam no tocante à importância de os professores não serem
ilhas isoladas e estarem conectados pelas suas práticas. Esses autores também
lembram “que não há apenas uma via para a excelência, mas inúmeras” (FULLAN;
HARGREAVES, 2000, p. 48).
As colocações abaixo vão ao encontro do que preconizam esses autores:
Minha maior preocupação é como usar o tablet em sala de aula como uma
ferramenta que contribua positivamente no aprendizado. Tenho muito a
aprender e gostaria de outras experiências que pudessem acrescentar o
uso desse instrumento. (Lombardia)
Não posso negar que, no início, fiquei um pouco assustada com a ideia, por
não haver trabalhado com essa ferramenta anteriormente, mas, aos poucos,
fui me adaptando e encontrando recursos para me aprimorar. (Puglia)

No programa Dante Tablet, a formação de professores foi sempre valorizada e
realizada antes mesmo de os alunos terem acesso aos seus respectivos tablets. A
formação de professores no colégio é parte da especificidade do Departamento de
Tecnologia Educacional e atende às demandas da instituição bem como às dos
professores, seja no plano individual, seja no coletivo. Entretanto, para além da
formação docente, tomei a decisão de olhar para o professor quando ele propunha
algo diferente em sala de aula com seus alunos, consciente de que tal proposta
também pode ser interpretada como fruto dessa formação ou não.
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Nesse sentido, foram detectadas algumas experiências que os professores
introduziram em sala de aula com seus alunos e com os tablets que não somente
mereciam atenção, mas precisavam ter visibilidade, pois ajudava a consolidar o
programa, ampliar as possibilidades junto aos outros professores e definir
metodologicamente o programa. A essas experiências chamei de práticas exitosas;
outro exemplo de ação resiliente.
Para “ilustrar” essa situação, um aspecto que merece destaque na análise dos
dados é a resposta dos professores do comitê gestor docente em relação ao
questionamento sobre a necessidade de mudança do planejamento por conta do
uso dos tablets na sala de aula. Dos oito professores consultados, três afirmaram
que sempre procediam a mudanças, e três afirmaram que quase sempre mudavam
o seu planejamento. Infere-se daí que, para dar conta desse novo uso, ocorreram
mudanças nas práticas metodológicas. Tal situação possibilita a interpretação de
que, no caso de um repensar sobre o planejamento, a resiliência trouxe como
resultado uma adaptação positiva, em uma situação adversa (LUTHAR; CICCHETTI;
BECKER, 2000). O gráfico a seguir mostra esse resultado:

Gráfico 4: Necessidade de mudança do planejamento
Foi necessário mudança no meu
planejamento por conta do uso dos
tablets pelos alunos?

0,0% 0,0%
Sempre
12,5%

Quase sempre
37,5%

12,5%

Às vezes
Raramente

37,5%

Nunca
Não respondeu

Fonte: dados da pesquisa
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Considerando que a implantação do programa Dante Tablet configurou-se como
uma pressão sobre os professores, uma vez que estes nãos demandaram tal
programa, as práticas exitosas se consolidam como uma resiliência em seu estado
bruto.
A identificação das práticas exitosas, por sua vez, relaciona-se muito mais às
possibilidades diversificadas e ampliadas de ensino e de aprendizagem subjacentes
a tais práticas. Essas possibilidades indicam uma reestruturação da prática
pedagógica a partir do uso das TDM, indicando uma referência ao web currículo
(Almeida 2010b) Os relatos dos professores, a seguir, corroboram essa afirmação:
A maior dificuldade, a qual eu creio que sempre estará presente, é a de
planejar sequências didáticas que sejam realmente significativas,
estimulantes e desafiadoras. (Piemonte)
A aula e o curso precisam ser diferentes do que tínhamos. Sabemos: as
aulas devem ter outro formato. (Calábria)
A saída que encontrei e considerei positiva foi desenvolver uma aula em
que eles trabalhassem por meio de pesquisa e com um roteiro delimitado.
Dessa forma, foi possível servir de mediador tirando eventuais dúvidas e de
preferência com atividades que usassem toda aula e ao final concluir o tema
proposto. (Lombardia)

Tais práticas buscam, cada uma a seu modo, a autonomia, o protagonismo dos
alunos e dos professores. Nesse contexto, o relato a seguir é bem esclarecedor uma
vez que também evidencia o compartilhamento de saberes e a colaboração:
(...) compartilhar conhecimento com os alunos foi de suma importância,
porque valorizei a experiência dos estudantes com a tecnologia para
contribuir para as aulas, visto que pedir apoio daquele aluno que domina
esse conhecimento pode valorizá-lo, provocar a participação dele e dos
demais estudantes no processo educativo; mas, para isso, foi preciso
identificar quem apresentava esta habilidade e quem podia dar uma
colaboração mais efetiva nessas situações. (Marche)

Dentre as várias práticas exitosas, identificadas durante as observações de campo,
selecionei três práticas que explicitam os indicadores de Fullan (2009), que são os
“nossos” vetores:
1- “Embarque”, nos tablets, de conteúdo elaborado pelos professores
2- Flipped classroom
3- Projetos e atividades pedagógicas longitudinais e que trabalham com as TDM
na perspectiva do web currículo
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Tais práticas, conforme se verá adiante, suscitam abordagens que se integram ao
contexto educacional e, segundo a ótica freireana, acionam a mudança e a
estabilidade – não como conceitos absolutos –, fazendo-as conviver de maneira
harmônica e interdependente, afinal,
mudança e estabilidade resultam ambas da ação, do trabalho que o homem
exerce sobre o mundo. Como um ser de práxis, o homem, ao responder aos
desafios que partem do mundo, cria seu mundo: o mundo histórico-cultural
(FREIRE, 1979, p. 46).

É chegada a hora, portanto, de visitar tais práticas.

Conteúdos embarcados nos tablets em formato PDF24
O “embarque” de conteúdo nos tablets diz respeito às apostilas e outros materiais
desenvolvidos pelos professores, materiais que, antes do programa, eram impressos
e entregues aos alunos, mas que, posteriormente, passaram a ser embarcados no
tablet em formato PDF. Essa prática transcende a sala de aula e impacta a gestão
de recursos e processos ao acesso e compartilhamento de conteúdos. É importante
referendar que os materiais produzidos pelos professores como suporte e
complemento às suas aulas, possibilitam a criação de uma identidade pedagógica,
além do aspecto autoral que imprime à docência.
Afirmo que essa prática transcendeu a sala de aula, uma vez que, quando se analisa
o modelo de distribuição desse material, focando o tempo e a energia na produção
para um número grande de alunos, houve um aspecto de sustentabilidade
extremamente significativo: a estimativa é de tenha sido deixado de imprimir por
volta de 50.000 páginas apenas no primeiro ano do programa (2012), representando
um passo importante em termos de sustentabilidade. Embora não estejamos falando
de uma prática inovadora per si – distribuição de conteúdo por meio digital –, não há
como negar que é uma ação que possibilita: ganho de tempo, clareza, agilidade e

24

O Portable Document Format, ou popularmente conhecido como PDF, é um formato de arquivo
que, criado pela empresa Adobe Systems no início da década de 90, possibilita a visualização de
documentos independente do hardware ou do software no qual foi criado.
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qualidade na atualização de conteúdos, caso seja necessário; organização e
praticidade no acesso, pois o material está à mão; e, logicamente, convergência
para a necessidade de se estabelecerem práticas sustentáveis no âmbito
educacional. Tais ações indicam, novamente, uma sinergia entre o técnico e o
pedagógico e descortinam, por sua vez, para o professor, um cenário em que a
complexidade da mudança se dilui diante dos possíveis ganhos pedagógicos.
Inclusive, cabe o referendo desta análise a partir da fala, já conhecida, de dois
professores:
Com toda certeza dinamizou muito mais meu trabalho do ponto de vista
profissional, uma vez que tornou mais simples usar determinados textos
sem que os alunos aleguem não os terem trazido. (Já que, disponível via
MOODLE, é só baixá-lo no início da aula), o que acaba sendo transferido
para a esfera pessoal, uma vez que facilita aspectos do trabalho
pedagógico. (Toscana)
Passada a fase de euforia, creio que a maioria já entendeu que o aparelho
deve ser incorporado ao seu cotidiano escolar (assim como, por exemplo, o
estojo ou o caderno). Uma vez que todos os roteiros de aula se encontram
em um único local, faz parte do passado expressões como “esqueci a
apostila”; “perdi meu roteiro”; “não encontro meu material” e outras do
gênero (inclusive porque o material pode ser acessado diretamente no
MOODLE). (Abruzzi-Molizi)

Roteirização e publicação das aulas no o ambiente virtual de aprendizagem –
MOODLE apontando a direção do flipped classroom
A segunda prática está relacionada à metodologia do flipped classroom ou flip
teaching, que pode ser considerada como a inversão da sala de aula, ou melhor, a
inversão da sala de aula tradicional. É muito comum, no modelo flipped, a gravação
de um vídeo pelo professor com a explicação de um conceito, ou a indicação de
material correlato disponível na internet (vídeos, por exemplo), para que sejam vistos
e estudados antes da aula na qual o conceito será trabalhado - conjuntamente por
professores e alunos -, o que possibilita uma aprendizagem mais ativa e uma
construção mais autoral de conhecimento.
A gênese do flipped classroom pode ser identificada no conceito de peer instruction.
Tal conceito foi desenvolvido pelo professor Eric Mazur de Harvard (EUA) na década
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de 90. Nessa abordagem metodológica, ensino e aprendizagem centram-se no
aluno, e há uma inversão da sala de aula tradicional: a transferência de informações
fica fora da sala de aula, e a construção do conhecimento e desenvolvimento da
aprendizagem elegem a sala de aula como um espaço privilegiado para se
estabelecerem a partir das interações entre professores e alunos e entre alunos e
alunos.
Segundo a definição de Herreid e Schiller (2013), o “flipped classroom” é um modelo
do tipo “ganha-ganha” em relação ao processo de ensino e aprendizagem.
The flipped classroom, with its use of videos that engage and focus student
learning, offers us a new model for case study teaching, combining active,
student-centered learning with content mastery that can be applied to
solving real-world problems. It’s a win-win (HERREID; SCHILLER, 2013, p.
65).

Na definição desses autores, na flipped classroom o que normalmente é feito em
classe e o que normalmente é feito como tarefa (lição de casa) é invertido
(HERREID; SCHILLER, 2013). Em vez de os estudantes ficarem apenas ouvindo o
professor em sala de aula e depois irem para casa resolver os problemas solicitados
pelo professor, eles se preparam em casa, por meio de materiais indicados pelo
professor, e em sala de aula resolvem juntos, de maneira colaborativa, os
problemas.
Portanto, não há como discordar de Fulton (2012) quando ele cita algumas
vantagens dessa estratégia: o ritmo de aprendizagem dos alunos é respeitado; fazer
a "lição de casa" em sala de aula dá aos professores uma melhor visão sobre as
dificuldades dos alunos e estilos e preferências de aprendizagem (CAVELLUCCI,
s.d.); professores podem mais facilmente customizar e atualizar o currículo e
fornecê-lo aos alunos 24/7 (24 horas por dia, 7 dias da semana); o tempo em sala de
aula pode ser usado de forma mais eficaz e criativa; os níveis de desempenho dos
alunos, interesse e engajamento ficam mais evidentes.
Tal prática, por sua vez, traduz e resolve a necessidade de reposicionamento do
professor e alunos frente aos processos de ensino e aprendizagem, ao mesmo
tempo que demanda o uso de ferramentas digitais de maneira estruturante
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(ALMEIDA, 2008a) que podem, além do mais, ser facilmente manejadas nos tablets
(câmera, gravador, editor de texto, etc). Nesse formato de aula, os alunos podem,
por meio do acesso remoto ao formato digital do conteúdo (PDF, vídeos,
simuladores, por exemplo), ocupar-se antecipadamente da aula, conhecendo-a
antes mesmo de ela se efetivar na escola, o que também contribui para impactar no
trabalho do professor, conforme descreve Valente (2013b):
No ensino tradicional a sala de aula serve para o professor transmitir
informação para o aluno que, após a aula, deve estudar e ser avaliado.
Nesta nova abordagem, o aluno estuda antes da aula e a aula se torna um
lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e atividades
práticas. O professor trabalha as dificuldades dos alunos, ao invés de
apresentações sobre o conteúdo da disciplina (VALENTE, 2013b, s.n.).

As figuras 22 a 28 apresentadas a seguir são exemplos de propostas de aula (no
estilo flipped classroom) que foram oportunizadas e utilizadas no programa Dante
Tablet, publicadas no ambiente virtual de aprendizagem MOODLE.
A figura 22 apresenta uma aula em flipped sobre os elementos da tabela periódica.
Nessa aula, o conteúdo específico foi disponibilizado em uma página HTML (a figura
23, traz um vídeo curado pelo professo da internet) e mais tarde complementado
com uma apostila produzida pela própria professora, apostila que também foi
publicada/embarcada no tablet por meio do ambiente virtual de aprendizagem MOODLE. A partir dos estudos propostos, os alunos, em casa, deveriam participar
de um fórum (figura 24) sobre o “comportamento químico dos elementos de uma
mesma família da tabela periódica”, atividade que pressupunha o aluno responder
sobre a relação entre a posição do elemento na família e sua reatividade química, a
partir dos estudos realizados sobre os materiais propostos, mas não exclusivamente.
Todo esse processo acontecia antes de os alunos terem a aula presencial, como
uma preparação para a aula em si. Durante a aula, os alunos foram convidados a
continuar a participação nos fóruns e elaborar a síntese da aula utilizando recursos
digitais do tablet, como, por exemplo, um construtor de mapas mentais. O
engajamento dos alunos foi notório e possibilitou à professora articular este
conteúdo com os alunos, simultaneamente, de maneira individualizada – por meio
do fórum – e coletivamente por meio de intervenções nos grupos de alunos.
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Figura 22: Flipped de Química

Página html
Apostila teórica
Fórum
Fonte: dados da pesquisa
Figura 23: Flipped de Química (continuação) página HTML

Fonte: dados da pesquisa
Figura 24: Flipped de Química (continuação) - Fórum
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Fonte: dados da pesquisa

As figuras 25 e 26 trazem um exemplo da aula flipped de Física. Nessa aula, os
alunos foram incentivados a trabalhar com o conteúdo “Lançamento Horizontal no
Vácuo” (figura 25). Para tanto, são sugeridos, no próprio ambiente virtual de
aprendizagem - MOODLE, exercícios com simuladores, vídeos explicativos, fórum
para dúvidas (figura 26). A partir dessa proposta de interação com os exercícios,
reflexões e simulações, os alunos participavam da aula na qual o conceito era
discutido e construído. Os tablets eram então utilizados durante a aula para postar e
responder as perguntas do fórum e continuar a fazer as simulações em grupos, sob
a mediação, agora, do professor, objetivando a construção coletiva do conceito
inicialmente proposto por meio dos conteúdos disponíveis e dos simuladores.
Nesta aula específica, o professor conduziu a construção coletiva da síntese da aula
utilizando a lousa digital.
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Figura 25: Flipped de Física (1)

Fonte: dados da pesquisa
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Figura 26: Flipped de Física (2)
Links para vídeos e simuladores – verificação da aprendizagem por meio de fórum e lição

Fonte: dados da pesquisa
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O exemplo da figura 27 é de uma aula de Arte em formato flipped. Para essa aula, a
professora orientou os alunos a fazer em casa o download de alguns aplicativos com
enfoque para o desenho e para a expressão artística. Tais aplicativos foram
indicados pelos próprios alunos a partir de um convite da professora para quem
tivesse um aplicativo interessante para ser utilizado na aula de Arte, poderia sugerir.
A partir dessa sugestão, a professora elaborou a aula (figura 27) que consistia em
uma coleta de dados com os tablets utilizando a câmera fotográfica do dispositivo,
em horário de recreio, entrada ou saída do período escolar. A partir dessa coleta, os
alunos compartilharam as fotos em um fórum no ambiente virtual de aprendizagem
MOODLE. Durante a aula, os alunos apresentaram e discutiram o produto da leitura
fotográfica que fizeram da escola. A problematização da atividade estava
relacionada à releitura do espaço do colégio a partir de diferentes representações
construídas por meio de distintas técnicas artísticas.
Ainda em sala de aula, a professora solicitou uma intervenção gráfica na foto
capturada pelo próprio aluno e em outra escolhida entre aquelas compartilhadas
pelos outros alunos. A mediação da professora acontecia para cada aluno,
suscitando possibilidades de intervenção com texturas e cores. Os alunos também
interagiam entre eles e trocavam impressões e dicas sobre as ferramentas para
elaborar a intervenção solicitada.
Nesse exemplo, os alunos publicaram o produto final da intervenção artística em um
fórum do MOODLE, compartilhando os trabalhos e permitindo a observação das
obras por todos, inclusive por outros professores e pela própria família do aluno.
A figura 28 exibe alguns resultados dessa aula de Arte, em formato flipped.

185

Figura 27: Flipped de Arte

Apps indicados pelos alunos para
download no tablet

Fonte: dados da pesquisa

Figura 28: Alguns resultados da aula flipped de Arte

Fonte: dados da pesquisa
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É precioso ressaltar que o nível de complexidade embutido na preparação de uma
aula do tipo flipped é contrabalançado pelo engajamento e responsabilidade dos
alunos, atitudes imprescindíveis para que a flipped classroom, de fato, aconteça. E
aqui cabe relembrar Fullan (2009): “enquanto a complexidade cria problemas para a
implementação, ela pode resultar em mudanças maiores, pois se tenta mais”
(FULLAN, 2009, p. 91).
É preciso esclarecer que a concepção de educação subjacente à proposta do flipped
– e que se opõe à ideia de educação bancária criticada por Freire (1988) – coloca o
aluno no centro do processo de aprendizagem, fazendo da sala de aula e, portanto,
da escola, um lócus privilegiado de ensino e aprendizagem, onde interações entre
professor e aluno e entre aluno e aluno não somente oferecem clareza e qualidade
ao processo pedagógico, tornam-se, por conseguinte, uma necessidade.
Tais práticas não foram listadas com o propósito de estabelecer um modelo; no
entanto, elas mostram a resiliência acontecendo no momento em que o professor
busca integrar a sua bagagem pessoal e profissional a um cenário de mudança e
inovação, definido, no caso, pela presença dos tablets nas salas de aula.
Vejo o tablet como uma ferramenta muito interessante e com várias
aplicações, tanto em aula como em casa. Confesso que não achava muito
útil antes, que achava [sic] que não me adaptaria a ele, mas percebi que
uso bem menos meu computador pessoal e prefiro o tablet, seja por sua
rapidez, por seu tamanho e pelas inúmeras ferramentas que ele
disponibiliza através dos aplicativos. (...) De fato hoje, pra mim, é uma
ferramenta indispensável. (Emília-Romagna)

Por fim, mostrando que em educação o movimento de superação e de resiliência
deve ser contínuo, a fala do professor a seguir é emblemática e inspiradora:
A superação das dificuldades continua em curso. (Sardenha)

A seguir, destacaremos outra categoria de práticas exitosas, concebida a partir de
projetos e atividades mais longitudinais que promoveram uma forma nova e diferente
de tratar os “velhos” conteúdos.
A terceira indicação de práticas exitosas diz respeito a projetos desenvolvidos por
intermédio do programa Dante Tablet. As práticas exitosas apontadas nos itens 1 e
2 (publicação de material em formato digital – PDF – e as aulas que apontam para a
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estratégia didática de flipped classroom, respectivamente), alinham-se mais às
alterações metodológicas, que, por sua vez, se articulam a novas formas de
organizar, representar, construir e compartilhar o conhecimento mediatizado pelas
TDM e que, embora tragam alguma referência do web currículo, são atividades
pontuais.
Assim, não é menos proveitoso considerar, na perspectiva do web currículo
(ALMEIDA, 2010), os projetos de abordagem mais longitudinais que também
aconteceram durante a implantação do projeto Dante Tablet.
Desses últimos, destacamos 4 projetos: Stop Motion – Evolução; Mapas Coletivos
– Acessibilidade; Fachadas: Modificando e melhorando o entorno pela Arte e
Lampião e Lancelote.
Stop Motion – Evolução: alunos da 1ª série do Ensino Médio, a partir do tema
“evolução”, prescrito no componente curricular de Biologia, foram estimulados a
reinterpretar esse tema a partir da produção colaborativa de um vídeo do tipo curtametragem (com apoio, portanto, da linguagem audiovisual).
Antecipadamente, o professor publicou antecipadamente (flipped) no ambiente
virtual de aprendizagem - MOODLE materiais de consulta sobre o tema “evolução” e
propôs que os alunos fizessem uma discussão sobre as principais ideias acerca do
tema. Foi solicitado, também, que os alunos registrassem essas ideias que,
posteriormente, serviriam de apoio para elaborar coletiva e colaborativamente o
roteiro do filme utilizando a técnica do stop motion25, com os alunos organizados,
para isso, em grupos. A proposta, relacionada a uma abordagem mais investigativa
do tema, resultou em curtas-metragens compartilhados no ambiente virtual de
aprendizagem MOODLE.
Para compor os personagens que integraram o vídeo, os alunos utilizaram massa de
modelar (um material potencialmente ligado à área de Arte) e outros objetos cênicos
que eles poderiam trazer de casa. De posse das orientações do professor

25

Stop Motion ou “movimento parado” caracteriza-se por ser uma técnica na qual são feitas várias
fotos de um mesmo objeto em diferentes posições, simulando o seu movimento. Também conhecida
como “quadro a quadro”, essa técnica foi a precursora dos filmes de desenho animado.
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publicadas no ambiente virtual de aprendizagem MOODLE, os alunos foram
divididos em grupos para a produção do vídeo no formato de curta-metragem de no
máximo 1 minuto de duração, além do making of. Os vídeos, filmados, editados e
produzidos também em sala de aula pelos alunos com os tablets, deveriam
apresentar um conteúdo alinhado à visão darwinista no âmbito argumentativo do
processo evolutivo. É importante frisar que os alunos tinham acesso a um vasto
material sobre o tema – publicado no MOODLE – enfocando, principalmente, o
trabalho de Darwin. Entretanto, o desafio foi, a partir desse material, articular,
representar e comunicar a visão darwinista sobre a evolução de maneira criativa e
inusitada, possibilitando elaborar um trabalho mais autoral e em coautoria, o que
mobilizou outros atributos cognitivos que foram muito além da compreensão da
teoria evolucionista.
O trabalho final, que inclusive compôs a avaliação trimestral do aluno, previa: o
desenvolvimento a priori, e de forma colaborativa, de um roteiro escrito (com
posterior discussão pelo grupo e com o professor, com a possibilidade de
reelaboração do roteiro, se necessário); o storyboard e o making of do vídeo;
coerência, originalidade, criatividade, além da exibição dos créditos referentes aos
membros da equipe, à trilha sonora e às imagens utilizadas. Seriam também
considerados aspectos como o rigor conceitual e o respeito ao tempo que
caracteriza um vídeo de curta-metragem. Foi um trabalho longitudinal que começou
em 1º de março e teve a finalização em 21 de junho de 2012.
No decorrer deste período, o Departamento de Tecnologia Educacional deu
orientações gerais e outras sob demanda, a partir das necessidades dos grupos, no
que diz respeito mais à técnica do stop-motion (quadro a quadro) e menos às
questões de manejo de arquivo digital, a partir do uso da câmera do tablet e do
aplicativo de edição de imagens que os alunos utilizaram.
Após a apresentação dos vídeos, os materiais ficaram disponibilizados no ambiente
virtual de aprendizagem - MOODLE para apreciação de todos e como referência de
estudos. A qualidade dos trabalhos foi tão surpreendente que, naquele momento,
surgiu a ideia de, depois da adequação a um tipo de licença de publicação (do tipo
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Creative Commons), serem os vídeos disponibilizados como material do tipo REA
(Recurso Educacional Aberto).
Nesse projeto, os alunos vivenciaram o protagonismo em grande extensão.
Questões como trabalho colaborativo e aprendizagem autônoma também foram
vivenciadas. A estética e a técnica puseram-se, assim, a serviço da construção de
um conhecimento mediatizado pelas TDM: houve, de fato, uma reorientação
curricular com base no uso das tecnologias, evocando, assim, o web currículo. O
encantamento com o fazer algo inédito – compreender e representar o tema
“evolução” por meio da linguagem do cinema (audiovisual) - e que valorizava,
simultaneamente, o percurso individual e o coletivo ficou evidente na vibração dos
alunos durante a elaboração e apresentação dos vídeos. Na figura 29, é possível
observar os alunos fazendo a captura das imagens para compor o stop motion.
Figura 29: Alunos trabalhando no projeto sobre “Evolução”

Fonte: dados da pesquisa

Mapas Coletivos – Acessibilidade: eis outro projeto na linha de web currículo que,
ao refletir sobre o tema da acessibilidade, propiciou uma discussão do professor de
Geografia com seus alunos sobre o plano diretor da cidade de São Paulo, com
algumas “provocações”, uma das quais traduzida, por exemplo, na indagação sobre
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até que ponto o fato de o colégio situar-se em uma área nobre de São Paulo
significava que as questões de acessibilidade estavam resolvidas.
Assim, nesse projeto, os alunos organizaram-se em grupos e, durante as aulas de
Geografia, fizeram um mapeamento do entorno do Colégio a partir dos itens de
acessibilidade (condições das calçadas, rampa, elevadores, etc). O trabalho
constituía-se em uma investigação sobre o contexto de acessibilidade em um
espaço geográfico específico, utilizando os tablets para a coleta e o registro de
informações. Os alunos registraram esse contexto por meio das câmeras
fotográficas e filmadoras dos tablets e também fizeram anotações sobre a condição
desse acesso. Compartilharam esses dados e informações em um fórum do
ambiente virtual de aprendizagem – MOODLE construindo, assim, uma base de
dados sobre o tema.
Nas aulas subsequentes de Geografia, os materiais coletados foram interpretados
sob a perspectiva de análise da acessibilidade e das possíveis alterações
necessárias – como propostas para os problemas detectados para que o entorno
fosse, de fato, reconhecido como acessível. Utilizando a conexão com a internet da
sala de aula, os alunos compartilharam as suas fotos e impressões na plataforma
online Mapas Coletivos, uma espécie de inteligência coletiva sobre diferentes
aspectos da cidade.
Esse projeto, que na sua concepção somente poderia ser realizado com a mediação
tecnológica; não só possibilitou, o registro e análise crítica das condições de
acessibilidade do entorno da escola, a elaboração, pelos alunos, de uma base de
dados que contribuiu para a plataforma Mapas Coletivos – uma plataforma que
mostra diferentes dados de toda a cidade de São Paulo – como também permitiu
uma reflexão crítica sobre o plano diretor da cidade de São Paulo. Nesse sentido, os
alunos puderam vivenciar os princípios de alteridade e de cidadania, utilizando a
tecnologia como linguagem para a construção dessa vivência em termos de web
currículo.
Fachadas: Modificando e melhorando o entorno pela Arte: na trilha do projeto
Mapas Coletivos - Acessibilidade, o projeto “Fachadas – Modificando e melhorando

191

o entorno pela Arte” ofereceu a oportunidade da intervenção artística em fachadas
da cidade de São Paulo por meio da técnica artística do “grafitismo” no tablet. Esse
projeto oportunizou a reflexão e a crítica ao espaço físico por meio da Arte,
integrando outros componentes curriculares.
Tal projeto foi viabilizado porque um aluno mostrou e ensinou à professora de Arte
um aplicativo do tablet que oferece a possibilidade de interferência digital sobre
fotos. A partir desse “gatilho”, foi construído o projeto interdisciplinar no qual os
alunos fotografaram diferentes fachadas na cidade ao vivo ou utilizando a
ferramenta Street View da Google e fizeram suas intervenções artísticas (grafite) a
partir de referências e sugestões da História, Sociologia, Matemática, Língua
Portuguesa, entre outros componentes.26 O material resultante – um álbum virtual de
cada aluno utilizando a rede social Flickr – contribuiu para as discussões críticas em
relação à ocupação do espaço sob diferentes temas e pontos de vista. O
reconhecimento da cidade por meio da Arte, tendo como mote o fazer e o aprender
Arte, considera, a partir do desenvolvimento da sensibilidade estética, diferentes
aspectos que possibilitam uma ampliação não somente do repertório cognitivo, mas,
principalmente, do repertório social e cultural, o que potencializa a construção do
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A seguir são descritos os componentes curriculares e a sugestão de intervenção nas fachadas:

Arte: - Autorretrato.
Biologia: - Imagens aéreas de ecossistemas naturais e artificiais.
Filosofia: - Renascimento - Mito, mídia, juventude e sociedade - Eu e a cidade.
Física: - Movimento.
Geografia: - Desigualdade social - Urbanização - Globalização - População se deslocando Movimentos migratórios.
História: - Índios, jesuítas e bandeirantes na construção da história de São Paulo.
Língua Inglesa: - A interferência da arquitetura inglesa na cidade de São Paulo. - Razão e
Sensibilidade. - Orgulho e Preconceito – Drácula.
Língua Portuguesa: - Na época dos trovadores - Diz Caetano Veloso na música "Língua": "Quero
roçar minha língua na língua de Luís de Camões" - Renascimento.
Matemática: - Infinito.
Química: - Energia Nuclear - Tabela Periódica - Modelos Atômicos - Fogos de Artifício Explosões – Cristais.
Sociologia: - Fachadas fechadas.
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conhecimento, uma vez que é preciso questionar a relevância do conhecimento
quando desconectado dos aspectos que compõem o elemento humano (social,
cultural, politico, biológico, histórico, físico, etc).
Lampião e Lancelote: Constitui-se de um projeto de Língua Portuguesa baseado
na obra literária de Fernando Vilela “Lampião e Lancelote”; nele os grupos de alunos
desenvolveram, como produto final, um curta-metragem de aproximadamente 1
minuto.
A problematização e a sensibilização da turma de alunos ficaram por conta do
professor, que estimulou um debate sobre a obra lida previamente pelos alunos. Na
sequência, o professor discutiu com os alunos a linguagem do curta-metragem e de
como essa linguagem poderia ser útil para representar a obra de forma livre e
criativa, considerando o confronto entre o herói medieval e o herói nordestino e
tendo como pano de fundo o resgate da cultura nordestina na perspectiva literária. O
professor apresentou a proposta, que foi discutida e refinada de maneira conjunta
(alunos e professor) e se transformou em um roteiro publicado no ambiente virtual
de aprendizagem - MOODLE. Com a ajuda do Departamento de Tecnologia
Educacional, o professor elaborou e publicou no ambiente, materiais de referência e
tutoriais sobre curta-metragem.
A construção dos personagens foi realizada de maneira artesanal, baseada na
técnica e na estética do teatro de marionetes. O roteiro foi criado de maneira
colaborativa, utilizando ferramentas on-line de compartilhamento no próprio
ambiente virtual de aprendizagem MOODLE. Os alunos filmaram o teatro de
marionetes com a câmera dos tablets e assim produziram um curta sobre o tema. O
recurso da filmagem, nesse caso, assim como no projeto “Evolução” tem um duplo
valor: o de preservar o material para análise e reflexão do próprio grupo, dos colegas
e do professor, e o de fornecer uma memória do processo pedagógico a partir de um
repositório. O inusitado desse projeto é a forma de representação que mescla dois
modelos: o artesanal e o tecnológico, promovendo não somente o diálogo, mas,
sobretudo, fortalecendo as duas formas de expressão no contexto escolar, sem
deixar, ainda, de ampliar o olhar sobre a cultura de maneira geral, no âmbito da
análise, interpretação e síntese inovadora de uma obra literária.
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O projeto “Lampião e Lancelote”, além do trabalho reflexivo, depurativo, colaborativo
e argumentativo, trouxe, em adição, objetivos relevantes para o trabalho pedagógico
no âmbito dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), compilados abaixo a partir
da publicação realizada pelo professor no ambiente virtual de aprendizagem –
MOODLE:
Interpretar fontes documentais que evocam aspectos culturais;
Resgatar e analisar a memória produzida pelos humanos;
Estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e suas
raízes históricas;
Criar e valorizar espaços nos quais emergem diferentes pontos de vista
expressos a partir de fontes diversas sobre aspectos culturais;
Identificar as manifestações ou representações da diversidade do
patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades;
Integrar as tecnologias móveis (exploração das técnicas de filmagem e de
edição com o dispositivo escolhido para o projeto, tablet) às práticas
pedagógicas dentro e fora da sala de aula. (Dados de pesquisa)

É relevante lembrar que projetos como os descritos anteriormente, e que se
conectam com o conceito de web currículo de ALMEIDA (2013), não são simples na
elaboração e realização, revelando, por assim dizer, certa complexidade na
preparação e execução, uma vez que necessitam romper com o prescrito, com a
lógica perversa da entrega simples de conteúdo aos alunos (ensino delivery), e
exigem olhares e ações de professores, alunos e gestores na direção não apenas da
aprendizagem comutativa, descentralizada, colaborativa, em rede e a serviço de
uma escola melhor, mas do desenvolvimento do olhar crítico e criativo, da
transformação e da emancipação. Com relação a esse ponto, é imprescindível citar
Almeida (2013):
Esse processo exige esforços mais exigentes do ponto de vista cognitivo e
social do que simplesmente usar o computador e fazer buscas na internet,
revelando a complexidade da integração entre o currículo e as TDIC,
consideradas mais como linguagem do que ferramentas. Trata-se de usar
as linguagens veiculadas pelas TDIC na realização de atividades que
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propiciem aos aprendizes a fluência tecnológica para: utilizar mecanismos
automáticos de busca de informações; avaliar a qualidade da informação
em relação à fidedignidade da fonte e à sua relevância para o tema de
estudos; participar de redes dialógicas de compartilhamento de experiências
e de produções sobre temas de interesse comum; entender as formas de
atribuir significados sobre o mundo por pessoas de distintos contextos e
culturas; criar textos e hipermídias combinando palavras, sons, imagens,
animações e vídeos para representar o conhecimento; formalizar o
conhecimento produzido a partir de uma reflexão sobre processos e
produções; compreender o alcance global de uma informação tornada
pública com a consciência e responsabilidade social de que ela está
disponível para todos (ALMEIDA, 2013c, no prelo).

Assim, complementando o que Almeida nos traz, vale dizer tais projetos que,
simultaneamente, apontam inovação e rupturas metodológicas rumo ao web
currículo, também resgatam o registro como elemento importante na perspectiva do
ensino e da aprendizagem, imprimindo às práticas pedagógicas clareza e
qualidade. Isso enriquece o currículo pela articulação de novas formas de
representar, construir, compreender, interpretar e compartilhar a realidade escolar,
formas essas mediatizadas pelas TDM e que sinalizam a emergência de um web
currículo decorrente de uma demanda tecnológica; a qual é, de fato, uma
necessidade da educação contemporânea.
Por último, mas não menos importante, é indubitável que tanto nas práticas exitosas
que se relacionam mais ao cenário técnico do que ao pedagógico (por exemplo, o
embarque de conteúdo), quanto nos exemplos de aulas flipped e nos projetos
pedagógicos mais longitudinais (nos quais claramente se avista o conceito do web
currículo), os vetores se fazem presentes tornando-as ações resilientes, em
particular porque houve a superação de práticas tradicionais, ritualizadas e
cristalizadas, indicando a não necessidade de se fazer mais, e sim de se fazer
diferente, de suscitar a dúvida, de questionar e de tentar aquilo que ainda não foi
feito, distanciando-se do bordão, segundo o qual muitas vezes a tecnologia, é
apenas utilizada para se fazer mais do mesmo.
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Conexão com a internet
A conexão deve ser entendida, nesse contexto, como um aspecto de extrema
relevância, em particular quando o que está em pauta é o uso de tecnologias digitais
móveis de informação e comunicação. Assim, se a análise que se propõe é aquela
cuja ideia é a de mapear as ações que oportunizam a sustentação do processo de
integração das TDM, a conexão com a internet é uma delas. Em particular quando
nos damos conta do repositório de informações que a internet oferece para a
construção do conhecimento.
Já vimos em Lemos (2004) que, atualmente, a conexão é elemento imprescindível
quando se pensa em computadores, de maneira que ter um computador não garante
inclusão digital e tampouco os serviços e produtos oportunizados pela era digital.
Importa, nesse sentido, a conexão. Corrobora esse pensamento, Weinberger (s.d.,
s.n.), para quem:
Não estamos na era da informação. Não estamos na era da Internet. Nós
estamos na era das conexões. Ser conectado está no cerne da nossa
democracia e nossa economia. Quanto maior e melhor forem essas
conexões, mais forte serão nossos governos, negócios, ciência, cultura,
educação... (WEINBERGER, s.d., s.n.).

Tal quadro fica indubitavelmente mais aumentado em clareza quando o assunto
relaciona-se aos dispositivos móveis, em particular os tablets. Os tablets utilizados
no programa Dante Tablet, assim como os tablets de maneira geral não possuem
saídas USB, slot para cabo de rede, drives para memórias externas (CD/DVD), e
apresentam uma limitação física de hardware que determina o tamanho, capacidade
do HD, portabilidade, bem como a performance do equipamento. Não obstante isso,
os tablets trabalham em uma lógica do clouding computing
Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand
network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g.,
networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly
provisioned and released with minimal management effort or service
provider interaction (MELL; GRANCE, 2011, p. 2).
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Nesse modelo, os aplicativos que “recheiam” o equipamento estão armazenados em
servidores que podem estar espalhados pelo mundo e chegam até o equipamento
sob demanda e via conexão WI-FI e/ou 3G. A conexão com a internet, neste modelo
de hardware passa, portanto, pela necessidade.
Dessa maneira, a conexão com a internet configura-se como um ponto crítico na
questão da implantação das TDM (em particular aquelas que não podem depender
de internet cabeada) pelas escolas. No caso estudado, em relação às dificuldades
de implantação do programa Dante Tablet, professores e alunos indicam a conexão
com a internet como um ponto preocupante em termos de dificuldades encontradas
no trabalho com os tablets;
[Dificuldade apontada] A conexão com a internet que consegui superar com
a ajuda do TE [Departamento de Tecnologia Educacional do CDA] e TI
[Departamento de Tecnologia da Informação do CDA] (Rafael Sanzio)
[Dificuldade apontada] Principalmente os problemas de conexão com a
internet, que foram resolvidos com a ajuda do T.I. (Andrea del Verrocchio)
[Dificuldade apontada] (...) problemas mais físicos, como os com a rede de
internet e com os livros digitais (...) (Michelangelo)

Os professores, por sua vez, também identificam com clareza essa dificuldade:
O que mais dificultou foi a conexão com a internet, mas depois de
reclamações que fiz, hoje não tenho tido problemas que atrapalhem o
trabalho. (Friuli-Venezia Giulia)
Tirando os problemas de conexão, naquele momento, tudo ocorreu muito
bem, a meu ver (...). Acho muito importante a ajuda do pessoal do TI
[Departamento de Tecnologia da Informação] neste momento para sanar as
dificuldades de conexão "coletiva". (Sicília)
Durante a execução de algum trabalho em que havia a necessidade de os
alunos acessarem um link como, por exemplo, do Youtube, muitos não
conseguiram realizar esse acesso, o que prejudicou substancialmente o
desenvolvimento da aula. Para resolver esse problema, utilizei a lousa
digital no momento do problema, e para aulas posteriores em que seria
utilizado o tablet, solicitei, previamente, que eles fizessem o download dos
links a serem acessados e trabalhei offline na atividade proposta.
(Campânia)
Houve dificuldade na conexão com os vídeos indicados pelo fato de todos
os alunos acessarem ao mesmo tempo: resolveu-se projetando-se os
mesmos e as animações (que no tablet não abriam) na lousa. (Lázio)
A princípio, foi de conectividade e acesso dos alunos (...) o plantão em sala
de aula da equipe do TI [Departamento de Tecnologia da Informação]
ajudou a resolver. (Basilicata)
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As principais dificuldades enfrentadas no início do programa estavam
relacionadas ao acesso à rede. Esse problema vem sendo sanado, e hoje
não são muitos os momentos em que a lentidão do servidor ou a falta de
conexão comprometam as atividades. Em geral, tive que acessar um "plano
B". Possuir uma alternativa me parece ser sempre recomendável. (Ligúria)

Ficaram bastante evidentes as dificuldades técnicas, em particular os problemas
com conexão com a internet, muitas vezes impostas em parte pela localização da
escola, próxima a uma das maiores avenidas de São Paulo (Avenida Paulista), com
inúmeras

antenas

retransmissoras

de

sinais

de

rádio

e

televisão

e,

consequentemente, uma possibilidade maior de interferências.
Assim, a conexão simultaneamente representa uma ação resiliente e uma ação
desestruturante. De um lado, possibilita – por exemplo – que as práticas exitosas
sejam publicadas e acessadas dentro da escola, valorizando o protagonismo de
professores e alunos; de outro lado, porém, embora tenhamos uma conexão com a
internet bastante cara, a qualidade dos serviços precisa melhorar sobremaneira para
equilibrar-se com o seu valor. Tal situação não é somente pertinente ao programa
Dante Tablet, como também pode servir de reflexão para todos os educadores
mergulhados ou que mergulharão em projetos parecidos. Há que se mobilizar a
inteligência da escola, indo além dos investimentos financeiros, para contornar
possíveis, ou melhor, certeiras oscilações. É o que o colégio tem feito – com o que,
aliás, tem conseguido contornar os problemas advindos dessa situação.
Considerando que os projetos de implantação de tecnologia digital de informação e
comunicação com caráter de mobilidade não podem prescindir da conexão à
internet, a provisão dessa infraestrutura passa a ser a grande necessidade em
termos de infraestrutura, porque a qualidade da conexão pode impactar na
qualidade do trabalho do professor no desenvolvimento das atividades com seus
alunos. Para ilustrar esse ponto, cabe aqui uma observação de um dos professores
do colégio:
Durante a execução de algum trabalho que havia a necessidade dos alunos
acessarem um link como, por exemplo, do youtube, muitos não
conseguiram realizar esse acesso, o que prejudicou o desenvolvimento da
aula. (Campânia)

Garantir qualidade de conexão com a internet no programa Dante Tablet não foi e
não tem sido uma tarefa fácil por conta da localização e da estrutura de alvenaria da
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construção do colégio. Eis aí um problema com certa complexidade, cujo
investimento financeiro ajuda, mas não resolve totalmente. Para contornar essa
situação, a inteligência e o suporte provisionados pelo Departamento de Tecnologia
da Informação precisam estar totalmente à disposição do pedagógico.
Conforme se pode verificar nos relatos anteriores dos professores, entender, com
clareza, a urgência pedagógica por trás do problema técnico ajuda a pôr em curso
os processos de mudança e inovação, possibilitando a resiliência.
No caso específico da conexão, apesar das dificuldades técnicas apresentadas, ela
se caracterizou como ação resiliente, pois além de lidar com dos vetores, ela criou
condições para que as práticas exitosas pudessem se realizar no interior da escola,
dando oportunidade de um uso mais ampliado dos tablets. Para o programa Dante
Tablet, a conexão de qualidade poderia ser classificada, de maneira despretensiosa,
como uma prática resiliente ao quadrado: ela mesma é resiliente e possibilita a
existência de outras ações resilientes, como por exemplo, as práticas exitosas.
Assim, fica aqui um apelo às equipes de tecnologia da informação que fazem a
provisão de infraestrutura para projetos com tecnologias móveis: apesar da
complexidade, uma boa infraestrutura de conectividade que resulte em uma
conexão de qualidade, se coloca cada vez mais como uma necessidade. É
condição essencial que este grupo de profissionais (usualmente conhecido por TI)
tenha clareza e premência da utilização da conexão em termos pedagógicos.
Com a identificação e análise das ações resilientes, a partir dos vetores, foi possível
caracterizar o processo de sustentação do programa Dante Tablet, considerando os
diferentes contextos, a cultura organizacional do colégio, a problematização do web
currículo, bem como os seus sujeitos: professores, alunos, gestores e apoio técnico.
A jornada desta viagem está quase chegando ao seu destino. No próximo capítulo,
trataremos dessa chegada!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONTANDO E APRENDENDO
Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e
esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia:
e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.
Fernando Teixeira de Andrade

Figura 30: A Divina Comédia VII

Fonte: Claudio Canato

Teoricamente, o último capítulo de um trabalho acadêmico seria o momento em que
os aspectos conclusivos se sobressaem e o desfecho da pesquisa ganha o seu
ápice. Tal situação, porém, não se aplica a este trabalho, que propõe ser uma
narrativa da “aventura” do início

- percebo, agora, com estamos no início - do

processo de implantação do programa Dante Tablet no Colégio Dante Alighieri na
cidade de São Paulo. Nesse sentido, foi inevitável que, ao longo dos capítulos
anteriores, algumas considerações e conclusões já fossem sendo explicitadas,
estabelecendo uma relação dialética entre começo, meio e fim do trabalho.

200

Viver a implantação da maneira visceral como o fez a pesquisadora contribuiu para
essa relação, implicando, por exemplo, que o conhecimento construído fosse,
simultaneamente, aprendido e apreendido durante o próprio processo de
construção. Tal situação encontra explicação em Daniels (2008):
É suposto que o conhecimento ou hablidade a ser adquiridos é ele próprio
estável e aberto à definição e à articulação razoavelmente claras. (…) A
situação que estamos estudando é uma situação em que sujeitos estão
aprendendo algo que não é conhecido. O conhecimento que tem de ser
aprendido está sendo aprendido na medida que está sendo desenvolvido
(DANIELS, 2008, p. 175).

Adianto, entretanto, que nesta narrativa teremos um final muito parecido com o
daqueles filmes cujo desfecho provoca outras inquietações e cujo expectador, como
que por impulso, começa a ter um diálogo, em retrospectiva, com o próprio
desenlace e com todo o desenvolvimento da história. Gosto disso, dessa
dialogicidade freireana, dessa incompletude e incerteza moriniana, vivenciadas em
um movimento de inquietude e de constante transformação.
Esse movimento, por sua vez, sustentou a construção da narrativa e revelou uma
espiral ascendente de aprendizagem (VALENTE, 2005). Tal espiral, por fim,
possibilitou a construção do meu próprio web currículo profissional e pessoal,
construção amparada, por sua vez, na concepção de Almeida (2010b; 2013a;
2013b; 2013c) sobre web currículo e entendido como aquilo que
não

fornece

referências

sobre

um

rol

de

conteúdos

concretos,

categorizáveis e definidos a priori, mas significa um modo de assumir a
própria história, mantendo-se engajado nos processos da vida e em diálogo
com o mundo, comprometido com a justiça social e a emancipação humana,
problematizando

as

próprias

experiências

e

produzindo

trajetórias

curriculares singulares e coletivas por meio de narrativas (ALMEIDA, 2013c,
p.51).

A afirmação de Almeida (2013c) anterior me compele a acreditar, e a desejar, que a
educação e, logicamente, um de seus processos mais preciosos, que é a construção
de (um) conhecimento – a tese que se pretende defender –, tenha um caráter
emancipatório (FREIRE, 1988) e de intervenção no mundo, possibilitando mudanças
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e transformações (FREIRE, 1988; 1996), a partir de avanços e retrocessos, tensões
e deleites, esperas e arranques, mudança e estabilidade. Foi por isso e para isso
que escrevi este trabalho!
O movimento da tese, inspirado na viagem, na jornada do poeta Dante Alighieri – um
homem resiliente por natureza – do inferno ao paraíso, e intencionalmente traçado a
partir da metodologia da pesquisa, vai se estruturando tal qual a viagem dantiana,
em que os dados são o porto de partida – equivalentemente, o inferno na metáfora
dantiana. E se Virgílio, o guia de Dante durante a sua jornada e que aqui designa,
simbolicamente, a teoria e a orientadora – Profa. Beth Almeida -, minhas mentoras –
conduz-lhe o olhar para todos os cenários da Divina Comédia, da mesma forma os
diálogos entre teoria e dados e entre a minha orientadora e eu, vão, aos poucos,
permitindo-me entrever o “céu de Dante” ao mesmo tempo em que se delineia a
espiral da minha aprendizagem...
Esta intencionalidade em transformar a tese em uma narrativa, uma jornada, ganhou
consistência desde o momento da construção de seu objetivo geral, que é o de
observar, descrever e analisar as ações empregadas na implantação de um
programa de integração das TDM ao currículo de uma escola de educação
básica, ações que, por sua vez, garantiram a sustentação do programa,
identificando as resiliências evidenciadas nesse processo.
Além de propor uma problemática a ser examinada a partir dos dados coletados na
pesquisa, vale mencionar que a pesquisa também proporcionou o registro dos 18
meses da implantação inicial do programa de uso pedagógico dos tablets,
constituindo, por assim dizer, uma possibilidade de referência para outras
instituições escolares que tem esse desafio contemporaneamente datado. Há que se
considerar, nesse movimento análogo, a idiossincrasia de cada instituição. Em
relação a generalizações, há sem dúvida, na pesquisa qualitativa, uma renúncia
parcial pela tentação de generalizar os achados. Isso se dá porque sabemos por
Thiollent (2002, p. 39) que “uma generalização pode ser progressivamente
elaborada a partir da discussão dos resultados de várias pesquisas organizadas em
locais ou situações diferentes.” Ao leitor caberá, então, a leitura de outros trabalhos
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concorrentes e similares, a fim de que possa vir a confirmar ou refutar as
proposições deste trabalho e construir uma “subjetividade” de generalização.
No atual quadro educacional, vivemos um momento particular pautado, muitas
vezes, por uma valoração excessiva do que a tecnologia pode fazer para melhorar
ambientes e performances, entre outros quesitos educacionais. Esquece-se, no
entanto, que, nesse movimento, o motor das melhorias está no processo e não no
meio utilizado. De qualquer forma, o registro de como tentamos utilizar no Colégio
Dante Alighieri o meio para alterar o processo e, reversamente, como pensamos no
processo para ressignificar o meio, está registrado nesta tese para críticas,
sugestões, levantamento de novas questões e, principalmente, para fomentar o
diálogo deste trabalho com outros que virão em um futuro próximo.
A delimitação do problema, por sua vez, buscou identificar quais as ações que
evidenciam resiliência e que, até aqui, garantiram a sustentação do programa
Dante Tablet, ações que também fortaleceram e referendaram a intencionalidade do
programa e da pesquisadora, contribuindo para aprofundar o sentido da narrativa.
A pesquisa procurou, igualmente, entender como se constituem, no Colégio Dante
Alighieri, os contextos de implementação e uso de tecnologias móveis na
perspectiva 1:1, e como esses contextos tecnológicos se articulam aos contextos
organizacionais da escola, considerando a integração das TDM ao currículo.
Assumida a intencionalidade, é importante assinalar que, embora o estudo de
integração das tecnologias ao currículo deste trabalho tenha eleito o tablet como o
dispositivo móvel a ser analisado, a narrativa a que me propus poderia ter qualquer
outro dispositivo móvel com tecnologia digital de informação e comunicação como
objeto de estudo, isso porque o repertório de análise sobre a mobilidade na
educação deve trazer como pressuposto a independência em relação ao dispositivo,
considerando a volatilidade da permanência dos equipamentos no mercado.
Entretanto, um aspecto que caracteriza sobremaneira os dispositivos móveis é a
conexão. De que adianta ter um dispositivo móvel sem a possibilidade de
comunicação e de interação (atributos esses oportunizados pela conexão)? E a
conexão emergiu neste estudo como um elemento importante a se considerar no
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âmbito da implantação do programa Dante Tablet, corroborando o que observam
Lemos (2004) e Weinberger (s.d., s.n.): para esses autores, a conexão é elemento
preponderante no cenário digital e para a sociedade atual no que tange à economia,
à política e à cultura.
A conexão foi, durante a pesquisa, identificada tanto nos questionários de
professores e de alunos, quanto nas observações diárias, como um elemento a ser
bastante considerado no ecossistema de implantação do uso de tablets no Colégio,
quer para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, quer para acesso a outro
serviço que demandasse interação virtual.
Ancorada no fato de que o Colégio Dante Alighieri dispõe de uma infraestrutura
tecnológica acima da média para os padrões educacionais brasileiros, a pesquisa,
todavia, apontou que há questões ainda a serem encaminhadas, indicando que
garantir a infraestrutura é parte do processo de implantação de qualquer tecnologia,
mas, logicamente, não encerra o processo como um todo.
É possível, por exemplo, identificar que, no colégio, a integração da tecnologia ao
currículo na perspectiva do web currículo ainda é incipiente e necessita de uma
capilaridade para que, de fato, possa se constituir como um conceito vigente no
contexto educacional interno do Colégio.
O viés conteudista construído e referendado ao longo da história secular do Colégio
vai dando espaço para, por exemplo, um programa de implantação da aprendizagem
móvel, como é o caso do programa Dante Tablet. Entretanto, a relação dialética
entre o passado e o presente, o velho e o novo, a inovação e a tradição – tendências
que ao mesmo tempo caracterizam o Colégio e lhe conferem um caráter
investigativo de relevado interesse – imprime aos processos de mudança um ritmo
próprio que muitas vezes passa ao largo da velocidade desejável. Há que se
considerar, ainda neste cenário, o incômodo que muitas vezes vem a reboque dos
processos de mudança, com o viés da inovação.
Outro ponto a destacar, neste linha de raciocínio, é que infraestrutura tecnológica é
parte do processo de integração das TDM ao currículo e necessita ser adensada por
outros elementos, os quais fomentam e sustentam mudanças necessárias para que
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as instituições educacionais cumpram seu papel social, que é o de formar pessoas
que compreendam o mundo e o transformem. Fullan, Cuttress e Kilcher (2005)
apontam alguns desses elementos:


Engajamento “moral” das pessoas



Desenvolvimento de capacidades



Compreensão do processo de mudança



Desenvolvimento de culturas de aprendizagem



Desenvolvimento de culturas de avaliação



Foco na liderança para a mudança



Promoção continuada da coerência



Cultivo do desenvolvimento nos três níveis (micro, meso e
macro)

Imbernón (2000), por sua vez, também identificou alguns pontos-chave da inovação,
na perspectiva de processos de mudanças, aqui elencados: contexto, intenção,
necessidade, diversidade, compromisso e democracia.
Todos esses elementos, associados a toda a infraestrutura que o Colégio já dispõe,
podem se constituir em cenários e espaços que ajudam a complementar as
mudanças educacionais que a implantação de programas como o Dante Tablet
oportunizam e engatilham.
É sempre precioso lembrar o fato de que as TDIC podem “funcionar como
catalisadoras para alavancar mudanças com a intenção de criar condições para a
inovação educativa” (ALMEIDA, 2012, p. 01). E, ao mesmo tempo que as TDIC –
móveis ou não – podem ser propulsores para a inovação educativa , elas precisam
de ações concomitantes ligadas à gestão escolar; conforme evidenciou o trabalho de
Almeida, Prado e Assis (2012), que, pesquisando a apropriação e integração ao
currículo das tecnologias digitais (lap tops educacionais) ao currículo, constataram
que “as restrições tecnológicas comprometem a dimensão pedagógica, e por tratarse de algo novo na escola, a integração das tecnologias ao currículo demanda
ações diferenciadas da gestão escolar”(ALMEIDA; PRADO; ASSIS, 2012, p. 1657).
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É Almeida (2012), agora sozinha, que também reforça a ideia da integração de
diferentes elementos na escola para o sucesso de ações educacionais de naturezas
variadas, em particular daquelas que envolvem projetos de integração das TDM ao
currículo e que buscam inovação:
O avanço nos níveis da inovação educacional pode ser impulsionado por
meio das TDM, instrumentos essenciais para o acesso à educação e ao
conhecimento em distintos lugares, tempos e contextos. Para tanto, cabe à
organização educativa no âmbito de sua atuação incorporar as tecnologias
nas situações em que elas tragam efetivas contribuições aos processos de
aprendizagem, o que significa orientar os aprendizes para: a aprendizagem
contínua com autonomia guiada pelas dimensões ética e estética; a
seleção, organização e articulação de informações na produção de
conhecimentos por meio de distintas formas de expressão humana com as
múltiplas linguagens veiculadas pelas TDM; o compartilhamento de
experiências e a colaboração na busca de resolver problemas; o
desenvolvimento da pesquisa, do raciocínio lógico e do pensamento crítico
em um esforço de recriação, busca e reinvenção (Almeida, 2012, p. 05).

Outro aspecto a destacar é que, ao longo do trabalho, foram identificadas quatro
ações resilientes preponderantes para a sustentação do programa Dante Tablet: a
criação do comitê gestor discente, a ampliação de utilização do ambiente virtual
de aprendizagem MOODLE, a identificação e valorização de práticas exitosas que
favoreceram aspectos autorais de alunos e professores, e a oferta de uma conexão
de qualidade com a internet que possibilite a realização de atividades desde as mais
simples, como a busca e seleção de informações, até aquelas que promovem a
autoria e coautoria dos alunos e que, em colaboração, podem efetivar a construção
coletiva do conhecimento por meio de serviços nas nuvens.
Cada uma dessas ações resilientes, teve a sua importância, seja singularmente
considerada, seja integrada a outras tantas ações que se assentam no dia a dia da
escola. A identificação dessas ações aconteceu por meio dos vetores necessidade,
clareza, complexidade e qualidade, que, introduzidos pelo trabalho de Michael
Fullan (FULLAN, 2009, p. 86), foram preponderantes para evidenciar as ações
resilientes do programa Dante Tablet.
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O programa Dante Tablet pode ser, portanto, um indicador de mudança – uma vez
que catapultou novos arranjos educacionais e organizacionais a partir de ações
resilientes. Nesse sentido, o programa possibilitou revisitar desde o peso da mochila
– que foi diminuído drasticamente, aliviando os alunos de desconfortos físicos – até
questões metodológicas que afetam diretamente o processo de ensino e
aprendizagem, como foi o caso da identificação, pela pesquisa, de práticas exitosas
(descritas no capítulo anterior) favorecidas pelo uso do tablet. Confirma-se, assim,
um movimento importante, ainda que incipiente, de mudanças de concepções
educacionais.
Identificar as práticas exitosas dos professores foi importante para enfatizar que há
vida inteligente nos sistemas de educação público e privado. Ainda que de maneira
pontual, professores com práticas exitosas estão desempenhando o seu papel com
capacidade de análise crítica, com consciência política, cultural, social e ambiental,
contemplando questões complexas, mas que objetivam uma escola e uma vida de
qualidade.
Contudo, há aspectos a serem considerados no fomento das práticas exitosas: a
ampliação das práticas pedagógicas em projetos que objetivem o web currículo e,
em paralelo, a formação continuada de professores na perspectiva da integração
crítica das tecnologias ao currículo, sem esquecer que novos dispositivos, quando
integrados em práticas metodológicas já existentes, pedem, no mínimo, novas
reflexões sobre as antigas práticas.
O ambiente virtual de aprendizagem MOODLE também foi de extrema relevância
para o programa Dante Tablet. De fato, esse ambiente tem seu uso intensificado, a
cada ano, pelos professores e alunos. Em 2013, o ambiente MOODLE do Colégio
conta com mais de 330 cursos e 4.245 usuários ativos (professores, gestores,
alunos e funcionários). Portanto, é de notar que tal ambiente já vem cumprindo um
papel

de

proporcionar

um

aculturamento

da

tecnologia

no

colégio,

independentemente do fato de o programa Dante tê-lo efetivado como um canal de
criação, registro, troca e interação de conteúdos e de vivências.
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A cultura organizacional que favoreceu a implantação do ambiente virtual de
aprendizagem MOODLE em 2004 evidenciou o caráter de escola “aprendente”
(FULLAN; HARGREAVES, 2000) isto é, que abre espaço para a reflexão e estimula
as ações, buscando inovação e mudança. É inegável que o programa Dante Tablet
se aproveitou desse caráter.
Vale lembrar, a título de curiosidade, que o ambiente virtual de aprendizagem
MOODLE, antes do programa Dante Tablet, era utilizado muito mais como
repositório de conteúdo – voltado apenas para o ensino. A partir da implantação
desse programa, sua utilização foi reorientada e assumida por vários alunos e
professores como espaço de interação (fóruns), de colaboração (Clube dos
Aplicativos, projetos com produção coletiva de conhecimento), de registro e de
documentação para diferentes aulas e projetos (conforme se pode conferir na
descrição de práticas exitosas no capítulo 5) – voltados, enfim, para a aprendizagem
e não somente para o ensino – ampliando, por assim dizer, sua utilização, no
sentido da quantidade e da qualidade, por intermédio das atividades e projetos
estruturados por intermédio do ambiente.
A existência do MOODLE como ambiente virtual de aprendizagem, bem como sua
capilaridade junto aos alunos e professores, criou possibilidades de apropriação
tecnológica e vivências que oportunizaram a ampliação das interações entre
professores e alunos e entre alunos e alunos. Afinal, com os tablets nas mãos dos
alunos, foi necessário aportar a construção do conhecimento em um lugar
compartilhado, assíncrono, familiar e academicamente seguro.
O ambiente virtual de aprendizagem – MOODLE, foi o espaço dos fóruns para a
formação de professores, espaço para a instalação do Clube dos Apps, espaço para
a troca de arquivos, para o registro de dados e informações em diferentes projetos e
atividades, e o espaço onde parte dessa história, que se faz tese, foi registrada e
gestada.
Outro elemento qualitativo que a cultura organizacional do colégio possibilitou, e que
também denota o caráter “aprendente” da instituição, foi a criação do comitê gestor
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discente, efetivando, por sua vez, a gestão compartilhada do programa Dante
Tablet.
Nesse sentido, ampliar o espaço de ação-reflexão – por meio da criação do comitê
gestor discente - sobre o programa Dante Tablet ajudou a evidenciar aspectos de
resiliência do processo de implantação. O engajamento que o comitê propiciou foi
relevante para que os alunos se sentissem parte do processo de implantação e
contribuíssem, inclusive, para que o processo de formação dos professores
prosseguisse em sala de aula, na medida em que esses alunos se prontificaram a
ajudar os professores nos problemas eminentemente tecnológicos que foram
surgindo durante as aulas, como por exemplo, baixar e explicar o funcionamento
técnico de um determinado aplicativo que seria utilizado a partir de uma perspectiva
pedagógica, estabelecendo, com isso, uma sinergia baseada em um diálogo entre
parceiros.
O comitê gestor discente, amenizou os gaps provenientes da falta de um processo
institucional mais continuado de formação de professores dentro do programa Dante
Tablet, contribuindo, por consequência, nas ações resilientes dos professores.
Foi possível constatar, o que já me era familiar antes da escrita da tese, que falta um
projeto mais calibrado de formação de professores, no qual aspectos metodológicos
e conceituais da prática docente sejam objetos de reflexão educacional e onde as
práticas exitosas sejam cada vez mais incentivadas e valorizadas. Como um
possível resultado dessa ausência, o comitê gestor docente não se consolidou,
ainda, como o comitê gestor discente, ficando restrito a algumas poucas reuniões,
que foram se esvaziando ao longo do ano de 2012. Há que se considerar, em todo
caso, o tempo exíguo de alguns professores, as concepções desses professores,
bem como a real convergência das expectativas da coordenação do projeto com as
expectativas dos professores em relação ao projeto, visto que este foi construído a
partir de uma decisão dos gestores executivos. Entretanto, por mais que esses fatos
possam justificar o esvaziamento do comitê docente, falta um olhar investigativo
mais específico e apropriado à essa que busque compreende-la na sua concretude.
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Assim, caberia uma investigação mais aprofundada para entender melhor o menor
entusiasmo pela gestão compartilhada entre os professores. Tal fato inspira a ideia
de que a instituição e seus gestores devem assumir como um projeto estratégico a
formação continuada dos professores com vistas a mudanças de concepções
educacionais, e não apenas a mudanças metodológicas ou inovações superficiais.
Não se deve desconsiderar, entretanto, um fato – e a instituição deve aproveitá-lo a
seu favor –, qual seja, o de que houve um avanço considerável em algumas práticas
de certos professores, conforme mostrado no capítulo anterior, o que, somado à
criação e à permanência do comitê gestor, dá indícios de um movimento nas bases
visando uma tentativa de fazer e de pensar diferente, no âmbito da resiliência. E se
concordo com Simpson (2008) sobre a possibilidade de que a resiliência acione
mudanças epistemológicas, talvez a escolha do viés da resiliência neste trabalho
tenha, de fato, auxiliado a identificar as potenciais mudanças implícitas e explícitas
nos processos educacionais.
Pensar em possibilidades de expansão e capilarização dessas práticas exitosas –
consolidando-as como referências metodológicas internas, com a devida valorização
dos professores que optaram por caminhos pedagógicos mais críticos, autorais e
emancipatórios – pode ser um caminho interessante para expandir tais práticas, na
esteira da premissa de que a escola que ensina, fundamentalmente aprende. Nesse
sentido, ainda caberia a formação de uma comunidade – inicialmente interna – de
boas práticas, que se constituiria como um espaço de trocas, de reflexão sobre as
práticas e sobre as aprendizagens mútuas, porque afinal, quando identificamos
mudanças em curso, estas devem transcender o caráter metodológico, objetivando
uma reflexão conceitual.
Em relação à resiliência, há algo muito valioso a ser considerado, que é o fenômeno
da histerese; por meio do qual as ações resilientes deixam uma “herança”, ou seja,
mesmo que as ações resilientes se modifiquem ou deixem de existir, possivelmente,
as “desacomodações”, as atitudes e as reverberações provocadas por tais ações
podem se ver incorporadas ao modus operandi do colégio.
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Portanto, a resiliência além de poder modificar praticamente todo o contexto (marcos
conceituais, metas, estratégias e avaliações) pode, também, fazer com que essas
mudanças sejam incorporadas, de maneira que
neste processo, o meio está presente (e nele, a escola como uma
instituição), favorecendo o desenvolvimento resiliente ou, no pior dos casos,
favorecendo os fatores de risco (SIMPSON, 2008, p. 28).

Além da resiliência, a análise dos dados também possibilitou identificar o
desenvolvimento da autonomia e do protagonismo como fatores que amplificam as
falas dos alunos, produzindo “trilhas” de entendimento sobre o programa Dante
Tablet. Tais “trilhas” mostram que, apesar de o protagonismo e a autonomia não
pertencerem

ao

escopo

dos

objetivos

iniciais

do

programa,

houve

um

transbordamento para esses conceitos e práticas, possibilitando que os alunos
criassem uma maneira própria de interagir com os tablets no âmbito educacional e
pessoal, traduzindo sua experiência de uso do equipamento em seu próprio web
currículo, criando suas próprias narrativas.
Tal perspectiva de uso encontra eco em Almeida (2010b), para quem o web
currículo pode potencializar a interação, o trabalho colaborativo e o protagonismo
entre todos os sujeitos que atuam no desenvolvimento do currículo, porque “não se
trata mais do uso eventual da tecnologia, mas de uma forma integrada com as
atividades em sala de aula” (ALMEIDA, s.d., s.n.).
Objetivando uma situação mais robusta de construção do web currículo para o
colégio, há um caminho a percorrer no qual tensão, ansiedade e incertezas
coexistem, configurando um cenário desafiador no quesito da integração das TDM
ao currículo, em particular quando essas tecnologias são móveis, convergentes e
estão nas mãos dos alunos, provocando, por assim dizer, situações de mudanças.
“Fala” também a favor desse cenário o reconhecimento de que “inovação e
aperfeiçoamento estão acompanhados de ansiedade e estresse, especialmente no
estágio inicial de renovação” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 92).
Acrescido a isso, chegamos a um patamar de inovação tecnológica interessante. As
interfaces estão mais amigáveis, o acesso às TDM vem sendo democratizado, seja
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por políticas públicas, seja pelo setor privado ou ainda pelo 3º setor, por meio de
incentivos fiscais. Nossa tarefa agora, como educadores, é integrar essas
tecnologias ao currículo no âmbito do web currículo de forma que tenhamos, de fato,
inovação pedagógica.
De maneira geral, assistimos a um cenário descompassado da educação brasileira
no que se refere ao diálogo com as ferramentas tecnológicas. De fato, embora a
sociedade tenha logrado acesso a tecnologias digitais de informação e comunicação
do século XXI, a interação com elas se restringe, muita vezes, a situações
cristalizadas do início do século XX, deixando de estender seu uso a contextos
eminentemente educacionais. Assim, é importante, quando se trata de inovação
pedagógica, pensar que alunos e professores podem estabelecer uma rede de
colaboração que, mediatizada pelo professor e “midiatizada” pelas tecnologias, pode
fazer do aprender e do ensinar uma experiência absolutamente encantadora.
É válido mencionar que a opção deste trabalho pela tecnologia digital de informação
e comunicação no contexto das escolas não está somente ligada ao que ela pode
oferecer enquanto recurso, ferramenta e abordagem pedagógica, muito menos à
efervescência dos dispositivos móveis na educação “puxada” pelas políticas públicas
de entrega desses dispositivos aos professores de redes públicas de ensino. Longe
disso, é uma opção pautada, principalmente, por quem viu e participou do “boom” do
uso dessas tecnologias nas escolas e enxerga nelas um “cavalo de troia”
(BLIKSTEIN, 2002), podendo catalisar inovações, transformações ou mesmo
reflexões sobre o ser e o fazer da escola e, lógico, da educação.
Não podemos, no entanto, nos deixar encantar pela ideia fácil (impulsionada pela
efervescência dos dispositivos móveis na educação) de que o conceito 1:1 (um
computador/netbook/smartphone/tablet por aluno ou, agora mais recentemente, por
professor) por si só provoca e/ou aprimora mudanças estruturais nos conceitos de
ensino e aprendizagem para além do “modelo bancário” ou da relação professoraluno do tipo “broadcast”.
Em uma busca rápida, sempre é possível encontrar trabalhos acadêmicos que
respondam negativamente ou positivamente a esse encantamento. Entretanto, todas
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as respostas, positivas ou negativas, encontram limite na própria universalidade,
cujo ambiente contrasta com o contexto escolar, que, de natureza complexa, e com
processos e indivíduos em constante construção e reconstrução, se apropria de
maneira idiossincrática das inovações tecnológicas.
Dessa maneira, é imprescindível que a busca de tais “respostas” passe pelo “olhar”
acerca do currículo e que esse “olhar” inclua a reflexão, o diálogo e a participação de
todos os envolvidos na prática pedagógica, a partir do reconhecimento do outro
(alteridade) como sujeito ativo nos processos de ensino e aprendizagem. Boa parte
desse ensino e dessa aprendizagem realiza-se na escola que é, a meu ver, um
espaço legítimo e privilegiado do aprender e do ensinar.
Não é demais lembrar que os alunos, na qualidade de nativos digitais (PRENSKY,
2001), usarão a tecnologia, no ambiente escolar, dentro da sua lógica, da sua
perspectiva, que muitas vezes têm no jogo, no entretenimento e nas redes sociais –
exclusivamente – seus maiores expoentes. Como os alunos são em maior número
na sala de aula, caso o professor não assuma esse espaço como um espaço
privilegiado de exercício autoral da docência, os alunos o farão à sua maneira.
Caso não haja um repensar do professor, bem como o estabelecimento de uma
intencionalidade legítima por parte da escola e dos professores, em relação ao
currículo, ao ensino e à aprendizagem, o aluno, já totalmente apropriado da
tecnologia, utilizar-se-á a seu favor, buscando dessa forma atender às suas
demandas pessoais, o que, aliás, foi possível reconhecer nas observações dos
tablets dos alunos, visto que alguns dispositivos traziam indícios de terem sido
transformados em PLE, entre outras possibilidades de uso.
Nesse sentido, a continuidade do programa Dante Tablet já sinaliza com algumas
propostas: ampliar a participação dos alunos no comitê, com o objetivo de
compreender e assimilar – se for o caso – as boas práticas dos próprios alunos;
consolidar parcerias efetivas entre os alunos e a escola, entre os alunos e
professores e entre alunos e alunos, a partir de formações profissionais constantes e
continuadas; retomar e fortalecer o processo que possibilitou a criação do comitê
gestor docente como um espaço institucional de reflexão das práticas e das teorias
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subjacentes às concepções educacionais, fomentando as ações resilientes e
ampliando as possibilidades de gestão compartilhada num entrosamento cada vez
maior com os integrantes do comitê gestor discente; e, quem sabe, estimular a fusão
de ambos os comitês, preservando suas especificidades e intencionalidades,
integrando suas respectivas resiliências e constituindo um processo mais sistêmico
de repensar o colégio e, por que não, a educação, a partir destas práticas
educativas.
Nesse sentido, torna-se fundamental repensar o papel do educador e do aluno, bem
como o espaço da sala de aula.
A fala do professor deixa clara essa situação, na perspectiva do programa Dante
Tablet:
O programa Tablet requer um reposicionamento do professor e do aluno.
(Vêneto)

Chamo a aqui a atenção também, na fala do professor, para a emergência de uma
máxima de Freire (2003), a saber: “uma das condições necessárias para pensar
certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas.” (FREIRE, 2003, p. 77),
o que, por assim dizer, coloca uma dúvida de quem ensina e quem aprende e, por
outro lado, descortina novos papéis de professores e alunos no cenário do ensino e
aprendizagem.
Tal reposicionamento está relacionado ao que Graziola (2012) preconiza para o
professor: uma “nova postura frente à organização do currículo, sua metodologia e a
mediação oportunizadas pelo emprego da emergente aprendizagem com mobilidade
(m-learning)” (GRAZIOLA, 2012, s.n.).
Por isso, a formação e o acompanhamento dos professores em serviço foram e
serão pilares importantes para a manutenção do programa Dante Tablet, além de
colaborarem para tornar a tecnologia sustentável no colégio, a partir da reflexão das
práticas pedagógicas.
Por fim, chegamos ao paraíso da conclusão da tese doutoral, com a sensação da
jornada cumprida e de que a viagem valeu a pena. Uma viagem que, entre tantas
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coisas, buscou qualidade no aprender e no ensinar, tendo como pretexto a
tecnologia. Aliás, a busca pela qualidade de trabalho na educação e, em particular,
nas escolas deve ser uma meta que tangencie a vida de qualquer educador. Escola
também é vida e deve ser de qualidade. E qualidade para todos. Segundo Cortella
(2012), qualidade para poucos é privilégio, não é qualidade. Também para Casali
(2011, p. 16), o conceito de qualidade está relacionado ao valor intrínseco da vida
humana e, no caso da educação, o autor considera sua qualidade como intangível,
porém, factível. Podemos e devemos, portanto, persegui-la!
Talvez a tese esteja começando exatamente no momento em que ela termina, por
que, depois de ter contado e narrado a aventura do início da implantação dos tablets
em uma escola privada de educação básica, mais aprendi do que tentei ensinar.
Entre as aprendizagens que alcancei, algumas se relacionam intrinsecamente com o
programa Dante Tablet e outras transcenderam a ele. Pensar o colégio de maneira
sistêmica e como um organismo vivo que precisa de cuidado e atenção, quando o
que está em curso e em jogo é um processo de mudança, foi precioso. Aprender a
praticar a espera vigiada e entender que os processos de mudança têm tempos
diversos de maturação foi outra aprendizagem. Entender as relações, por vezes tão
delicadas, que sustentam o cotidiano das pessoas que fazem a escola foi mais uma
aprendizagem. Entretanto, houve um aprendizado maior, daqueles que se
sobrepõem a qualquer constatação: o de que não é possível fazer grandes projetos
sem pensar nos pequenos e simples detalhes – por exemplo, como o jogo das Cinco
Marias -; no acolhimento e na alteridade, que se comunicam reciprocamente e se
complementam em busca de um “final feliz” e sempre provisório. Nessa busca, há
momentos em que prevalecem o acolhimento rigoroso e a alteridade alargada, ao
passo que, em outro momento, se estabelecem o acolhimento alargado e a
alteridade rigorosa.
Além das aprendizagens, colhi perguntas que “temperam” este final da narrativa:
qual será o impacto desse projeto no médio e no longo prazo para o colégio e seus
sujeitos? Qual terá sido o legado das ações resilientes para a instituição? O que
seria necessário fazer, além do proposto por esta tese, para que os avanços
conquistados fossem mantidos e, quiçá, ampliados? E onde mais poderia haver
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resiliência e mudança e não houve? O que mais poderia ter sido feito para que o
comitê gestor docente alavancasse? Como seria o cenário de ensino e
aprendizagem, quando o programa tiver atingido todas as séries do Ensino Médio?
Enfim, sem querer “discutir a relação” com a pesquisa e com a tese, o que levo
comigo é que modifiquei meu espaço, mobilizei a mim e a outras pessoas na
perspectiva da mudança, me modifiquei por conta da pesquisa e da narrativa.
Se de um lado colhi indagações, de outro semeei pequenas reflexões sobre o
processo que vivi neste útlimos meses: que o processo de integração das
tecnologias digitais ao currículo deve ser pensado e efetivado a partir de uma
reflexão, de um diálogo, com a participação de todos os sujeitos do ato pedagógico
(em particular, professores, alunos e gestores) – na perspectiva de uma gestão
compartilhada, do web currículo, priorizando uma integração, em rede, de pessoas,
ideias, conhecimentos e culturas; que as competências requeridas (comunicação,
colaboração, interaprendizagem, protagonismo, entre outras) para este século (do
qual mais de 14% já se passaram – afinal, já estamos na segunda década do século
XXI) não fazem parte das métricas pelas quais as escolas e o sistema de ensino são
avaliados; que os currículos e programas ao serem revisitados, precisam considerar
que o mundo real (informalidade) pertence à sala de aula (formalidade) e viceversa... Se o professor não legitimar esse pertencimento, o aluno o fará por meio de
seus celulares, e, ainda que esses celulares não tenham acesso à internet, tal
conexão se fará pelos comunicadores instantâneos, gratuitos, de determinados
equipamentos... Vale lembrar aqui que a Primavera Árabe de 2012, no Oriente
Médio, foi articulada com a ajuda das redes sociais.
Assim, a partir da jornada espiralada da pesquisa – que começa de maneira pueril
com o jogos das Cinco Marias, remonta ao inferno, atravessa o purgatório e
conquista, ainda que provisoriamente, o paraíso, o meu céu, o céu de Dante –, estou
mais pronta para novos desafios, para outras jornadas, outras viagens, enfim, para
outras narrativas e para buscar outros céus. De maneira que este não é um fim, mas
sim um (re)começo. Estranho? Não! Esse é um dos enigmas e uma das
possibilidades que as narrativas, em espiral, nos oferecem, que é fazer do chegar e
do partir apenas “os dois lados da mesma viagem”....
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Nada mais simbólico do que finalizar este trabalho com a última estrofe do poema "A
Divina Comédia”, que expressa, poeticamente, o desejo de continuar a viajar, a
pesquisar, a narrar...

A l'alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e 'l velle,
sì come rota ch'igualmente è mossa,
l'amor che move il sole e l'altre stelle.

À alta fantasia aqui faltaram forças;
mas já movia o meu desejo e as minhas velas,
como roda que também é movida,
o amor que move o Sol e as demais estrelas.
Dante Alighieri (Paraíso, Canto XXXIII)
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Encontros e despedidas - Miltom Nascimento e Fernando Brant
Mande notícias do mundo de lá
Diz quem fica
Me dê um abraço, venha me apertar
Tô chegando
Coisa que gosto é poder partir
Sem ter planos
Melhor ainda é poder voltar
Quando quero
Todos os dias é um vai-e-vem
A vida se repete na estação
Tem gente que chega pra ficar
Tem gente que vai pra nunca mais
Tem gente que vem e quer voltar
Tem gente que vai e quer ficar
Tem gente que veio só olhar
Tem gente a sorrir e a chorar
E assim, chegar e partir
São só dois lados
Da mesma viagem
O trem que chega
É o mesmo trem da partida
A hora do encontro
É também de despedida
A plataforma dessa estação
É a vida desse meu lugar
É a vida desse meu lugar
É a vida
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APÊNDICE A – Levantamento de estudos correlatos sobre tablets e
Educação

Os quadros a seguir mostram o pouco número de trabalhos brasileiros acerca da
reflexão sobre o uso dos tablets, mais especificamente na educação.
Foram pesquisadas as seguintes bases de dados, em outubro de 2012:


Portal CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior



SciELO (Scientific Eletronic Library Online)



ERIC (Education Resources Information Center



Mendeley



Repositorium da Universidade do Minho - Portugal



SBIE – Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – 2011 e
2012



Seminário WEB CURRÍCULO: 2010 – 2012



Relatórios, revistas e compêndios no mundo



Google Acadêmico: PESQUISA REALIZADA EM 27/12/2012

Após uma pesquisa inicial que retornou dados não aderentes às temáticas deste
trabalho, foi feito um trabalho de filtro e refinamento para garantir que os trabalhos
apontados nos quadros, pudessem expressar convergência(s) com a presente
pesquisa. Um dos filtros utilizado foi o termo “educação”.
Numa tentativa posterior de refinar a pesquisa, para garantir sua fidedignidade,
articulei as seguintes palavras-chave: mobilidade digital, educação e currículo. Os
resultados, por sua vez, não trouxeram temas que se aproximam deste trabalho.
Nesse contexto não houve produção documentada na base CAPES, em nível de
mestrado e doutorado até 2011, que abordasse simultaneamente mobilidade digital;
educação e currículo.
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A pesquisa realizada no portal da CAPES e sintetizada nos quadros a seguir revelou
uma incipiência no tratamento e na abrangência do tema e, portanto, uma carência
de estudos que possibilitem a reflexão tão necessária para elementos como a
tecnologia digital móvel de informação e comunicação que, por conta da crescente
facilidade de acesso, adentra a escola.
Os grifos nos nomes dos autores representam links diretos para os trabalhos
mencionados. Os dados do resumo foram extraídos, literalmente, dos trabalhos
pesquisados.
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Quadro 4: Portal CAPES – Mestrado – 2010

PORTAL CAPES – NÍVEL MESTRADO

PALAVRA-CHAVE: TABLET

ANO

QTD.

AUTOR

PEDRO HENRIQUE
2010

01

TÍTULO

RESUMO – DADOS FORNECIDOS PELO(S) AUTOR(ES)

DESENVOVIMENTO E ANÁLISE DE

Essa dissertação estuda a utilização de Tablet PCs na sala de aula na montagem de ambiente de
ensino ativo e na gravação de vídeos das aulas. Os resultados mostram que os alunos consideram
que o uso do Tablet PC melhora sua experiência de aprendizado, aumentando sua participação,
acesso ao docente para esclarecimento de dúvidas e permitindo que haja uma maior integração
entre o docente e os estudantes.

IMPACTO DE UMA APLICAÇÃO

BORGES DE

COLABORATIVA VOLTADA PARA O

ALMEIDA

APRENDIZADO UTILIZANDO INTERAÇÃO
PEN- BASED

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20103587133003017005P8

Fonte: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Disponível em: <http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses>. Acesso em: 10 out.
2012.
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Quadro 5: CAPES - Mestrado – 2011

PORTAL CAPES – NÍVEL MESTRADO

PALAVRA-CHAVE: TABLET

ANO

QTD.

AUTOR

TÍTULO

OBSERVAÇÕES

ADRIANE APARECIDA DA

TECNOLOGIAS MÓVEIS NA

SILVA HIGUCHI

EDUCAÇÃO

Este trabalho de pesquisa inicia uma reflexão interdisciplinar, que envolve tecnologia da informação e comunicação e educação. Com ênfase no
aparelho celular, busca-se aqui saber se e como o ambiente escolar incorpora a tecnologia móvel no processo educacional. Este trabalho
apresenta o estudo exploratório que foi realizado em uma escola pública da cidade de Mogi das Cruzes, localizada na Grande São Paulo, com
alunos do 9º ano do curso Ensino Fundamental e 2º ano do curso Ensino Médio, que utilizam o aparelho celular como auxiliar em atividades
pedagógicas desenvolvidas, de forma pontual e esporádica, pela educadora na área de conhecimento em História.
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2011133024014016P0

NOVAS FORMAS DE
ALEX MAZZINI

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA NOS

Esta dissertação analisa, sob a perspectiva da representação gráfica, alguns aspectos da passagem dos textos para o meio digital e interativo
dos tablets. Para tanto busca, em primeiro lugar, comentar, a partir da visão de Vilém Flusser, aspectos da codificação digital envolvida no
processo de digitalização dos textos e situar historicamente o papel dos código na comunicação visual humana, seja ela textual ou não textual.

TABLETS

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2011933024014020P7
2011

04
EXPANDINDO A SALA DE AULA:
CELSO AUGUSTO DOS
SANTOS

RECURSOS TECNOLÓGICOS
UBÍQUOS EM PROCESSO

Esse trabalho se mostra norteado por duas evidências. A primeira é a emergência do ciberespaço para além dos fixos desktops e que tem
ocorrido com a crescente utilização dos dispositivos móveis como tablets e smartphones, conectados à rede mundial de computadores. A
segunda evidência é a urgente necessidade de que as práxis educacionais possam acompanhar, de forma contextualizada, a ecologia
comunicacional pluralista que se configura com a crescente pervasividade com que a tecnologia tende a se apresentar nos dias atuais.

COLABORATIVOS DE ENSINO E
APRENDIZAGEM

SISTEMA DE TREINAMENTO
CLAUDIO FERREIRA DE

AUTOADAPTÁVEL PARA

CARVALHO

EMPRESAS E INSTITUIÇÕES DE
ENSINO

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20115333005010032P1

Este trabalho propõe “Sistemas de Treinamento Autoadaptáveis”, utilizando tecnologias oriundas de “Sistemas de Tutores Inteligentes (STI)”, de
maneira que o sistema interaja com o aprendiz, procurando identificar suas dificuldades e, em função destas, proponha revisões e novas
atividades focadas nos pontos fracos demonstrados durante a realização de atividades anteriores.
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20111933063010003P0

Fonte: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Disponível em: <http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses>. Acesso em:
10 out. 2012.
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Quadro 6: CAPES - Doutorado – 2010 e 2011

PORTAL CAPES – NÍVEL DOUTORADO

PALAVRA-CHAVE: TABLET

ANO

QTD.

2010

0

AUTOR

ANDRE LUIS
2011

01

TÍTULO

SISTEMAS DIÁLOGOS: POR UMA

MARQUES DA

EXPERIÊNCIA MUSEOLÓGICA

SILVEIRA

DIALÓGICA EM REALIDADE AVANÇADA

OBSERVAÇÕES

Esta tese envolve o desenvolvimento de um sistema informatizado para ser utilizado em atividades dialógicas na
arte (em consonância com o Parâmetro Curricular Nacional de Artes de 1998, a Política Nacional dos Museus e
o Art. 29 da Subseção II da Lei nº 11.904). A partir do estudo da teoria de Mikhail Bakhtin, o sistema foi pensado
como possuidor de uma Pragmática Comunicacional que se alicerça em conceitos trabalhados pelo autor.
Nesse momento, entendemos que um novo processo dialógico instaurou-se junto ao público, que teve acesso
ao sistema a partir de equipamentos Tablets. A partir da análise das impressões destes sujeitos e dos
enunciados dos participantes das atividades de diálogo, consideramos que o sistema propiciou meios que,
utilizados de forma adequada, colaboram para a produção de sentidos na arte.

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2011442001013075P9

Fonte: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Disponível em: <http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses>. Acesso em: 10 out.
2012.

Na sequencia, utilizei a base SciELO (Scientific Eletronic Library Online http://www.scielo.org/php/index.php) para mapear os
artigos produzidos internacionalmente sobre a problemática dos tablets na educação (as palavras-chave utilizadas foram tablets e
education). E os resultados podem sem conferidos a seguir:
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Os resultados da base SciELO não apontam para estudos voltados para a educação básica e, portanto, retrata uma realidade um
pouco diferente daquela a que este trabalho está referenciando.
Quadro 7: Base SciELO.

SCIELO – TODOS OS PAÍSES E ÍNDICES

PALAVRAS-CHAVE: TABLET; EDUCATION

ANO

QTD.

AUTOR(ES)

TÍTULO

PÉREZ PEREGRINO, LUIS
EDUARDO; MARITZA

2011

1

MATALLANA, ADRIANA;

TEACH-ME: IMPLEMENTATION OF

RODRÍGUEZ PÉREZ, FREY;

MOBILE ENVIRONMENTS TO THE

MORENO PINILLA,

TEACH - LEARNING PROCESS

OBSERVAÇÕES

O projeto de pesquisa TEACH-ME (Technology, Engineering Calculus and Hewlett-Packard Mobile
Environment) apresenta uma proposta educacional que busca inovar o processo de ensino e
aprendizagem da Matemática Lógica de Programação, básico e Gestão da Informação, através da
introdução de ambientes colaborativos de trabalho, a fim de proporcionar o desenvolvimento
integrado de metodologias de aprendizagem, melhorando as capacidades cognitivas de seus alunos.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-17752011000100010&lang=pt

ALEJANDRO; HERRERA
CUBIDES, JHON

2012

1

TANAKA, PEDRO PAULO;

USE OF TABLET (IPAD®) AS A TOOL

HAWRYLYSHYN, KATHRYN

FOR TEACHING ANESTHESIOLOGY

ASHLEY; MACARIO, ALEX

IN AN ORTHOPEDIC ROTATION

O objetivo deste estudo foi comparar os resultados em avaliações sobre "qualidade de ensino em
geral", durante um programa de residência em anestesia para ortopedia. Nos primeiros seis meses 11
residentes receberam o material impresso (currículo) e no final de seis meses 9 residentes receberam
o mesmo currículo em um computador tablet (iPad, da Apple ®, Inc., Cupertino, CA).
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942012000200007&lang=pt

Fonte: SciELO. Disponível em: <http://www.scielo.org/php/index.php> Acesso em: 19 out. 2012.
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Ainda na perspectiva da ampliação do conhecimento acerca do estado da arte sobre o tema, partimos para outra base
internacional ERIC (Education Resources Information Center - http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/basic.jsp). Os
resultados estão listados a seguir e os grifos nos nomes dos trabalhos representam os links diretos aos trabalhos mencionados.
Quadro 8: Base ERIC – Artigos e papers

ERIC (ARTIGOS E PAPERS)

PALAVRAS-CHAVE: TABLET; EDUCATION, LEARNING

ANO

FONTE

AUTOR(ES)

TÍTULO

IMPROVING MATHEMATICS

2006

AMERICAN ANNALS OF THE
DEAF

LIU, CHEN-CHUNG; CHOU,
CHIEN-CHIA; LIU, BAWJHIUNE; YANG, JUI-WEN

TEACHING AND LEARNING
EXPERIENCES FOR HARD OF
HEARING STUDENTS WITH WIRELESS
TECHNOLOGY-ENHANCED
CLASSROOMS

OBSERVAÇÕES

Hard of hearing students face more Usually Difficulties at school than other
students. The classroom environment with wireless technology was
Implemented to explore Whether wireless technology Could Enhance learning
and teaching mathematics Activities for the hearing teacher and her 7 hard of
hearing students in junior high school in Taiwan. Experiments Showed That the
highly interactive communication through the wireless network Increased
student participation in learning activities. Students Demonstrated more
responses to the teacher and Fewer distraction behaviors. Fewer mistakes were
made in in-class course work because Tablet PCs provided students scaffolds.
Students stated that the environment with wireless technology was desirable
and said that they hoped to keep using the environment to learn mathematics.
http://gupress.gallaudet.edu/annals/06volume.htm

SCREEN CAPTURE ON THE FLY:

BIOCHEMISTRY AND
2006

MOLECULAR BIOLOGY
EDUCATION

COX, JAMES R.

COMBINING MOLECULAR
VISUALIZATION AND A TABLET PC IN
THE BIOCHEMISTRY LECTURE

This report describes how Incorporating the tablet PC into the biochemistry
lecture can be used in Conjunction with molecular visualization software to
create a rich set of lecture notes. The Associated pedagogical tools with the
tablet PC make it an attractive addition to the biochemistry lecture, which has
significant usually audio and visual learning components.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bmb.2006.49403401012/abstract;jses
sionid=C189A77253B600D7071F81791E298D55.d03t03?systemMessage=Wile
y+Online+Library+will+be+disrupted+on+15+December+from+10%3A0012%3A00+GMT+%2805%3A00-
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07%3A00+EST%29+for+essential+maintenance

2006

2009

UNTERRICHTSPRAXIS/TEAC
HING GERMAN

PHYSICS TEACHER

USING A TABLET PC IN THE GERMAN
VAN ORDEN, STEPHEN

CLASSROOM TO ENLIVEN TEACHER
INPUT

PRICE, EDWARD; SIMON,
BETH

UBIQUITOUS PRESENTER: A TABLET
PC-BASED SYSTEM TO SUPPORT
INSTRUCTORS AND STUDENTS

Providing students with lively, authentic comprehensible input is one of the most
important tasks of introductory German teachers. Using the Tablet PC can
enable teachers to Improve the quality of the input comprehensible They
Provide Their students. This article describes how the Tablet PC Integrating into
daily classroom teaching processes allows teachers to provide improved
comprehensible input.
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=ba
sic&pageSize=10&ERICExtSearch_SearchValue_0=USING+A+TABLET+PC+I
N+THE+GERMAN+CLASSROOM+TO+ENLIVEN+TEACHER+INPUT&eric_dis
playStartCount=1&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDe
tails&objectId=0900019b80314428&accno=EJ756522&_nfls=false

Developed at the University of California, San Diego, and based on Classroom
6
Presenter, UP allows the instructor to ink prepared digital material (such as
exported PowerPoint slides) in real time in class. Ink is automatically archived
stroke by stroke and can be reviewed through a web browser (by both students
and instructors). The system also supports spontaneous in‐class interaction
through a web interface—students with web‐enabled devices (Tablet PCs,
regular laptops, PDAs, and cell phones) can make text ‐, ink‐, or image‐based
submissions on the instructor's slides. The instructor can review and then
project submitted slides to the class and add additional ink, so that material
generated by students can be a focus for discussion. A brief video showing UP
in action is at http://physics.csusm.edu/UP. In this article, we describe UP and
give examples of how UP can support the physics classroom.
http://tpt.aapt.org/resource/1/phteah/v47/i9/p570_s1?isAuthorized=no

SINHA, NEELU; KHREISAT,
2009

INNOVATE: JOURNAL OF

LAILA; SHARMA, KIRON

ONLINE EDUCATION
http://migre.me/elGYB

LEARNER-INTERFACE INTERACTION
FOR TECHNOLOGY-ENHANCED
ACTIVE LEARNING

Neelu Sinha, Laila Khreisat, Kiron Sharma and describe how learner-interface
interaction Promotes active learning in computer science education. In a pilot
study using DyKnow software technology That combines with the hardware
platform of pen-enabled Tablet HP notebook computers, Sinha, Khreisat, and
dynamic learning environments Sharma created by Integrating classroom and
computing environments.
http://www.innovateonline.info/pdf/vol5_issue3/LearnerInterface_Interaction_for_Technology-Enhanced_Active_Learning.pdf

2009

TECHNOLOGY TEACHER

DICKERSON,
JEREMY; WILLIAMS,

SCAFFOLDING EQUALS SUCCESS IN
TEACHING TABLET PCS

This article lists and describes six steps used in tablet PCs to teaching
beginning users. These include (1) discussion, (2) demonstration, (3) directed
engagement, (4) known duplication of tasks, (5) discovery of new tasks, and (6)
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SCOTT; BROWNING, J. B.

debriefing.
http://pitak.reru.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/Scaffolding-Tablet.pdf

INTERNATIONAL JOURNAL
2010

OF MATHEMATICAL
EDUCATION IN SCIENCE AND
TECHNOLOGY

TECHTRENDS: LINKING
2010

RESEARCH AND PRACTICE
TO IMPROVE LEARNING

HIEB, JEFFREY

TABLET PCS IN ENGINEERING

L.; RALSTON, PATRICIA A.

MATHEMATICS COURSES AT THE J.B.

S.

SPEED SCHOOL OF ENGINEERING

In fall 2007, JB Speed School of Engineering at the University of Louisville
joined the ranks of universities Requiring the purchase of Tablet PCs for all new
entering students. This article presents a description of how the Department of
Engineering Fundamentals incorporated into Tablet PCs Their instruction, a
review of the literature pertaining to the use of Tablet PCs for instruction and
preliminary results from the survey students in engineering mathematics
courses at the end of the first year, after students had Been exposed to Tablet
PCs for 1 year.
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=ba
sic&pageSize=10&ERICExtSearch_SearchValue_0=TABLET+PCS+IN+ENGIN
EERING+MATHEMATICS+COURSES+AT+THE+J.B.+SPEED+SCHOOL+OF+
ENGINEERING&eric_displayStartCount=1&ERICExtSearch_SearchType_0=kw
&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80417ea3&accno=EJ884134&
_nfls=false

STEINWEG, SUE
BYRD; WILLIAMS, SARAH
CARVER; STAPLETON,
JOY NEAL

FACULTY USE OF TABLET PCS
IN TEACHER EDUCATION AND K-12
SETTINGS

The new technological tools emerge almost daily, students in public school and
university settings are becoming increasingly technologically savvy. Faculty
members in ambos settings have the opportunity to explore the potential tools
That have to be valuable resources in a variety of educational environments.
The Tablet PC is an example of one such tool. This computer combines the
capabilities of a traditional laptop with the added feature of pen-based digital
inking for handwritten notes and symbols, Resulting in a very versatile tool. This
manuscript provides examples of practical uses of Tablet PCs in teacher
education programs and in K-12 classrooms based on exploration faculty
member with this technology.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11528-010-0404-5

JOURNAL OF RESEARCH ON
2010

TECHNOLOGY IN
EDUCATION

COUSE, LESLIE J.; CHEN,
DORA W.

A TABLET COMPUTER FOR YOUNG
CHILDREN? EXPLORING ITS VIABILITY
FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

This study Explored the viability of tablet computers in early education by
Investigating preschool children's ease in acclimating to tablet technology and
its defectiveness in engaging them to draw. A total of 41 three-to six-year-old
children were videotaped while They used the tablets. The study found
significant differences in level of tablet use between sessions, and engagement
with Increased age. Teachers reported high child interest and drawings to the
typical above expectation.
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=ba
sic&pageSize=10&ERICExtSearch_SearchValue_0=A+TABLET+COMPUTER+
FOR+YOUNG+CHILDREN%3F+EXPLORING+ITS+VIABILITY+FOR+EARLY+
CHILDHOOD+EDUCATION&eric_displayStartCount=1&ERICExtSearch_Searc
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hType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b80431c15&accno
=EJ898529&_nfls=false

GALLIGAN, LINDA; LOCH,
2010

AUSTRALIAN SENIOR

BIRGIT; MCDONALD,

MATHEMATICS JOURNAL,

CHRISTINE; TAYLOR,
JANET A.

THE USE OF TABLET AND RELATED
TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS
TEACHING

This paper details some of the ways Tablet PCs and related technologies used
to Have Been foster good teaching and effective learning for students in the
early years of university study independent of Whether They are in large groups,
small groups, individual consultation in situações, in classes or remote from the
teacher in distance learning situations. It will focus on the teaching of one-tomany, one-to-few and one-to-one, addressing "stuck places" and online
synchronous teaching drawing from investigations and research conducted by
the authors since 2004.
https://eprints.usq.edu.au/8371/

STEWART, MEG; CLARK,
2011

EDUCAUSE QUARTERLY

JEFFREY; DONALD,
JEREMY; VANCAMP, KERI

THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF
MOBILE COMPUTING IN THE FIELD

This article Focuses on mobile computing with a tablet PC, drawing from over
five years of teaching experience with tablets in outdoor, field-based classes. In
this article, the authors discuss three courses - Environmental Science, Ecology,
and Biology - taught at three colleges.
http://www.educause.edu/ero/article/educational-potential-mobile-computingfield

2011

MATHEMATICS TEACHER

HARLESS, PATRICK

SCRIBING: A TECHNOLOGY-BASED
INSTRUCTIONAL STRATEGY

In this article, the author presents one instructional strategy - scribing - tailored
to the Tablet PC. He illustrates the role of the scribe During classroom
discussion through two examples: (1) generalizing the polygon sum theorem,
and (2) the third angle theorem proving.
http://www.nctm.org/publications/article.aspx?id=28056

INNOVATIONS IN EDUCATION
2011

AND TEACHING

WHAT DOES THE TABLET PC MEAN
LIM, KYU YON

INTERNATIONAL

TO YOU? A PHENOMENOLOGICAL
RESEARCH

The goal of this study is to gain a detailed understanding of the experience of
instructors who Have Been using Tablet PCs (TPCs) for their teaching practice.
The study examines the lived experience of 28 faculty members from the
College of Engineering which Is promoting the diffusion of TPCs in the
classroom.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14703297.2011.593708

SHIFFLET, RENA; TOLEDO,
2012

YOUNG CHILDREN

CHERI; MATTOON,
CASSANDRA

TOUCH TABLET SURPRISES: A
PRESCHOOL TEACHER STORY

This article describes a collaborative effort. The authors are additional
Conducting research on the use of technology with preschool children. Concern
about the negative impact That computer use has on children's social
interactions in the classroom is a long-standing issue in education circles. With
this in mind, Cassandra slowly integrated the first touch tablets by Introducing a
single device for a group of children. She Began by showing the tablet to the
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group During Entire team circle and discussing how children could use it. The
children then Dispersed to play in a variety of centers. Cassandra Remained on
the rug and worked with a small group of children who were interested in
exploring the tablet. Four children then moved to the library center to work
together on the tablet.
http://www.naeyc.org/yc/files/yc/Touch%20Tablet%20Suprises.pdf

ENHANCING LEARNING WITH THE
2012

BASE ERIC

FAN, TIN

USE OF ASSISTIVE TECHNOLOGY
FOR CHILDREN ON THE AUTISM
SPECTRUM

IDOCUMENT: HOW SMARTPHONES
2012

YOUNG CHILDREN

PARNELL,

AND TABLETS ARE CHANGING

WILL; BARTLETT, JACKIE

DOCUMENTATION IN PRESCHOOL
AND PRIMARY CLASSROOMS

The goal of this study is to understand the effective learning of the iPad and the
use of the system to assist elementary-age students with learning. The research
literature Promotes different types of assistive technology used for learning and
Suggests a few applications to use for the iPad. Four students with autism
learned to use an iPad tablet to learn phonics.
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=ba
sic&pageSize=10&ERICExtSearch_SearchValue_0=ENHANCING+LEARNING
+WITH+THE+USE+OF+ASSISTIVE+TECHNOLOGY+FOR+CHILDREN+ON+T
HE+AUTISM+SPECTRUM&eric_displayStartCount=1&ERICExtSearch_Search
Type_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8061bc68&accno=
ED531866&_nfls=false

With the Increased prevalence of smartphones, laptops, tablet computers, and
other digital technologies, knowledge about and familiarity with the educational
uses for these devices is important for early childhood teachers documenting
children's learning. Teachers can use smartphones every day to take photos,
record video and audio, and make notes, then integrate them Into daily blogs
and online portfolios that parents can access.
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERI
CExtSearch_SearchValue_0=EJ981650&ERICExtSearch_SearchType_0=no&a
ccno=EJ981650

Fonte: Base ERIC (Education Resources Information Center). Disponível em <http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/basic.jsp> Acesso em: 20 out. 2012

Na continuidade do mapeamento internacional sobre o tema, as referências a seguir podem ser encontradas na base Mendeley
(http://www.mendeley.com/), um gerenciador de referências que se constitui, ademais em uma rede social acadêmica.

254

Quadro 9: MENDELEY - Artigos e papers

MENDELEY (ARTIGOS E PAPERS)

PALAVRAS-CHAVE: TABLET; EDUCATION, LEARNING

ANO

2011

FONTE

DISTRICT
ADMINISTRATION

AUTOR(ES)

KURT EISELE-DYRLI IN

TÍTULO

2011 WILL BE YEAR OF THE
STUDENT TABLET

OBSERVAÇÕES

The article discusses the Florida Education Technology Conference (FETC), held in Orlando,
Florida in February 2011, and explores the educational potential of various versions of tablet
computers displayed at the conference including the Apple iPad, the Brainchild Kineo, and the
RM Slate.
http://www.mendeley.com/research/2011-year-student-tablet/

2011

COMPUTER

STEFAN STOLPMANN

UNTERRICHT

BJÖRN ERIC WELLING

TABLET-PCS IN DER SCHULE.
EINSATZMÖGLICHKEITEN UND ERSTE

O trabalho apresenta uma reflexão sobre a aplicação e uso de tablet PCs em escolas. Estes
novos dispositivos móveis oferecem alguma funcionalidade mais do que notebooks tradicionais.
Eles são adequados para apoiar a aprendizagem diferente e processos de ensino, incluindo os
processos de auto-aprendizagem.

ERFAHRUNGEN
http://www.mendeley.com/research/tablet-pcs-in-der-schule-einsatzm%C3%B6glichkeiten-underste-erfahrungen-1/

S KOTHANETH, A
2011

IIISORG

ROBINSON, CATHERINE
AMELINK

TABLET PC SUPPORT OF STUDENTS'
LEARNING STYLES

In the context of rapid technology development, it comes as no surprise that technology
continues to impact the educational domain, challenging traditional teaching and learning styles.
This study focuses on how students with different learning styles use instructional technology,
and in particular, the tablet PC to enhance their learning experience. The VARK model was
chosen as our theoretical framework as we analyzed responses quantitatively and qualitatively of
an online survey. Results indicate that the tablet PC does cater to all learning styles
http://www.mendeley.com/research/tablet-pc-support-students-learning-styles/

MATHEMATICS AND
2011

COMPUTER
EDUCATION

J Mouta, H JILL, S

USE OF TABLET PCS TO ENHANCE

JEFFREY

INSTRUCTION AND PROMOTE GROUP
COLLABORATION IN A COURSE TO

Ellington et al. detail the use of tablet PCs in a mathematics content course to enhance
instruction and promote group collaboration in a course to prepare future mathematics
specialists. The use of tablet PCs in the rational numbers course for future Mathematics
Specialists allowed students to honor a problem-solving perspective, shifting focus from answers
to strategies. Mathematics Specialists by their very function must be able to appreciate and
evaluate others' strategies in order to lead other teachers to do the same with their elementary
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PREPARE

students, and tablet PCs can be used to facilitate development of these attitudes.
http://www.mendeley.com/research/tablet-pcs-enhance-instruction-promote-group-collabor/

PROCEEDINGS OF THE

2011

23RD AUSTRALIAN

PETA WYETH, MITCHELL

EXPRESSIVE

COMPUTERHUMAN

MCEWAN, PAUL ROE, IAN

INTERACTIONS: TABLET USABILITY

INTERACTION

MACCOLL

FOR YOUNG MOBILE LEARNERS

In this paper we examine the usability of tablets for students in middle school in the context of
mobile environmental education. Our study focuses on the expressive qualities of three input
methods - text, audio and drawing - and the extent to which these methods support on-task
behaviour. In our study 28 small groups of children were given iPads and asked to record
ecological observations from around their schoolyard. The effectiveness of the devices and their
core utility for expressive, on-task data capture is assessed.

CONFERENCE
http://www.mendeley.com/catalog/expressive-interactions-tablet-usability-young-mobile-learners/

INTERNATIONAL
JOURNAL OF
2011

MATHEMATICAL
EDUCATION IN
SCIENCE AND

BIRGIT LOCH, LINDA

LEARNER-CENTRED MATHEMATICS

GALLIGAN, CAROLA

AND STATISTICS EDUCATION USING

HOBOHM

NETBOOK TABLET PCS

TECHNOLOGY

This article argues that more affordable netbook PCs with tablet capabilities can be viable
alternatives to full-sized tablet PCs to enhance active and collaborative learning in mathematics
and statistics. For a whole teaching semester, netbook tablet PCs were given to volunteer
students from two different cohorts. Students were enrolled in nursing mathematics or
introductory statistics in non-mathematics majors at an Australian university. The aims were to
gauge the suitability of this technology and to identify what active and collaborative learning
emerged in these first-year classes. While the netbook tablet PCs were actively promoted in their
tutorials, of additional interest was students' use of the technology for any aspect of their studies
both inside and outside the classroom. The outcome of this study was to inform a university
decision to provide inexpensive tablet technology to larger cohorts of students. The results
highlight different approaches required in the mathematics and statistics classes to achieve
collaborative and active learning facilitated through the technology. Environmental variables such
as the tutor, student, learning space, availability of other technologies and subject content had an
impact on the nature of learning. While learner-centred education can be facilitated by
inexpensive netbook tablet PCs, we caution that the savings may come at the expense of
computing power.
http://www.mendeley.com/catalog/learner-centred-mathematics-statistics-education-usingnetbook-tablet-pcs/

2011

CLAUDIO

COMPARATIVE STUDY OF NETBOOKS

COMPUTERS IN HUMAN

ALVAREZ, CHRISTIAN

AND TABLET PCS FOR FOSTERING

BEHAVIOR

BROWN, MIGUEL

FACE-TO-FACE COLLABORATIVE

NUSSBAUM

LEARNING

With the recent appearance of netbooks and low-cost tablet PCs, a study was undertaken to
explore their potential in the classroom and determine which of the two device types is more
suitable in this setting. A collaborative learning activity based on these devices was implemented
in 5 sessions of a graduate engineering course of 20 students, most of whom were aged 22-25
and enrolled in undergraduate computer science and information technology engineering
programs. Student behavior attributes indicating oral and gesture-based communication were
observed and evaluated. Our findings indicate that in the context in which this study was
undertaken, tablet PCs strengthen collective discourse capabilities and facilitate a richer and
more natural body language. The students preferred tablet PCs to netbooks and also indicated
greater self-confidence in expressing their ideas with the tablet's digital ink and paper technology
than with the netbooks' traditional vertical screen and keyboard arrangement.
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http://www.mendeley.com/catalog/comparative-study-netbooks-tablet-pcs-fostering-face-facecollaborative-learning/

EDUCATIONAL
2011

TECHNOLOGY &
SOCIETY

OMAR EL-GAYAR, MARK
MORAN, MARK HAWKES

STUDENTS ’ ACCEPTANCE
OF TABLET PCS AND IMPLICATIONS
FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS

This research develops and empirically tests a factor model for understanding college students
acceptance of Tablet PC (TPC) as a means to forecast, explain, and improve their usage pattern
in education. The analysis involved more than 230 students from a regional Midwestern
institution. Overall, our model exhibited a good fit with the data and provided satisfactory
explanatory power for students acceptance of TPC in an educational setting. Analysis of the
results suggests a number of implications to educational institutions. Most notably are the need
for programs aimed at influencing students attitudes and perceptions towards TPC, creating an
environment of a positive image surrounding the use of TPC on campus, and facilitating the use
of TPC.
http://www.mendeley.com/catalog/students-acceptance-tablet-pcs-implications-educationalinstitutions/

2011

TEACHER LIBRARIAN

A M Y PRICE

MAKING A DIFFERENCE WITH
SMART TABLETS

The article presents the author's views on whether or not iPad tablet computers are beneficial for
students with autism. Particular focus is given to a small study she conducted in 2010 to see if
electronic books viewed on iPads could increase the comprehension abilities of autistic students.
Results from the study were positive and it is inferred that iPads should be considered as an
educational tool for schools, libraries and professional services.
http://www.mendeley.com/research/making-a-difference-with-smart-tablets/

2011

ECAMPUS NEWS

DENNIS CARTER

COLLEGE STUDENT INTEREST

Tablet computers arent exactly flooding campus lecture halls, as fewer than one in 10 college
students own the mobile devices. still, students are enthused about tablets educational potential.

IN TABLETS HIGH, OWNERSHIP LOW
http://www.mendeley.com/research/college-student-interest-tablets-high-ownership-low/

PROCEEDINGS OF THE
2011

HUMAN FACTORS AND
ERGONOMICS SOCIETY
ANNUAL MEETING

KAHYUN KIM, LEANNA M
HORTON, CATHERINE T
AMELINK

PROMOTING INTERACTIONS WITH
TECHNOLOGY: REVIEW OF A
COLLEGE-WIDE TABLET PC
PROGRAM

In this paper, we describe findings from an empirical review of a college-wide Tablet PC program
at Virginia tech five years after the programs inception. Data were collected through a student
survey (n=1090) and focus groups with students (n=21) and semi-structured interviews with
faculty members (n=4) were conducted. The findings suggested that the use of Tablet PCs with
collaborative software promoted various types of faculty-student (e.g. real-time feedback, active
engagement) and student-student interactions (e.g., online collaboration for co-located teams,
virtual meetings). Additionally, students who use Tablet PCs in more courses showed higher
level of engagement in classroom interactions. Recommendations for incorporating Tablet PCs
into classrooms based on the findings are discussed.
http://www.mendeley.com/research/promoting-interactions-technology-review-college-widetablet-pc-program/
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INTERACTIVE
2011

TECHNOLOGY AND
SMART EDUCATION

R VAN

TABLET PCS AND

OOSTVEEN, WILLIAM

RECONCEPTUALIZING LEARNING

MUIRHEAD, WILLIAM M

WITH TECHNOLOGY: A CASE STUDY

GOODMAN

IN HIGHER EDUCATION

Purpose This study aims to examine the experience of 31 university students who were issued
tablet PCs for their use during an academic year. The primary research problem which drove this
project revolved around the student perceptions of the benefits of technology to provide
opportunities to restructure their learning experiences. Design/methodology/approach The
students were surveyed twice during the year and they were invited to participate in either
individual interviews or a series of focus groups. A number of lectures were also visited and
observed. The survey results provided quantitative data regarding student usage of the
technology. The interviews, focus groups and observed classes provided data around the
reasons why the students used the technology in the ways they did. Findings Little evidence was
found to support a contention that meaningful learning with technology had occurred and, in spite
of their comfort and familiarity with the technology, there is no evidence of changing attitudes
with respect to meaningful learning on the part of the students surveyed in this study. Research
limitations/implications A major application of this should be directed towards similar studies
focused on combining the redefinition usage potential of new touch interface-driven devices,
such as the iPad, with a new pedagogical approaches to support learners to use the technology
as cognitive tools.
http://www.mendeley.com/research/tablets-over-text-books/

INTERNATIONAL

STUDENT PERCEPTIONS OF

JOURNAL OF
2011

MATHEMATICAL

CAROLINE YOON, JAMIE

EDUCATION IN

SNEDDON

SCIENCE AND

EFFECTIVE USE OF TABLET PC
RECORDED LECTURES IN
UNDERGRADUATE MATHEMATICS
COURSES

TECHNOLOGY

Tablet PCs have been increasingly used in undergraduate courses to create recorded lectures
that are close copies of the live lectures. Research has shown that students are largely positive
about the availability of tablet PC recorded lectures. However, there is some concern that the
availability of such faithful recordings may encourage students to miss live lectures, which may in
turn lead to lower achievement in the course. In this study, we surveyed students on their use of
recorded lectures in two large undergraduate mathematics courses. We investigated patterns in
their use of recorded lectures and live lecture attendance, how and why they used recorded
lectures and how this use was associated with their final grade. The results suggest that the
practice of missing live lectures intentionally because the recordings were available was not
associated with final grade. However, those respondents who intended to watch more recorded
lectures than they actually did achieved significantly lower grades.
http://www.mendeley.com/research/student-perceptions-effective-tablet-pc-recorded-lecturesundergraduate-mathematics-courses/

HOW TABLETS , SMARTPHONES AND
2011

DIGITAL MEDIA

DIGITAL OMNIVORES

CONNECTED DEVICES ARE
CHANGING US . DIGITAL MEDIA
CONSUMPTION HABITS

Todays digital media environment is rapidly evolving, driven by the proliferation of devices people
use to consume content both at home, at work and on the go. Not too long ago, consumers
depended solely on their desktop computer or laptop to connect online. Now, a growing number
of consumers are likely to access a wide variety of digital content across a multitude of devices
on a daily basis. With smartphones, tablets and other connected devices, consumers have
become digital omnivores not just because of the media they consume, but also in how they
consume it. Cross-platform consumption has created a vastly different digital landscape, and it is
one that requires insight into both the individual usage of devices as well as the nature of their
complementary use. As consumers move toward an increasingly fragmented device diet,
stakeholders across the industry are confronted with a growing number of questions, challenges
and opportunities. What is the extent to which these devices have penetrated and are changing
consumers media consumption habits? How does one efficiently and effectively reach these
digital omnivores in a meaningful way? As this report analyzes the impact of devices that connect
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consumers beyond the computer, it aims to shed light on the direction of the ever-evolving digital
media landscape.
http://www.mendeley.com/research/tablets-smartphones-connected-devices-changing-u-sdigital-media-consumption-habits-1/

MOBILE COMPUTING IN DER SCHULE.

2012

JAHRBUCH

BJÖRN ERIC WELLING

MEDIENPÄDAGOGIK

STEFAN STOLPMANN

ZENTRALE HERAUSFORDERUNGEN
AM BEISPIEL EINES
SCHULVERSUCHS ZUR EINFÜHRUNG

Na Alemanha, as soluções móveis são baseadas até agora, principalmente no trabalho com
chamadas classes laptop. Equipar as escolas completas com tais dispositivos até agora não
conseguiu incluir a questão do financiamento. Com a crescente popularidade dos netbooks
parece uma alternativa acessível para emergir. Contra este pano de fundo, bem como o
aumento global da relevância do uso de dispositivos móveis diferentes para a aprendizagem e
os processos educacionais parece penetrar a escola com onipresentes ou penetrante digitais
infra-estruturas de aprendizagem para ser apenas uma questão de tempo.

VON TABLET-PCS
http://www.mendeley.com/research/mobile-computing-in-der-schule-zentrale-herausforderungenam-beispiel-eines-schulversuchs-zur-einf%C3%BC-1/

INTERNATIONAL
2012

JOURNAL OF
INSTRUCTIONAL MEDIA

CAROLINE
CONNELL, LAUREN
BAYLISS, WHITNEY
FARMER

EFFECTS OF EBOOK READERS
AND TABLET COMPUTERS ON
READING COMPREHENSION

Digital reading devices are increasingly popular among university students; however, their effect
on reading time and text comprehension has not been examined in depth. The present study
compared the Kindle 3 eBook reader and Apple's iPad tablet computer to a printed document to
determine if text presentation format had a significant effect on reading time and text
comprehension. Results indicated that those reading printed materials had faster reading times
than those reading from eBook readers and tablets. Participants found the tablet the most
usable, followed by the eBook reader, and the printed material was considered the least usable.
There was no effect of text presentation format on reading comprehension, supporting the use of
eBook readers and tablet computers in academic environments.
http://www.mendeley.com/catalog/effects-ebook-readers-tablet-computers-readingcomprehension-1/
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PEDRO PAULO

2012

REVISTA BRASILEIRA
DE ANESTESIOLOGIA

TANAKA, KATHRYN

USE OF TABLET (IPAD(®)) AS A TOOL

ASHLEY

FOR TEACHING ANESTHESIOLOGY IN

HAWRYLYSHYN, ALEX

AN ORTHOPEDIC ROTATION.

MACARIO

Background and objectives: The goal of this study was to compare scores on house staff
evaluations of overall teaching quality during a rota- tion in anesthesia for orthopedics in the first
six months (n = 11 residents were provided with curriculum in a printed binder) and in the final six
months (n = 9 residents were provided with the same curriculum in a tablet computer (iPad,
Apple, Inc, Cupertino, Ca)). Methods: At the beginning of the two-week rotation, the resident was
given an iPad containing: a syllabus with daily reading assignments, rotation objectives
according to the ACGME core competencies, and journal articles. Prior to the study, these
curriculum materials had been distributed in a printed binder. The iPad also provided peer
reviewed internet sites and direct access to online textbooks, but was not linked to the electronic
medical record. At the end of the rotation, residents anonymously answered questions to
evaluate the rotation on an ordinal scale from 1 (unsat- isfactory) to 5 (outstanding). All residents
were unaware that the data would be analyzed retrospectively for this study. Results: The mean
global rating of the rotation as assessed by overall teaching quality of this rotation increased from
4.09 (N = 11 evaluations before intervention, SD 0.83, median 4, range 3-5) to 4.89 (N = 9
evaluations after intervention, SD 0.33, median 5, range 4-5) p = 0.04. Conclusions: Residents
responded favorably to the introduction of an innovative iPad based curriculum for the orthopedic
anesthesia rotation. More studies are needed to show how such mobile computing technologies
can enhance learning, especially since residents work at multiple locations, have duty hour limits,
and the need to document resident learning in six ACGME core competencies.
http://www.mendeley.com/research/tablet-ipad-tool-teaching-anesthesiology-orthopedic-rotation1/

2012

ADVANCES IN

NEIL P MORRIS, LUKE

PHYSIOLOGY

RAMSAY, VIKESH

EDUCATION

CHAUHAN

CAN A TABLET DEVICE ALTER
UNDERGRADUATE SCIENCE
STUDENTS' STUDY BEHAVIOR AND
USE OF TECHNOLOGY?

This article reports findings from a study investigating undergraduate biological sciences
students' use of technology and computer devices for learning and the effect of providing
students with a tablet device. A controlled study was conducted to collect quantitative and
qualitative data on the impact of a tablet device on students' use of devices and technology for
learning. Overall, we found that students made extensive use of the tablet device for learning,
using it in preference to laptop computers to retrieve information, record lectures, and access
learning resources. In line with other studies, we found that undergraduate students only use
familiar Web 2.0 technologies and that the tablet device did not alter this behavior for the majority
of tools. We conclude that undergraduate science students can make extensive use of a tablet
device to enhance their learning opportunities without institutions changing their teaching
methods or computer systems, but that institutional intervention may be needed to drive changes
in student behavior toward the use of novel Web 2.0 technologies.
http://www.mendeley.com/catalog/tablet-device-alter-undergraduate-science-students-studybehavior-technology/

2012

COMMUNICATIONS OF
THE ACM

ALEX WRIGHT

TABLETS OVER TEXT- BOOKS ?

The article focuses on the use of electronic teaching aids and tablet computers instead of paperbound textbooks and comments on a pilot program by the publisher Houghton Mifflin Harcourt on
the use of iPad tablet computers in place of traditional textbooks.
http://www.mendeley.com/research/tablets-over-text-books/
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2012

THE JOURNAL

MICHELLE FREDETTE

A TIME FOR TABLETS

In this article the author discusses the use of tablet computers by U.S. school districts within their
educational technology planning for kindergarten through twelfth (K-12) education and examines
benefits that such technology provides for both teachers and students. Particular focus is given
to comments regarding differences in technology between the Apple iPad and those produced by
manufacturers such as Motorola and Samsung. Financing for educational technology planning is
explored and a pilot program to adopt tablet computers from Lenovo at Palmer Trinity School in
Florida is profiled.
http://www.mendeley.com/research/time-tablets/

2012

JOURNAL FOR THE

JONATHAN P

SCHOLARSHIP OF

ROSSING, WILLIE

ILEARNING: THE FUTURE OF HIGHER
EDUCATION? STUDENT

TEACHING AND

MILLER, AMANDA K

PERCEPTIONS ON LEARNING WITH

LEARNING

CECIL, SUZAN STAMPER

MOBILETABLETS

The growing use of mobile technology on college campuses suggests the future of the
classroom, including learning activities, research, and even studentfaculty communications, will
rely heavily on mobile technology. Since Fall 2010, an interdisciplinary team of faculty from
Indiana University Purdue University Indianapolis (IUPUI) has experimented with the use of
iPads in the classroom. This paper includes the preliminary results of a study on student
impressions of mobile technology in the classroom. The paper will report both opportunities and
limitations for incorporating mobile technologies in learning environments.
http://www.mendeley.com/catalog/ilearning-future-higher-education-student-perceptionslearning-mobile-tablets/

Fonte: Base Mendeley. Disponível em: http://www.mendeley.com. Acesso em: 25 out. 2012.

Completando o panorama das produções científicas que abarcam o tema desta tese, listei as referências encontradas na base
Repositorium da Universidade do Minho – Portugal (https://repositorium.sdum.uminho.pt/). Aqui, mais uma vez, os grifos dos
nomes dos trabalhos possibilitam o link direto aos mesmos.
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Quadro 10: REPOSITORIUM - Universidade do Minho – Portugal

REPOSITORIUM – UNIVERSIDADE DO MINHO - PORTUGAL

PALAVRAS-CHAVE: TABLETS+LEARNING+EDUCATION+STUDENT+TEACHER

ANO

FONTE

AUTOR(ES)

TÍTULO

CRIANÇAS, TECNOLOGIAS E
2005

TESE

RAMOS, ALTINA

APRENDIZAGEM : CONTRIBUTO PARA
UMA TEORIA SUBSTANTIVA

OBSERVAÇÕES

A tecnologia transforma a realidade educativa, mas não é o único agente de transformação (Fielding & Lee, 1998).
Porque essa realidade é complexa e multifacetada, o objectivo desta investigação é estudar os factores
intervenientes no processo de utilização de TIC em actividades de aprendizagem, principalmente de língua, e das
conexões entre eles, processo que conduzirá à criação de uma teoria substantiva. O trabalho de campo decorreu
durante dois anos lectivos em duas escolas – uma do Primeiro e outra do Segundo Ciclos – e durante um ano numa
Escola Secundária. Incluiu principalmente actividades de escrita, sobretudo com processador de texto, mas também
com meios convencionais. Os alunos desenvolveram ainda algumas actividades de pesquisa de informação na Web
e de comunicação oral/conversação através de videoconferência.Os resultados mostram as inter-relações expressas
em cada proposição, das proposições entre si e das conexões entre a proposição central e as outras. Essa rede de
correlações, centro da teoria substantiva, é complexa porque as situações educativas estudadas também o são.
Dessa complexidade emerge, com clareza, que a interacção dos alunos com os pares, com os professores e com as
TIC contribui para o desenvolvimento da sua competência de comunicação. Esta é a proposição central sendo,
portanto, o centro da teoria substantiva.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/6914

2006

ARTIGO

CARVALHO, ANA

INDICADORES DE QUALIDADE DE

AMÉLIA AMORIM

SITES EDUCATIVOS

Este artigo constata a evolução que se tem verificado nos sites, a nível de layout e de design gráfico, de
funcionalidades informativas e interactivas, de orientação, de navegação e de comunicação, para depois explicitar os
componentes essenciais de um site educativo. Estes cinco componentes centram-se na informação, nas actividades,
na construção e edição colaborativa online, na comunicação e na partilha. Após um enquadramento sobre dimensões
e indicadores de qualidade de um site, são propostas as seguintes dimensões de qualidade de um site educativo:
identidade, usabilidade, rapidez de acesso, níveis de interactividade, informação, actividades, edição colaborativa
online, espaço de partilha e comunicação. Para cada dimensão são apresentados os indicadores de qualidade.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/5922

SANTOS, MARIA
2006

DISSERTAÇÃO

IDALINA LOURIDO
FIGUEIREDO DOS

A ESCOLA VIRTUAL NA
PRENDIZAGEM E NO ENSINO DA
MATEMÁTICA: UM ESTUDO DE CASO

No âmbito da presente dissertação de mestrado, desenvolveu-se um estudo com o objectivo de analisar o impacto da
integração de uma plataforma de gestão de aprendizagem – Escola Virtual – na aprendizagem e no ensino da
Matemática, em ambiente de sala de aula e extra aula. O estudo realizado foi um estudo de caso. A investigação
decorreu na ES/3 de Carvalhos, durante seis meses, no contexto da disciplina de Matemática do 12º ano e envolveu
51 alunos de dois grupos e 2 professoras, sendo uma delas a investigadora. Para a recolha de dados foram
desenvolvidos os seguintes instrumentos: Ficha de Identificação, um Questionário sobre Preferências de
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NO 12º ANO

Aprendizagem e Questionário de Opinião. A análise dos dados obtidos permitiu concluir, que a utilização da Escola
Virtual influenciou de modo positivo a motivação dos alunos e facilitou a compreensão dos conteúdos leccionados.
No que concerne às professoras, estas consideraram que a Escola Virtual favoreceu o trabalho colaborativo e a sua
utilização foi crucial na abordagem e leccionação de alguns conteúdos programáticos. Relativamente aos materiais
existentes na Escola Virtual, as professoras reconheceram a sua qualidade apesar de entenderem que poderiam ser
mais diversificados. Os alunos revelaram facilidade em aprender a usar o LMS Escola Virtual e consideraram a sua
utilização como uma experiência interessante e, por isso, deveria ser generalizada a todas as escolas de ensino
básico e secundário. Para além das competências específicas desenvolvidas, a utilização da Escola Virtual permitiu,
igualmente, desenvolver e aprofundar competências transversais, como a exploração de sites, a navegação e a
pesquisa de informação na Internet e a participação em Fóruns, promover a autonomia na aprendizagem criando
hábitos de trabalho colaborativo, partilha e troca de ideias.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/7221

RENTABILIZAR A INTERNET NO
2007

ARTIGO

CARVALHO, ANA

ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO :

AMÉLIA AMORIM

DOS RECURSOS E FERRAMENTAS
ONLINE AOS LMS

O acesso à Internet nas escolas, o equipamento das salas de informática e a iniciativa “Escola, Professores e
Computadores Portáteis” criaram as condições tecnológicas para que professores e alunos possam usufruir da
diversidade de informação online, da comunicação, da colaboração e partilha com outros, a que se acresce a
facilidade de publicação online. A integração dos serviços da Internet nas práticas lectivas com um propósito definido
de carácter disciplinar e transdisciplinar pode proporcionar um enriquecimento temático, social e digital para os
agentes envolvidos e sobre ela nos vamos debruçar na segunda parte deste artigo. Começaremos por salientar o
emergir da economia do conhecimento em rede, enquanto extensão cognitiva. Desta realidade, ressalta a
necessidade de conectividade e a importância do conectivismo, imprescindível ao ser humano do século XXI e que
abordamos na segunda parte. Na terceira parte, incidimos sobre as vantagens da utilização de LMS (Learning
Management Systems), como o Moodle, no apoio ao ensino presencial para o professor e os alunos. Abordamos
também as suas implicações ao nível de suporte ao aluno e de interacção online, que conduz os agentes educativos
de uma situação de ensino presencial para o ensino misto: blended-learning. Por fim, concluímos advertindo para a
importância de se começar a utilizar os recursos e as ferramentas online, para se evoluir para um ambiente que é
familiar aos alunos e através do qual podem aprender crítica e colaborativamente.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/7142

BOTTENTUIT JUNIOR,
2007

ANAIS

JOÃO
BATISTA; COUTINHO,
CLARA PEREIRA

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA A
FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA NA
SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Nesta comunicação vamos falar da importância da formação ao longo da vida, aspecto central no contexto de uma
sociedade globalizada em que o conhecimento e a inovação tecnológica são fontes de riqueza, poder e acesso ao
mercado de trabalho. As reacções just-in-time aos sinais dos tempos, impõem a troca do conceito de aprender, pelo
de “aprender a aprender” e de “aprendizagem ao longo da vida” e o repensar da educação que terá de adoptar
modelos mais flexíveis de formação a distância que tirem partido do potencial educativo da web. Nesse sentido
vamos começar por analisar a importância da formação ao longo da vida com o uso das tecnologias de informação e
comunicação; comentaremos ainda a importância que nestes novos cenários educativos assumem as modalidades
de e-learning nomeadamente o b-learning e o m-learning que muito podem contribuir a formação num mundo em as
pessoas tem cada vez menos tempo e cada vez mais necessidade de educação anytime e anywhere. Discutiremos
ainda os conceitos de aprendizagem cooperativa e colaborativa, suas características e diferenças, e terminaremos
equacionando cenários educativos que usam a web, não como uma simples tecnologia para o acesso e transmissão
de informação, mas como um meio para a construção e transformação da informação em conhecimento.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/7056
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BOTTENTUIT JUNIOR,
2008

ARTIGO

RECOMENDAÇÕES PARA PRODUÇÃO

JOÃO

DE PODCASTS E VANTAGENS NA

BATISTA; COUTINHO,

UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES VIRTUAIS

CLARA PEREIRA

DE APRENDIZAGEM

Neste artigo começamos por equacionar a importância que assume, nos dias de hoje, o acesso à informação e, ao
mesmo tempo, a necessidade crescente das pessoas preencherem o tempo gasto nas deslocações diárias de, e
para o local de trabalho. Abordamos depois o conceito de podcast equacionando as suas potencialidades educativas,
em especial o papel que podem desempenhar ao proporcionarem ao utilizador o acesso a modalidades de formação
“móvel”, no sentido de disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Por último, preocupados com a qualidade dos
episódios de podcast disponibilizados na web, decidimos desenvolver, com base numa revisão bibliográfica, um
conjunto de recomendações a cinco níveis - gerais, introdução, conteúdo, conclusão e trabalho em grupo – que
podem melhorar a qualidade da produção dos episódios nos podcasts, tornando-os mais claros e eficazes na
promoção das aprendizagens
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/8001

GERAÇÃO MÓVEL: UM AMBIENTE DE
2009

ANAIS

MOURA, ADELINA

APRENDIZAGEM SUPORTADO POR
TECNOLOGIAS MÓVEIS PARA A
“GERAÇÃO POLEGAR”

As gerações mais novas sentem uma grande atração pelas tecnologias móveis. Usam-nas diariamente, com grande
destreza, para comunicar e criar redes sociais. Com o aparecimento dos telemóveis 3G, estes dispositivos tornaramse autênticos minicomputadores, com a possibilidade de comunicação multimídia e wireless de qualidade. A elevada
taxa de expansão destes dispositivos obriga uma reflexão e investigação à volta da sua potencial exploração em
contexto educativo. Foi neste contexto que surgiu o projeto Geração Móvel. Pretendemos analisar as implicações das
tecnologias móveis (telemóvel e ultraportátil) no processo de ensino e aprendizagem, em especial na aprendizagem
individual e colaborativa. Para alcançar os objetivos propostos um Ambiente de Aprendizagem Suportado por
Tecnologias Móveis (AASTM) organizado em torno do plano curricular da disciplina de Português do 11º ano
atividades orientadas para a aprendizagem autónoma. Trata-se de um ambiente de aprendizagem construído para
ser acedido através de dispositivos móveis de pequeno e grande ecrã.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10056

2009

ANAIS

CARVALHO, ANA

ACTAS DO ENCONTRO SOBRE

AMÉLIA AMORIM

PODCASTS

Os podcasts surgem em 2004 e, desde então, têm vindo a impor-se na sociedade e no ensino. Inicialmente o termo
era sinónimo de um ficheiro áudio, mas rapidamente outros formatos surgem como o vídeo – o vodcast e o
screencast, que consiste na captura do ecrã com locução, sendo adequado para tutoriais - e a combinação de
imagem com locução - o enhanced podcast. É o renascer do áudio e do vídeo no ensino, fomentado pela facilidade
em editar e em publicar online, a que se associa a facilidade em descarregar para dispositivos móveis que permitem
que os alunos os ouçam ou vejam em qualquer hora e em qualquer lugar. Os podcasts constituem um recurso a não
menosprezar no ensino presencial e a distância. A forma como podem ser usados é muito variada, dependendo da
criatividade do professor que os reutiliza ou que os cria. O Encontro sobre Podcasts constitui um reflexo da
investigação e das experiências que se fazem no país e no estrangeiro.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10052

MOURA,
2010

ANAIS

ADELINA; CARVALHO
, ANA AMÉLIA
AMORIM

ENQUADRAMENTO TEÓRICO PARA A
INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS

Neste texto apresentamos o enquadramento teórico que suporta a integração de tecnologias móveis (telemóvel) em
contextos educativos, nomeadamente: Construtivismo, Teoria da Actividade e Modelo de ARCS, as especificidades
que o compõem e uma reflexão sobre a sua aplicação. Indicamos possibilidades de utilização das tecnologias móveis
dentro e fora da sala de aula, apresentando um exemplo de como as usamos.

MÓVEIS EM CONTEXTO EDUCATIVO
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/11140
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APROPRIAÇÃO DO TELEMÓVEL
2011

TESE

MOURA, ADELINA

COMO FERRAMENTA DE MEDIAÇÃO

MARIA CARREIRO

EM MOBILE LEARNING: ESTUDOS DE
CASO EM CONTEXTO EDUCATIVO

Os dispositivos móveis - Celular, PDA, Pocket PC, Tablet PC – têm vindo a ser usados como ferramentas de
aprendizagem em mobile learning. A emergência de novos cenários educativos levou-nos a tentar compreender os
desafios e oportunidades da integração de dispositivos móveis, como o celular, no processo de ensino e
aprendizagem. Propõe-se um referencial teórico com base nas abordagens Construtivistas, na Teoria da Atividade e
no Modelo ARCS, que esteve subjacente ao estudo desenvolvido. O estudo analisou como os alunos se apropriaram
do telemóvel como ferramenta de aprendizagem, avaliou o telemóvel como ferramenta de mediação em atividades de
aprendizagem e analisou as potencialidades e limitações da sua integração no processo de ensino e aprendizagem.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/13183

CONCEPÇÃO, AVALIAÇÃO E
2011

TESE

BOTTENTUIT JUNIOR,

DINAMIZAÇÃO DE UM PORTAL

JOÃO BATISTA

EDUCACIONAL DE WEBQUESTS EM
LÍNGUA PORTUGUESA

Nesta investigação apresentamos o processo de concepção, avaliação e dinamização de um portal educacional
dedicado à temática WebQuest. O portal foi desenvolvido com o intuito de criar um espaço para a divulgação da
estratégia pedagógica a toda a comunidade educativa lusófona interessada em conhecer, utilizar, partilhar
experiências e investigar sobre a referida temática. A investigação levada a cabo enquadra-se num modelo
metodológico designado na literatura por developmental research, dado que se pretendia estudar o processo de
concepção, avaliação e refinamento de um protótipo Web que tomou o formato de um portal temático e se constituiu
como o objecto de estudo na presente dissertação.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/11889

AMBRÓSIO, ANA;
COSTA, FÁBIO
MOREIRA;ALMEIDA,
2011

ARTIGO

LEANDRO

IDENTIFYING COGNITIVE ABILITIES TO

S.; FRANCO, AMANDA

IMPROVE CS1 OUTCOME

Introductory programming courses entail students’ high failure and dropout rates. In an effort to tackle this problem,
we carried out a qualitative study aiming to shed some light on the programming phase that is most challenging for
students, in order to elicit the specific difficulties they experience while learning to program. In doing so, distinctive
cognitive abilities, differentiating subjects in terms of the way they handle programming tasks, were detected. Such
aptitudes are represented in three groups of students: those who learn easily, those who never seem to fully grasp
what programming requires despite true effort, and those who experience a sudden insight, making them leap from a
point were they had difficulties to another where they overcome them.

HELENA
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/15932

RODRIGUES; MACED
O, JOAQUIM

KUKULSKA-HULME,
AGNES; PETTIT,
JOHN; BRADLEY,
2011

ARTIGO

LINDA; CARVALHO,
ANA AMÉLIA
AMORIM;HERRINGTO
N,
ANTHONY; KENNEDY,

MATURE STUDENTS USING MOBILE
DEVICES IN LIFE AND LEARNING

The paper reports on research concerned with learners’ uses of mobile technologies based on an international survey
which targeted students registered on selected master’s and doctoral programmes in Australia, Hong Kong, Portugal,
Sweden and the United Kingdom. The survey findings were enriched by local knowledge, as the authors administered
questionnaires in their own countries. The research gives an account of uses of handheld devices by students from
departments of education, educational technology, engineering, and information technology, in the domains of
learning, work, social interaction and entertainment. It illuminates learners’ choices in the midst of evolving social
practices, and challenges the common preconception that mobile devices are not suitable for academic study. In
today’s global education marketplace, educators need to get to know the technology habits and expectations of their
students, including those from other countries. Knowing about students’ previous practices and the techno-cultural
setting they come from, can help institutions to determine what types of mobile applications will be most appropriate to
support learning.
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DAVID; WALKER,

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/12035

AISHA

MARINHO,
2011

DISSERTAÇÃO

FRANCISCO
MOREIRA

A LEITURA E A INTERPRETAÇÃO DA
INFORMAÇÃO DA WEB: UM ESTUDO
COM ALUNOS DA DISCIPLINA DE
HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES

Este estudo integra-se na linha de pesquisa em Supervisão Pedagógica na Educação em História e Ciências Sociais
que tem vindo a ser desenvolvida na Universidade do Minho. Trata-se de um estudo descritivo, de natureza
essencialmente qualitativa, e desenvolve-se em volta da forma como os alunos selecionam e organizam a informação
que retiram da Web. Procura indagar que tipos de informação privilegiam na resolução de tarefas de natureza
explicativa, interpretativa e de fruição estética. A investigação foi levada a cabo em contexto escolar, envolvendo
alunos do Ensino Secundário, 11º ano, na disciplina de História da Cultura e das Artes, de uma escola da cidade de
Braga, Portugal. Inicialmente foi aplicada uma ficha de literacia informática, no sentido de apurar o tipo, a frequência
e as dificuldades evidenciadas na utilização que os alunos fazem do computador e da internet, em contexto escolar e
fora deste. Em seguida aplicou-se um questionário (ficha de trabalho) desenvolvido a partir da seleção de um site
para consulta/pesquisa de informação sobre a vida e obra de três "artistas" previamente escolhidos: Eiffel, Gauguin e
Rodin. Na escolha do site, http://pt.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel/Guagui/Rodin, prevaleceu o facto de este se
encontrar em "português", disponibilizar informação diversificada, oferecer um acervo iconográfico variado e a
existência de hiperligações que possibilitam complementar a informação oferecida. O recurso à ferramenta Web no
processo de ensino/aprendizagem teve como intenção compreender que tipo de informação é privilegiada pelos
alunos, os processos de explicação, interpretação, fruição estética e retirar algumas ilações para a educação artística
em geral, e o ensino da História da Cultura e das Artes em particular. Estas intenções levaram-nos a formular a
seguinte questão de investigação que esteve na origem deste estudo:- Que tipo de informação histórica é privilegiado
pelos alunos usando a Web na resolução de tarefas de natureza explicativa, interpretativa e de fruição estética? É
nossa expectativa que as conclusões deste estudo possam contribuir para a reflexão e consequente reforço das
práticas pedagógicas no ensino da História da Cultura das Artes.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/19083

CARVALHO, ANA

2011

CAPÍTULO LIVRO

AMÉLIA

TAXONOMIA DE PODCASTS : DA

AMORIM; AGUIAR,

CRIAÇÃO À UTILIZAÇÃO EM

CRISTINA; MACIEL,

CONTEXTO EDUCATIVO

Este artigo apresenta a taxonomia de podcasts desenvolvida no âmbito do projecto "Implicações pedagógicas da
utilização de podcasts em blended-learning". Os estudos, realizados na Universidade do Minho ao longo de três
semestres, envolveram 6 docentes e 479 alunos. Os podcasts mais usados são os informativos, que permitem
diversas finalidades e foram produzidos pela maior parte dos autores participantes no estudo, independentemente da
área científica e grau de formação. O formato áudio e uma duração curta foram predominantes nos episódios criados.
A taxonomia proposta e usada abarca todas as dimensões/categorias julgadas pertinentes neste tipo de classificação
e parece ser aplicável a outros estudos, dada a sua simplicidade e facilidade de utilização.

ROMANA
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/15964

2011

TESE

TEIXEIRA, ANTÓNIO
LUÍS VALENTE DE

INTEGRAÇÃO DAS TIC NA EDUCAÇÃO
: O CASO DO SQUEAK ETOYS

Neste trabalho de investigação, ao longo de quase cinco anos, utilizei metodologias qualitativas, que me permitem ter
uma visão holística da integração das TIC, assentando a investigação na minha própria história de vida, em
apontamentos de investigação-acção e no estudo de múltiplos casos de utilização do Squeak Etoys em ambientes
formais e não-formais de aprendizagem, envolvendo crianças, jovens estudantes universitários e professores do
ensino obrigatório. O estudo mostrou que as crianças e os adultos valorizam as TIC de formas substancialmente
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SOUSA

diferentes, tanto no domínio da fruição dos objectos ou recursos, como da sua utilização funcional. Os conceitos de
interacção manifestam-se também sob diferentes perspectivas nestes dois grupos. As crianças tendem a preferir
recursos digitais com interacções mais complexas, multidireccionais e hipertextuais, ao passo que os adultos tendem
a produzir recursos menos interactivos, unidireccionais e de navegação linear. Da investigação emerge um conjunto
variado de factores que influenciam a integração das TIC na educação, merecendo destaque a necessidade de a)
desenvolver as atitudes dos professores e das lideranças educativas face à inovação, incluindo mudanças na
valorização, no papel das TIC e nas práticas educativas; b) reconfigurar a resiliência dos professores através de
metodologias de integração das TIC que incluam projectos de rápida aplicabilidade nos contextos de intervenção; c)
promover o desenvolvimento de actividades inovadoras na escola, combinando sustentabilidade e disrupção de
modo a permitir integrar as TIC e assegurar a durabilidade temporal das estratégias e das novas práticas,
promovendo, simultaneamente, rupturas de dentro para fora; d) incentivar a cooperação entre os diversos
participantes no processo educativo, induzindo o desenvolvimento de comunidades de interesse e estabelecendo
sistemas de ajuda que impeçam que as dificuldades técnicas provoquem o fracasso das iniciativas de integração das
TIC.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/14206

MARQUES, CÉLIO
2011

CAPÍTULO LIVRO

GONÇALO; CARVALH
O, ANA AMÉLIA
AMORIM

PODCASTS NO ENSINO SUPERIOR:
UM ESTUDO EM LICENCIATURAS DE
GESTÃO

Neste estudo pretendeu-se criar e disponibilizar podcasts para dar feedback a um trabalho prático dos alunos e
simultaneamente auscultar a sua opinião acerca destes.Os resultados indicam que os alunos aceitaram bem esta
tecnologia, considerando os podcasts criados de qualidade. A maioria dos alunos ouviu-os mais que uma vez para
poder tomar nota de aspectos que escaparam na 1ª audição, tirar apontamentos e recapitulá-los. O computador foi o
meio mais usado pelos alunos para ouvirem os podcasts. A maioria deles tirava notas enquanto ouvia os podcasts.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/15743

MOURA, ADELINA;
2011

PAPER

CARVALHO, ANA
AMÉLIA AMORIM

APRENDIZAGEM MEDIADA POR
TECNOLOGIAS MÓVEIS: NOVOS
DESAFIOS PARA AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

O estudo de investigação que apresentamos foi realizado, no ano lectivo 2008/2009, em contextos de aprendizagem
suportados por tecnologias móveis possuídas pelos alunos, em particular o telemóvel. Trata-se de um estudo
exploratório de cariz qualitativo com opção metodológica pelo estudo de casos múltiplos (quatro), mas com apenas
uma unidade de análise. Participaram sessenta e oito alunos do ensino secundário geral e profissional, diurno e
noturno, de duas escolas urbanas, uma pública e outra semi-privada. As técnicas de recolha de dados utilizadas
foram o inquérito e a observação. Os dados recolhidos revelaram grande satisfação dos alunos pelas tarefas
realizadas, por tornarem o processo de ensino e aprendizagem mais atractivo e o reconhecimento do potencial
educacional do celular para apoio às práticas de estudo. Este estudo pretende ser um contributo para a integração de
dispositivos móveis na educação e alertar para as novas oportunidades de aprendizagem do mobile learning.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/15942

PEREIRA, ELISABETH
2012

PAPER

GOMES; OLIVEIRA,
LIA RAQUEL

TIC NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E
CONFLITOS VERSUS
POTENCIALIDADES PEDAGÓGICAS
COM A WEB 2.0

O artigo apresentado discute desafios e conflitos vivenciados por professores perante as sempre novas tecnologias
de informação e comunicação (TIC), em especial a WEB 2.0. Compreender o processo de inserção das TIC na
educação deve ser uma ação refletida, construída e partilhada. Relatamos alguns usos da WEB 2.0 na educação,
compreendendo que esta pode potencializar os processos de ensino e aprendizagem. Sugerimos estratégias
pedagógicas que possibilitam aprendizagens mais prazerosas e contextualizadas no currículo. Concluímos que é a
construção de saberes em colaboração o maior tesouro a encontrar na WEB 2.0.
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http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/19923

DESENVOLVIMENTO E

2012

TESE

MARQUES, CÉLIO
GONÇALO

IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE
BLENDED-LEARNING COM OBJECTOS
DE APRENDIZAGEM NO ENSINO
SUPERIOR

O ensino superior é atualmente confrontado com profundas mudanças decorrentes da aplicação do Processo de
Bolonha com vista à criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior e à passagem para um modelo de
aprendizagem centrado no aluno e assente no desenvolvimento de competências. Neste enquadramento, as
tecnologias de informação e comunicação assumem um papel preponderante no desenvolvimento de novos modelos
de organização do ensino e aprendizagem. A necessidade de encontrar um método de ensino que não passe
exclusivamente por sessões de natureza colectiva e que atribua aos alunos um papel mais activo na aprendizagem
levou ao desenvolvimento e implementação de um modelo de blended learning com base no Modelo Múltiplas
Perspectivas, um modelo para ensino a distância que visa a aquisição de conhecimentos de nível avançado em
domínios complexos através da aprendizagem independente e dos recursos de comunicação existentes nos sistemas
de gestão de aprendizagem (LMS).
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/19700

2012

DISSERTAÇÃO

AFONSO, GIL ANDRÉ
GOMES

ESTUDO SOBRE APRENDIZAGEM
PESSOAL COM TELEMÓVEIS,
CALCULADORAS E COMPUTADORES

As caraterísticas da sociedade atual estimulam o trabalho intelectual, a criatividade e o progressivo desvanecimento
dos limites físicos dos locais onde a aprendizagem poderia ter lugar, tudo isto é uma consequência do recurso a
tecnologias digitais que possibilitam a realização de uma mesma atividade independentemente do local físico
(Lisboa, Junior, & Coutinho, 2010). Os próprios alunos têm plena consciência que aprender é algo que se faz ao
longo da vida inteira e que as instituições de educação não são os únicos lugares onde podem aprender e que
aprender não tem hora marcada (Aresta, Pedro, Moreira, & Santos, 2011). Surgem assim novas formas de
aprendizagem e novos modelos de aluno no cenário educacional, entre os quais estão alunos que constroem os seus
próprios sistemas pessoais de aprendizagem em função de todos os recursos que têm ao seu dispor. No entanto, o
recurso a tecnologia como suporte para a aprendizagem não é, por si só, fator de motivação para os alunos (Dias,
2000) e a motivação desempenha um papel chave no processo de aprendizagem (Dexler, 2010). É neste contexto
que a presente investigação tem lugar, centrando-se no estudo das implicações do uso de calculadoras, telemóveis e
computadores na aprendizagem pessoal. Pretende-se com este trabalho investigar a forma como ocorre a
aprendizagem pessoal dos alunos, fora do contexto habitual de sala de aula, em ambiente informal portanto, e de
que forma os meios tecnológicos de uso comum entre os alunos têm influência nessa mesma aprendizagem.
Metodologicamente este estudo insere-se no paradigma de investigação qualitativa tendo participado na investigação
alunos do 10º, 11º e 12º ano do ensino secundário. Os resultados deste estudo sugerem que a tecnologia
desempenha um papel fundamental no processo de construção de conhecimento, tendo claras implicações em
termos de motivação e predisposição para o estudo. Além disso, parecem apontar no sentido de o aluno atual estar
conectado a uma rede de aprendizagem à qual recorre em qualquer instante e em qualquer lugar, ultrapassando
claramente as barreiras físicas do espaço escolar.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/24495

PEIXOTO, RITA
2012

DISSERTAÇÃO

MANUELA MIRANDA
MOURÃO

O CONTRIBUTO DO DICIONÁRIO
DIGITAL ONLINE PARA A
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA
PORTUGUESA: ESTUDO DE CASO NO
ÂMBITO DO PROJETO VISEUS -

No âmbito do Projeto VISEUS foi desenvolvido um software multimédia intitulado My Own Dictionary, O Meu
Dicionário na versão portuguesa. Este software educativo para além de promover a aquisição de competências no
domínio das novas literacias multimédia, é também importante no desenvolvimento da aprendizagem de línguas. O
estudo aqui apresentado mostra alguns dos resultados da utilização desta ferramenta multimédia disponível em
www.myowndictionary.eu. Esta investigação foi realizada na aula de língua portuguesa de 6º ano de uma escola de
Braga. Averiguou-se o domínio de competências digitais, bem como o envolvimento, motivação e autonomia dos
alunos durante a utilização deste Dicionário online. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa seguindo a
estratégia do estudo de caso. O estudo aqui apresentado reflete alguma evidência de que a utilização das TIC na
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HTTP://WWW.MYOWNDICTIONARY.EU/

sala de aula enriquece o processo de ensino-aprendizagem, torna-a mais atualizada, dinâmica, diversificada e eficaz
na construção de conhecimentos, dando mais poder aos alunos no desenvolvimento dos seus saberes. O estudo
desenvolvido promoveu a familiarização dos alunos observados com diferentes dicionários, sendo contudo dada a
ênfase ao dicionário digital online disponível em www.myowndictionary.eu. Ainda no âmbito desta investigação, o
grupo observado estudou a obra Ulisses, da autora portuguesa Maria Alberta Menéres, inserida no Plano Nacional de
Leitura (PNL) e dela seleccionou palavras cujos significados desconhecia, que considerou “interessantes”, “bonitas”
ou “que os marcaram”. Estas palavras serviram como as primeiras entradas no My Own Dictionary. Toda a dinâmica
de ensino aprendizagem foi gerada através do software contido no site www.myowndictionary.eu. Neste estudo os
alunos desenvolveram os seus Dicionários de forma construtivista, trabalhando cooperativamente e de forma
autónoma. Este estudo constitui um contributo para a integração de software de qualidade na educação, motivando a
experimentação e utilização de outros semelhantes que tragam aprendizagens e favoreçam a autonomia e
construção de conhecimento dos alunos numa perspectiva construtivista.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/21024

INVESTIGAR O CONHECIMENTO

2012

DISSERTAÇÃO

BRAGADO, LUÍS
MANUEL CLARO

PELOS PROFESSORES DA ESCOLA
BÁSICA DE RIO TINTO Nº 2 DAS
FERRAMENTAS WEB 2.0 E A SUA
UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA LETIVA

O avanço e a inovação tecnológica, com destaque para as tecnologias de informação e comunicação, transformaram
a World Wide Web fruto dos estudos de Tim Berners-Lee, na sua essência original fornecedora de informação, numa
plataforma global, de partilha de informação e de conhecimento, dinâmica e interativa. Esta segunda geração da Web
caraterizada pela interação com o utilizador, denominada Web 2.0, oferece aos utilizadores uma multiplicidade de
ferramentas e aplicativos online, permitindo a possibilidade de publicar, editar, colaborar e partilhar experiências,
informações e conhecimentos de forma fácil e simples. A implementação do Plano Tecnológico da Educação permitiu
reforçar, equipar e modernizar as escolas públicas portuguesas do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino
secundário com meios tecnológicos e o acesso à Internet através de banda larga de alta velocidade. Estando as
escolas equipadas com meios tecnológicos e infraestruturas que permitem o acesso rápido à Internet, a utilização de
algumas ferramentas da Web 2.0 em contexto educativo são um potencial para o ensino aprendizagem. O presente
estudo, teve como objetivo principal averiguar se os professores do 2º e 3º ciclos da escola Básica de Rio Tinto Nº2
(Gondomar) em exercício no ano letivo de 2011-12, conhecem e utilizam algumas das ferramentas Web 2.0 e se as
integram e utilizam nas suas práticas letivas. Para a realização do estudo optou-se por uma abordagem metodológica
descritiva (quantitativa) e pelo formato de inquérito por questionário (survey), que depois de validado por peritos e de
parecer favorável da DGIDC para a sua realização em ambiente escolar, foi distribuído a todos os professores do 2º
e 3º ciclos do ensino básico da escola. A taxa de retorno dos questionários validados foi de 91,8%. Os resultados
comprovam que a maioria dos professores não conhece a designação de Web 2.0, nem algumas das suas
ferramentas que constavam no inquérito como o Podomatic, o Myebook ou o Diigo. Utilizam essencialmente o
Youtube, o Facebook, o Google Docs e a plataforma Moodle mas para uso pessoal e só pontualmente algumas
destas ferramentas em contexto de sala de aula. No entanto a maioria dos professores acredita no potencial destas
ferramentas na promoção das aprendizagens. Os motivos para a fraca implementação das ferramentas Web 2.0 nas
práticas letivas são apontados pelos professores no estudo como a falta de formação na área das tecnologias, a falta
de tempo para explorar as ferramentas, as infraestruturas da sala de aula, o número insuficiente de computadores
para os alunos ou a instabilidade no acesso à internet.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23672

TEMPOS LIVRES E EDUCAÇÃO DE
2012

DISSERTAÇÃO

CORREIA, SÍLVIA

ADULTOS: O PAPEL DA TELEVISÃO

O presente estudo foi desenvolvido na área de Educação de Adultos e teve como finalidade compreender como os
adultos ocupam os seus tempos livres e o peso da televisão nos mesmos. Ao longo do nosso trabalho procurámos
fundamentar teoricamente os conceitos de educação de adultos, de tempo livre e de ócio/lazer. Acreditamos que a
aprendizagem ao longo da vida não pode nem deve descurar os momentos de ócio/lazer e o seu contributo para o
desenvolvimento humano. Pensamos também que os modos de ocupação dos tempos livres dos adultos, enquanto
terreno de aprendizagens, têm na televisão uma aliada preferencial. Esta investigação procura olhar a educação de
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adultos na sua dimensão humanista, ou seja, procurando entender a educação como um processo que visa o
desenvolvimento humano em todas as suas facetas. Neste sentido, parece-nos fundamental compreender as
motivações de ocupação dos tempos livres escolhidas pelos adultos. Na verdade, pensamos que uma educação
distante da formalidade escolar, que encare o adulto como sujeito, como aquele que persegue o desenvolvimento
ligado aos seus interesses e necessidades imediatas, face a um mercado competitivo, mas também como aquele que
procura o seu desenvolvimento integral, tendo por horizonte a felicidade é, na realidade, a educação que urge
implementar. Neste sentido, o tempo livre surge como um tempo cujos modos de ocupação promovem
aprendizagens que são determinantes no desenvolvimento pessoal e social. Sendo a televisão um media
omnipresente no quotidiano de todos, e um dos modos de ocupação de tempos livres mais disponível e acessível,
procuramos analisar em que medida esta pode fomentar aprendizagens e assim favorecer a afirmação do humano.
Combinando o estudo teórico com o trabalho empírico, realizado numa empresa privada de formação profissional, foi
possível concluir que os momentos de ócio/lazer potenciam aprendizagens significativas nos adultos. Estas
aprendizagens são principalmente estimuladas por atividades de ócio/lazer menos organizadas, praticadas por si
mesmas e definidas na sua vertente autotélica, sendo aquelas a que mais se dedica o grupo de adultos estudado,
nomeadamente ao consumo de televisão. Embora partilhando a consciência da dualidade de prós e contras existente
nos discursos sobre o pequeno ecrã, foi nossa opção centrarmo-nos nas escolhas e nos usos do telespectador e
destacar as suas virtudes, no quadro de uma visão do ócio/lazer enquanto construtor de saberes para uma
verdadeira aprendizagem sem idade.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23999

AMARAL, INÊS DE
2012

TESE

OLIVEIRA CASTILHO
E ALBUQUERQUE

REDES SOCIAIS NA INTERNET:
SOCIABILIDADES EMERGENTES

Na presente investigação procurámos compreender se da apropriação de ferramentas de interacção mediada por
computador, através de técnicas de indexação semântica, emergem novas modalidades de sociabilidade e se
efectivam novas práticas e relações sociais que representam um termómetro desterritorializado da sociedade.
Defendemos a tese de que o conteúdo é o novo laço relacional das redes sociais assimétricas, transformando estas
estruturas em mapas de mediações e interacções sociais delineadas pela utilização da técnica. O quadro teórico da
nossa investigação remete para o novo cenário digital, que originou uma mudança para um paradigma orientado à
sociabilização. O enquadramento teórico-metodológico foi exposto na primeira parte da dissertação e consistiu num
intenso mapeamento de conceitos sequenciais e interligados. Reflectimos sobre o contexto da mudança de
paradigma social e comunicativo. Problematizámos a ideia de desterritorialização da sociedade e apresentámos uma
redefinição dos conceitos de espaço, lugar, rede e comunidade. Enfatizámos a necessidade de adaptação das
noções de esfera pública, território e presença ao cenário digital. Apresentámos o conceito de “Sociedade 2.0”
enquanto processo que se materializa através da inteligência colectiva gerada pela interacção digital. Abordámos a
metodologia da Análise de Redes Sociais, as suas principais teorias e modelos. Operacionalizámos a distinção entre
redes sociais e comunidades virtuais, interligando-a com uma exposição sobre as plataformas técnicas que as
suportam no ciberespaço. Contextualizámos o argumento do conteúdo como laço relacional de redes e comunidades
que se formam através de padrões de interacção que decorrem da apropriação de técnicas de indexação semântica
Na pesquisa empírica analisámos de que forma as hashtag networks, que se concretizam nos media sociais,
representam estruturas que permitem estudar interacções, em torno da apropriação do conteúdo e de conversação,
enquanto redes de utilizadores que potenciam modalidades de sociabilidade distintas das tradicionais.
Desenvolvemos um estudo de caso dividido em três momentos: contextualização do objecto empírico, instrução do
olhar sobre as propriedades dos dados e análise de Na pesquisa empírica analisámos de que forma as hashtag
networks, que se concretizam nos media sociais, representam estruturas que permitem estudar interacções, em torno
da apropriação do conteúdo e de conversação, enquanto redes de utilizadores que potenciam modalidades de
sociabilidade distintas das tradicionais. Desenvolvemos um estudo de caso dividido em três momentos:
contextualização do objecto empírico, instrução do olhar sobre as propriedades dos dados e análise de Na pesquisa
empírica analisámos de que forma as hashtag networks, que se concretizam nos media sociais, representam
estruturas que permitem estudar interacções, em torno da apropriação do conteúdo e de conversação, enquanto
redes de utilizadores que potenciam modalidades de sociabilidade distintas das tradicionais. Desenvolvemos um
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estudo de caso dividido em três momentos: contextualização do objecto empírico, instrução do olhar sobre as
propriedades dos dados e análise de redes sociais desenhadas a partir de interacções num conjunto de mensagens,
publicadas no Twitter, com indexação semântica. Os resultados globais da investigação permitem afirmar que
emergem novas modalidades de sociabilidade que decorrem de práticas potenciadas pelas ferramentas técnicas e
são distintas das tradicionais, concretizando-se em interacções e relações sociais baseadas no conteúdo e
mobilizando diversas formas de capital social. Identificámos um padrão de «individualismo em rede» (Wellman e
Gulia, 1999; Castells, 2003; Recuero, 2009) que traduz potencial de acção colectiva e viralidade, velocidade de
transmissão da informação e integração de audiências de audiências com redes múltiplas. Este modelo de
participação evidencia ainda fraca cooperação e reciprocidade, estruturas sociais fragmentadas em pequenos grupos
coesos e sedimentadas com a prevalência de laços fracos, actores centrais e redes pouco democráticas. Os novos
laços sociais que interligam redes a redes no ciberespaço centram-se no conteúdo e na conversação, transformando
as tradicionais audiências e os consumidores em prosumers e abrindo possibilidades a novos gatekeepers, mas não
materializam o fim da centralidade dos media profissionais. A conclusão global desta investigação é a de que nas
redes sociais assimétricas, criadas através da indexação do conteúdo, emergem sociabilidades distintas das
tradicionais que permitem a construção de uma realidade social própria e se traduzem num termómetro
desterritorializado das sociedades info-incluídas.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/19731

TIC
PEREIRA, ELISABETH
2012

ANAIS

GOMES; OLIVEIRA,
LIA RAQUEL

NA

EDUCAÇÃO:

CONFLITOS

DESAFIOS

E

VERSUS

POTENCIALIDADES

PEDAGÓGICAS

COM A WEB 2.0

O artigo apresentado discute desafios e conflitos vivenciados por professores perante as sempre novas tecnologias
de informação e comunicação (TIC), em especial a WEB 2.0. Compreender o processo de inserção das TIC na
educação deve ser uma ação refletida, construída e partilhada. Relatamos alguns usos da WEB 2.0 na educação,
compreendendo que esta pode potencializar os processos de ensino e aprendizagem. Sugerimos estratégias
pedagógicas que possibilitam aprendizagens mais prazerosas e contextualizadas no currículo. Concluímos que é a
construção
de
saberes
em
colaboração
o
maior
tesouro
a
encontrar
na
WEB
2.0.
The article discusses the challenges and conflicts experienced by teachers facing the always new information and
communication technologies (ICT), as the the Web 2.0. Understanding that the process of integration of ICT in
education must be a reflexive action,,built and shared. We report on some use of Web 2.0 in education to understand
that this can enhance the teaching and learning processes. We suggest teaching strategies that enable contextualized
learning more enjoyable and integrated in the curriculum. We conclude that it is the construction of knowledge in
collaboration the greatest treasure found in Web 2.0.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/19923

AMBIENTES ONLINE NO CONTEXTO

2012

TESE

DUARTE, JOAQUIM
ALBERTO MARQUES

DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO E
DO ENSINO SECUNDÁRIO: UM
ESTUDO SOBRE AS ESCOLAS DO
CCUM

A importância e o potencial educacional associado à utilização de sistemas de gestão de aprendizagens LMS
(Learning Managment Systems), de que a MOODLE é um exemplo amplamente divulgado no nosso país, é
atualmente reconhecido e valorizado pelos responsáveis pela educação quer ao nível das instâncias europeias, quer
ao nível nacional, como revelam diversas iniciativas que nos últimos anos têm sido promovidas pelo Ministério da
Educação, nomeadamente através da então designada ECRIE (Equipa Computadores, Redes, Informáticas e
Educação), integrada nas estruturas da DGIDC (Ministério da Educação e Ciência - Direcção-Geral de Inovação e de
Desenvolvimento Curricular) e atualmente substituída pela ERTE (Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas)
Dada a relevância que reconhecemos à crescente importância dos ambientes online, nomeadamente na sua
dimensão relacionada com os contextos escolares do ensino não superior, desenvolvemos no Instituto de Educação
na Universidade do Minho e no âmbito do CCUM (Centro de Competência da Universidade do Minho) um projeto de
investigação intitulado ―Ambientes Online no Contexto das Escolas do Ensino Básico e do Ensino Secundário: Um
estudo sobre as escolas do CCUM. Este trabalho teve subjacentes três objectivos principais 1. Caracterizar o atual
"estado da arte", referente à utilização da MOODLE no contexto das escolas do ensino básico e secundário em
Portugal; 2. Caracterizar as escolas do CCUM no que concerne à utilização da plataforma MOODLE; 3. Obter o
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conhecimento pormenorizado de práticas de utilização da MOODLE com base na realização de um estudo de caso.
Nesse sentido começamos por contextualizar este trabalho a partindo do trajeto das TIC desde o projeto MINERVA
até ao projeto MOODLE.edu.pt. De todos estes estudos apresentamos as correspondentes conclusões. Trata-se de
uma plataforma usada essencialmente no processo de ensino-aprendizagem em que os aspetos colaborativos
assumem importância através da utilização dos fóruns. Também a recolha e disponibilização da informação a
professores e alunos se inserem nesse âmbito constituindo-se também a MOODLE como um importante recurso de
extensão à sala de aula onde a informação, por ser revista e reutilizável, constitui um importante repositório. Apesar
da evolução que se tem verificado sente-se a necessidade de formação essencialmente junto dos professores
utilizadores cobrindo os aspetos técnicos e pedagógicos uma vez que não se conhecendo os aspetos técnicos não
se pode tirar partido dos aspetos pedagógicos. Por outro lado a MOODLE deverá também ser alvo de melhorias quer
no modo de acesso mais facilitado e numa aparência mais amigável e intuitiva quer no permitir uma aprendizagem
mais modular em que o aluno pudesse gerir a sua aprendizagem e ter o feedback da sua evolução sendo-lhe
atribuída uma maior responsabilização e autonomia. Por fim deveria haver uma política de dinamização que os
órgãos de gestão valorizassem podendo ser a MOODLE utilizada não só na aprendizagem mas também nos
processos de gestão e pedagógico assim como nos processos administrativos.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/20922

Fonte: REPOSITORIUM - Universidade do Minho – Portugal. Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/>. Acesso em: 26 out. 2012.

Nesta base de dados portuguesa, o enfoque dos trabalhos encontrados é fortemente direcionado à educação básica e aponta as
experiências com tecnologias móveis (em particular o celular) (MOURA; CARVALHO, 2011) e estratégias de trabalho pedagógico
com integração da web 2.0 (BOTTENTUIT JUNIOR, 2010; MARQUES; CARVALHO, 2011).
Outro espaço de publicação e, portanto de circulação, de pesquisas científicas são os congressos reconhecidamente voltados para
balizar o conhecimento na área de educação e tecnologia. No Brasil destaquei dois: o SBIE (Simpósio Brasileiro de Informática na
Educação

-

http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie)

e

o

Seminário

WEB

CURRÍCULO

(http://www.PUC-

SP.br/webcurriculo/programacao.html). O critério de escolha destes dois eventos baseou-se na sua amplitude e abrangência. A
palavra-chave escolhida foi “dispositivos móveis” por conta do caráter do evento já ser educacional e tecnológico.
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Quadro 11: SBIE – Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação

SBIE – Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – 2011 e 2012

PALAVRAS-CHAVE: DISPOSITIVOS MÓVEIS

ANO

QTD.

AUTOR(ES)

Marcelo Ricardo Quinta,
2010

1

TÍTULO

Problemas e soluções em u-learning e a

Fábio Nogueira de

adaptação de conteúdo de objetos de

Lucena

aprendizagem para diferentes dispositivos

OBSERVAÇÕES

O aumento da popularidade do emprego de tecnologias móveis para acesso a internet viabiliza o
acesso a conteúdo educacional em qualquer lugar, em qualquer instante. Contudo, usufruir desta
flexibilidade exige esforço considerável, pois o responsável pelo conteúdo deve produzir não apenas
uma versão do material, mas tantas quanto forem o número de dispositivos diferentes empregados. O
presente artigo discute problemas associados ao emprego de diferentes dispositivos para acesso a
conteúdo educacional e apresenta a solução Odin, que oferece transparência na adaptação automática
de áudio, vídeo, imagens e texto para emprego adequado do conteúdo adaptado para diferentes
dispositivos. Odin oferece suporte ao SCORM [SCORM 2010] e permite ser adicionado como extensão
em servidores de aplicações para ensino a distância
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/1501

2011

1

Maurílio Silva, Vivianny
Duarte Teles

O aprendizado de língua inglesa em
dispositivos móveis através da aplicação de
um sistema tutor inteligente

Neste artigo é apresentado o desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis que
apresenta recursos de multimídia e interatividade, bem como é caracterizada como um sistema tutor
inteligente. Este aplicativo objetiva facilitar o aprendizado de língua inglesa, dessa forma análises
acerca da interação usuário/aplicação estão sendo realizadas com o intuito de avaliar os efeitos do
mesmo na aprendizagem de alunos de inglês, proporcionando assim a aquisição de um segundo idioma
dentro e fora da sala de aula.
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/1835

Márcia Abech, Cristiano
2012

04

André da Costa, Jorge
Barbosa, Sandro Rigo,
Wagner Cambruzzi

Um Modelo de Adaptação de Objetos de
Aprendizagem com foco em Dispositivos
Móveis

A popularidade de dispositivos móveis com acesso a internet torna viável o acesso a conteúdo
educacional independente do lugar ou momento. Entretanto, utilizar esta tecnologia para este propósito,
requer esforço por parte dos educadores, pois o conteúdo deve ser disponibilizado para as diversas
versões e modelos de dispositivos, bem como, poderiam estar adaptados ao perfil de aprendizado do
aluno. Este trabalho propõe um modelo e um protótipo de um sistema de adaptação de objetos de
aprendizagem para dispositivos móveis.
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/1781
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Organizando um Repositório Virtual de
Nécio de Lima Veras

Objetos de Aprendizagem para Dispositivos
Móveis

Este trabalho descreve o estágio atual de um projeto cujo objetivo é organizar um repositório de Objetos
de Aprendizagem para dispositivos móveis no Instituto Federal do Piauí, campus de Parnaíba. Trata-se
de uma pesquisa exploratória envolvendo coleta e tabulação de dados, mapeamento bibliográﬁco e o
desenvolvimento de um software capaz de disponibilizar objetos de aprendizagem especíﬁcos.
Atualmente estão catalogados e classiﬁcados dispositivos móveis encontrados no cenário da pesquisa,
bem como, identiﬁcados os conteúdos curriculares que mais proporcionam diﬁculdades aos estudantes.
Acredita-se que, com a ﬁnalização da mesma, será possível contribuir para a promoção de melhores
práticas pedagógicas e, em consequência, uma educação de melhor qualidade aos atores envolvidos
no processo de ensino/aprendizagem no âmbito do Instituto Federal do Piauí, Campus de Parnaíba.
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/1754/1515

Laís Z. Pedro, Simone S.
Borges, Aparecida M. Z.
Lopes, João P. T. Souza,
Anarosa A. F. Brandão,
Leônidas O. Brandão,
Seiji Isotani

Projeto e Desenvolvimento de um
Aplicativo de Geometria Interativa
para Dispositivos Móveis

A Geometria Interativa (GI) considera que a representação e a manipulação do espaço geométrico, por
meio de interfaces amigáveis, podem contribuir, de modo significativo, para o processo de ensino e
aprendizagem da Geometria. Contudo, todos os software de geometria interativa desenvolvidos até o
momento estão baseados no modelo desktop (computador pessoal). Neste modelo considera-se que a
interação entre o usuário e software ocorre através dos padrões de entradas e saídas convencionais:
teclado, o mouse e o monitor. Para que a GI possa ser efetivamente utilizada em dispositivos móveis
como smartphones e tablets, onde os meios de entrada de dados são toques e gestos de dedos e a
saída uma tela gráfica de tamanho reduzido, existe a necessidade de se repensar a interface e os
métodos de interação durante a manipulação de objetos geométricos. Assim, este artigo apresenta o
estudo, planejamento e desenvolvimento de uma ferramenta de GI para ser utilizada em dispositivos
móveis baseados na tecnologia Android. Neste trabalho, identificou-se um modelo adequado de
interface e interação para a ferramenta, de modo a se obter um ambiente de aprendizagem alinhado
aos princípios da GI.
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/1760

Bruno H. Orlandi, Seiji
Isotani

Uma Ferramenta para Distribuição de
Conteúdo Educacional Interativo em
Dispositivos Móveis

Este artigo descreve o estudo e desenvolvimento de um sistema de autoria e distribuição de conteúdo
educacional interativo para dispositivos móveis (smartphones e tablets). Em linhas gerais, a ferramenta
permite que o aluno responda uma lista de exercícios de múltipla escolha. Em seguida o sistema pode
avaliar automaticamente as respostas dos alunos gerando dados que podem ser usados pelo professor
para acompanhar o desenvolvimento dos alunos. O principal objetivo da ferramenta é permitir que o
professor verifique dificuldades de aprendizagem de forma rápida e fácil com o auxílio de um sistema
computacional.
http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/1792/1553

Fonte: SBIE – Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – 2011 e 2012. Acesso em: 20 out. 2012.
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Quadro 12: Seminário WEB CURRÍCULO

Seminário WEB CURRÍCULO: 2010 – 2012

PALAVRAS-CHAVE: tablet, dispositivos móveis e mobilidade

ANO

QTD.

AUTOR

TÍTULO

Aprendizagem com mobilidade (MPaulo Gaspar Graziola Jr.

LEARNING) na perspectiva dialógica:
reflexões e possibilidades para práticas
pedagógicas e o currículo

2010

OBSERVAÇÕES

O trabalho traz uma reflexão sobre aprendizagem com mobilidade (m-learning), apoiada pelo uso de
Tecnologias Móveis Sem Fio (TMSF), tais como Personal Digital Assistant (PDAs), palmtops, smartfones,
celulares, dentre outros. Nesse contexto surge o problema: como as TMSF podem contribuir para práticas
pedagógicas numa perspectiva dialógica, colaborativa e cooperativa”. A metodologia utilizada para o
desenvolvimento da pesquisa foi estudo de caso – entendendo as práticas pedagógicas com o uso das TMSF
no contexto da aprendizagem com mobilidade como o caso a ser pesquisado.
http://gpedunisinos.files.wordpress.com/2010/12/getattachment.pdf

02

Angeles Treitero García Cônsolo

Mobilidade: a nova linguagem para o
aprendizado na era líquida

Este trabalho busca traçar um cenário a respeito dos dispositivos móveis, seu surgimento e desenvolvimento
até os dias atuais, como também fazer uma refletir sobre temas como: mobilidade, novos comportamentos de
sociabilidade, conexão constante, ou seja, conceitos que estão presentes quando se fala de tal tecnologia.
Busca, também, analisar algumas transformações que vêm ocorrendo como fruto das mídias móveis.
http://www.unigran.br/revistas/mercado/paginas/arquivos/edicoes/1N2/21.pdf

Aprendizagem com mobilidade (M2012

06

Paulo Gaspar Graziola

LEARNING) como prática pedagógica no
currículo

As profundas modificações na sociedade a partir do uso das Tecnologias Digitais (TDs) no nosso cotidiano,
acaba causando perplexidade. Novos modelos educacionais estão se desenvolvendo na tentativa de suprir
as teorias tradicionais de ensino e aprendizagem que se tornam ineficientes na construção de conhecimento.
Aliado a isso, a crescente necessidade de mobilidade de pessoas, informação e objetos, fisicamente e
geograficamente distantes, além da troca de espaços formais de educação, oportunizam o emprego da
emergente aprendizagem com mobilidade (m-learning), apoiadas pelo uso de tecnologias móveis sem fio,
como PDAs, palmtops, celulares, entre outros. Vê-se necessária uma capacitação docente em que seja
possível aliar o uso das TDs, especificamente a modalidade m-learning, à teoria e prática educativa, uma vez
que trabalhar com essas tecnologias exige do professor uma nova postura frente a organização do currículo,
sua metodologia e a mediação. Além disso, as mudanças enfrentadas, quando compartilhadas e refletidas
podem ser muito mais significativas para a atuação docente.
http://www.abed.org.br/congresso2008/tc/5112008112157PM.pdf
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Tatiana Paz Isa Beatriz da Cruz Neves,

Constituição do currículo multirreferencial

Lynn Alves

na cultura da mobilidade

Na cibercultura tudo parece estar em rede e a rede está em todos os lugares. As tecnologias digitais
reconfiguram a mobilidade informacional num processo que envolve alterações nas dinâmicas sóciocomunicacionais. Este novo contexto é inspirador para um repensar o currículo educacional, sobretudo na
perspectiva multirreferencial que rompe com a ortodoxia da fidelidade a um único paradigma epistemológico/
metodológico. Diante disto, este artigo tem como objetivo estabelecer uma interface entre o currículo
multirreferencial e o atual contexto de uso dos dispositivos digitais portáteis. Através de argumentação
teórica, revela que a cultura da mobilidade proporciona uma base dinâmica de produção social de conteúdo,
que pode ser inspiradora para a vivência de um currículo dinâmico e contextualizado.
(material online não disponível)

Gilian Cristina Barros, Alexandre
Direne, Alexander Robert e Kutzke,
Wilson da Silva

A mobilidade tecnológico-educacional e
as possibilidades de coincidência entre
tecnologias e currículo por meio da
produção e uso de webquests

Investigação que vem sendo realizada na Formação de Professores das Escolas do Projeto Piloto Um
Computador por Aluno do estado do Paraná – UCA/PR que objetiva, pela análise, verificar as possibilidades
de coincidência entre tecnologias e currículo por meio da WebQuest – metodologia que oportuniza a pesquisa
escolar utilizando preferencialmente recursos da web. Os fundamentos desta análise estão pautados nas
pesquisas de (ALMEIDA & VALENTE, 2011), (COUTINHO, 2006), (OLIVEIRA & PARASKEVA, 2006) e
(SILVA, 2002) que tratam da integração tecnologias e currículo em diferentes perspectivas. O conceito,
nascido no contexto desta investigação, ‘mobilidade tecnológico-educacional’ na dimensão do trinômio
professor-aluno-conteúdo, é apresentado teoricamente de forma ainda inerme, mas que se pretende densa
no desenvolvimento da investigação.
http://pt.scribd.com/doc/131927135/A-mobilidade-tecnologico-educacional-e-as-possibilidades-decoincidencia-entre-tecnoloigas-e-curriculo-por-meio-da-producao-de-WebQuests

Léa da Cruz Fagundes, Maria Helena
Cautiero Horta Jardim, José Armando

Mobilidade e educação

Valente e Lucia Leão

Wagner Merije Rodrigues Araújo
Valdenice Minatel, Gilson Barreto e
Robson Medeiros Alves

Experiências com uso de tecnologias e
mobilidade na educação

Martinha Clarete Dutra dos Santos,
Elisa Tomoe Schlünzen, Maria dos Reis

Letramentos, mobilidade e educação

Moreno Tavares e Maria Dolores Fortes

inclusiva

Alves

Fonte: Seminário WEB CURRÍCULO. Acesso em: 30 dez. 2012.

Mesa redonda
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Quadro 13: Relatórios, revistas e compêndios

RELATÓRIOS, REVISTAS E COMPÊNDIOS

PALAVRAS-CHAVE: MOBILIDADE E M-LEARNING

Nome/Origem

Revista Educação Online

LINKS

http://www.latec.ufrj.br/revistas/index.php?journal=educaonline&page=article&op=view&path%5b%5d=291&path%5b%5d=416.

http://dera.ioe.ac.uk/1475/2/becta_2008_web2_currentlandscapeadditional_litrev.pdf May 2008 http://www.becta.org.uk
Reino Unido
Web 2.0 technologies for learning: the current landscape – opportunities, challenges and tensions.

Relatório Europa

CARVALHO, J.; CARRIL, I.; DIAS, A.; ISPÁN, Z.; JACK, J.; KEEGAN, D., KISMIHÓK, G.; MILEVA, N.; PAULSEN, M. F.; REKKEDAL, T.; SIMPSON, B. THE ROLE OF Mobile learning in Europe
today. 2008. Disponível em: http://www.exact.ie/ebook/mobilelearning/

Eduinova

Tecnología portátil en la sala de clases: pocket PC (proyecto piloto – informe final). 2009. Disponível em: http://www.eduinnova.com/index.php/es/

Portal Ericsson

DIAS, A.; CARVALHO, J.; KEEGAN, D.; KISMIHOK, G.; MILEVA, N.; NIX, J.;REKKEDAL, T. Introdução ao mobile
http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/programs/the_role_of_mobile_learning_in_european_education/products/wp/socrates_wp1_portuguese.pdf

Europa

DIAS, A.; KEEGAN, D.; KISMIHOK, G.; MILEVA, N.; REKKEDAL, T. Achievements of Mobile learning today. 2008a. Disponível em: http://www.exact.ie/ebook/achievements/

learning.

2008b.

Disponível

em:

CASTELLS, M.; FERNANDEZ-ARDEVOL, M.; QIU, J. L.; SEY. A. THE MOBILECOMMUNICATION SOCIETY. Disponível em: http://arnic.info/workshop04/mcs.pdf

Estados Unidos

Across-cultural analysis of available evidence on the social uses of wireless communication technology. In: International Workshop On Wireless Communication Policies And Prospects: A
Global Perspective. University Of Southern California, Los Angeles, USA, 2004.

COSTABILE, M. F.; DE ANGELI, A.; LANZILOTTI, R.; ARDITO, C.; BUONO, P.;PEDERSON, T. Explore! Possibilities and challenges of mobile learning. In: Conference On Human Factors In
Computing Systems, 26., 2008, FLORENCE, ITALY. PROCEEDINGS.... NEW YORK, USA: ACM, 2008. http://doi.acm.org/10.1145/1357054.1357080
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O documento Horizon Report de 2012 (http://www.nmc.org/publications/2012-horizon-report-k12), traz a seguinte perspectiva sobre o tempo de adoção das tecnologias pelas escolas:
Horizon Report

Celulares e seus aplicativos - um ano ou menos; tablets - dois a três anos e realidade aumentada, interfaces naturais e aprendizagem baseada em jogos ambientes pessoais de aprendizagem quatro a cinco anos.

Dr
Kristy
Goodwin.
A
partnership
between
Sydney
http://www.cap.nsw.edu.au/files/ipad_evaluation_sydney_region_exec_sum.pdf

region

and

the

NSW

curriculum

Austrália
http://eprints.qut.edu.au/5399/1/5399.pdf mobile learning in review: opportunities and challenges for learners, teachers, and institutions

Edited by Jill Attewell and Carol Savill-Smith. http://www.m-learning.org/
M-learnig.org

http://www.m-learning.org/docs/mlearn%202004%20book%20of%20conference%20papers.pdf#page=68
Mobile learning anytime everywhere - a book of papers from m-learning. 2004

Fonte: Diversas e referenciadas na própria tabela. Acesso em: 04 out. 2012.

Quadro 14: Google Acadêmico

GOOGLE ACADÊMICO: PESQUISA REALIZADA EM 27/12/2012

PALAVRAS-CHAVE: TABLET+EDUCATION+LEARNING+CURRICULUM+K12+1:1+SCHOOL

APROXIMADAMENTE 697 RESULTADOS

PALAVRAS-CHAVE: TABLET+EDUCATION+LEARNING+CURRICULUM+K12+1:1+SCHOOL+MOBILITY

APROXIMADAMENTE 136 RESULTADOS

PALAVRAS-CHAVE: TABLET+EDUCATION+M-LEARNING+CURRICULUM+K12+1:1+SCHOOL+TEACHING

APROXIMADAMENTE 17 RESULTADOS

and

learning

innovation

centre.

2012
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PALAVRAS-CHAVE: MOBILIDADE DIGITAL+EDUCAÇÃO BÁSICA+CURRÍCULO+ENSINO+APRENDIZAGEM

APROXIMADAMENTE 3700 RESULTADOS

PALAVRAS-CHAVE: MOBILIDADE DIGITAL+EDUCAÇÃO BÁSICA+CURRÍCULO+ENSINO+APRENDIZAGEM+TABLETS

APROXIMADAMENTE 73 RESULTADOS

Fonte: Google Acadêmico. Disponível em: < http://scholar.google.com.br/>. Acesso em: 27/12/2012.
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APÊNDICE B – Questionário alunos

1- O que foi mais significativo nos encontros do Comitê Gestor Discente?
2- E na prática, com o uso do tablet, o que foi mais significativo?
3- Quais dificuldades você enfrentou durante a implantação do Programa Dante
Tablet? Quais dificuldades você conseguiu superar e como isto aconteceu?
4- Quais contribuições você conseguiu trazer/perceber no uso do tablet em sua
sala de aula, na escola ou fora dela?
5- O que foi mais significativo em relação ao uso do Tablet em sala de aula?
6- O que você considera necessário aprender daqui para frente sobre o uso do
Tablet? Quais suas expectativas de aprendizagem?
7- Qual a sua percepção em relação à opção de uso dos Tablets pela escola?
8- Qual a sua percepção em relação à opção de uso dos Tablets pelos alunos?
9- Qual sua percepção em relação à opção de uso dos Tablets pelos
professores?
10- Supondo a continuidade do programa, o que você falaria para os alunos do 9ª
em 2012 e que provavelmente receberão os Tablets em 2013?
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APÊNDICE C – Questionário professores

1) Quais dificuldades você enfrentou, no dia a dia, com o uso do tablet, na sala de
aula? Quais dificuldades você conseguiu superar e como isto aconteceu?
2) O que foi positivo nos usos, pessoal e profissional, do tablet?
3) O que você considera necessário aprender, daqui para frente, sobre o uso do
tablet em relação a uso pessoal e na sala de aula?
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ANEXO A - Missão, visão e valores do Departamento de Tecnologia
Educacional
NOSSA MISSÃO:
Ser referência no uso das NTIC.
NOSSO PROPÓSITO FUNDAMENTAL (VISÃO):
Ser um departamento inovador em soluções e no uso dos recursos
tecnológicos, comprometido com a qualidade dos processos de ensino e
aprendizagem e dos produtos elaborados por professores e alunos.
NOSSOS PRINCÍPIOS E VALORES FUNDAMENTAIS
Promoção da interdisciplinaridade
Criatividade
Proatividade
Agilidade
Ética
Espírito de Equipe
Comprometimento
Inovação
Humanidade
Inclusão digital
Alegria
Responsabilidade social
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ANEXO B - Contrato de comodato de tablet
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
COMODANTE: COLÉGIO DANTE ALIGHIERI, com sede em São Paulo, na Alameda Jaú, nº 1061, bairro
Cerqueira César, CEP 01420-001, no Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob o nº
61.365.805/0001-23, e no Cadastro Estadual sob o nº 103.900.796.110, neste ato representada pelos
seus diretores, XXXXXXXXX, portador do RG nº. XXXXXXX CPF/MF nº. XXXXXXXX, residente e
domiciliado XXXXXXXXXX e o Sr. XXXXXXX, portador do RG nº. XXXXXXX, CPF/MF nº. XXXXXX,
residente e domiciliado XXXXXXXXXXXXX;
COMODATÁRIA :____________________________________________________________________,
portador(a) do RG nº______________________, inscrita no CPF sob o nº______________________,
responsável pelo aluno XXXXXXXXXXXXXXX, matriculado na 1ª série XXX do Ensino Médio.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Comodato de
Tablets, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a transferência, pela COMODANTE à
COMODATÁRIA, dos direitos de uso e gozo do tablet descrito a seguir: 01 TABLET MOTOROLA
XOOM Wi-Fi incluso 1 cabo de força, 1 cabo USB e 1 capa protetora , sob nº de patrimônio
1004626, nº de série M13NQL2354, cujo valor é de R$ 1.365,00, conforme nota fiscal nº 239777
emitida em 08/09/2011.
Cláusula 2ª. A COMODATÁRIA reconhece estar recebendo, nesta data, o tablet acima especificado.
DO USO
Cláusula 3ª. O tablet, objeto deste contrato, será utilizado, exclusivamente, pelos professores e alunos
regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela COMODATÁRIA, respeitando a política de uso
de rede WIRELESS do Colégio.
Cláusula 4ª. A COMODATÁRIA assume a responsabilidade de não entregar o equipamento para
terceiro ou dá-lo em comodato, sem autorização expressa da comodante.
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DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA
Cláusula 5ª. A COMODATÁRIA está obrigada a comunicar imediatamente à COMODANTE os eventuais
defeitos encontrados no equipamento.
Cláusula 6ª. A COMODATÁRIA assume a responsabilidade de conservar o equipamento, como fosse
seu, não podendo usá-lo senão de acordo com o contrato e a natureza dele.
Cláusula 7ª. Na hipótese de o tablet ser usado de maneira diversa da prevista neste contrato, a
COMODATÁRIA assume toda responsabilidade civil e criminal, isentando, expressamente, a
COMODANTE de qualquer responsabilidade.
Cláusula 8ª. É expressamente proibido a COMODATÁRIA alterar as configurações que só podem ser
acessadas em modo “root”.
DA DEVOLUÇÃO
Cláusula 9ª. A COMODATÁRIA deverá devolver o tablet à COMODANTE ao término do contrato ou
quando for por esta solicitado, na mesma condição em que estava quando o recebeu, em perfeitas
condições de uso.
Cláusula 10ª. A devolução deve se dar até 02 de dezembro de 2011, na sala 10 do Edifício Leonardo
(Colmeia).
Cláusula 11ª. Em caso de perda ou roubo do Tablet a COMODATÁRIA deverá comunicar
imediatamente à COMODANTE, entregando cópia do respectivo Boletim de Ocorrência Policial.
Cláusula 12ª. Em caso de dano ao Tablet, a COMODATÁRIA deverá se responsabilizar desde que o
dano não esteja previsto na cobertura da respectiva apólice de seguro.
DA RESCISÃO
Cláusula 13ª. É assegurada às partes a rescisão do presente contrato a qualquer momento, devendo,
entretanto, comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Cláusula 14ª. O descumprimento, pelos contratantes, do disposto nas presentes cláusulas também
ensejará a rescisão deste instrumento.
DA DURAÇÃO
Cláusula 15ª. Este contrato é por prazo determinado e vigorará até 02 de dezembro de 2011.
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CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 16ª. O presente contrato inicia-se a partir da assinatura pelas partes.
DO FORO
Cláusula 17ª. Para dirimir qualquer controvérsia oriunda do CONTRATO, as partes elegem o foro da
comarca de São Paulo;
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor,
juntamente com 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 12 de setembro de 2011.
COMODANTE:
___________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMODATÁRIA:
___________________________
NOME:
RG:
CPF:

___________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO C - Termo de uso de internet

POLÍTICA DE USO E DE SEGURANÇA NA INTERNET PARA
O PROGRAMA DANTE TABLET
As orientações a seguir valem para o uso do tablet tanto no interior da escola como fora dela.
1. Sempre que solicitado, disponibilizar, para inspeção a cargo de um técnico ou professor do Colégio, quaisquer
mensagens ou arquivos recebidos ou enviados pelo tablet, seja qual for a fonte ou o destino na internet.
Portanto, as informações acessadas, assim como os arquivos baixados, armazenados ou transferidos pelo
tablet, não são privativos do aluno.
2. Usar linguagem adequada em todas as comunicações, evitando-se obscenidade, profanação e discurso
ofensivo ou difamatório (cyberbullying), tais como ataques pessoais e/ou ameaças contra alguém. Regras de
“netiqueta” devem ser seguidas, as quais se traduzem em ações responsáveis, éticas e educadas.
3. Obedecer às leis de direitos autorais, fazendo o download ou a importação apenas de músicas ou outros
arquivos cuja reprodução seja legalmente autorizada ou pertença ao domínio público.
4. Não tentar o acesso às redes e a outras tecnologias além do ponto de acesso autorizado. A interdição inclui as
tentativas de usar a conta e/ou senha de outra pessoa.
5. Não compartilhar senhas nem tentar “quebrá-las” (descobri-las). O compartilhamento de uma senha poderá
tornar o aluno responsável por qualquer problema daí originado e, consequentemente, sujeito à ação disciplinar.
6. Não fazer o download nem instalar quaisquer programas que possam alterar o funcionamento adequado do
tablet. A proibição inclui a introdução intencional de vírus de computador e outros software maliciosos.
7. Não alterar as configurações de hardware ou software, vsito que a ação pode resultar em destruição de
arquivos do tablet.
8. Não anular, ignorar ou alterar o software de filtragem da internet (firewall) nem mesmo outras configurações de
rede.
9. Não tentar localizar nem utilizar materiais tidos como inaceitáveis em um ambiente escolar. Isso inclui material
pornográfico, obsceno, imagens violentas, ou mesmo expressões, sons, músicas, vídeos ou outros materiais
inapropriados. Os critérios para aceitação estão demonstrados nos tipos de material disponibilizados aos alunos
por parte dos administradores escolares e professores.
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10. A conexão de dispositivos pessoais, como iPods, “smartphones” e impressoras é permitida, estando para
isso, porém, desobrigado ou dispensado o auxílio ou suporte do pessoal técnico do Colégio Dante Alighieri.
11. Uso doméstico da internet, bem como sua configuração e consequente custo são de responsabilidade
exclusiva do aluno e/ou família.
12. O aluno é responsável pela realização do backup de todos os arquivos pessoais em seus próprios meios de
armazenamento.
13. O aluno deve manter o tablet em segurança. O aparelho terá futuramente uma capa de proteção, cuja
utilização será necessária em todos os momentos.
14. O aluno deve atentar sempre para as seguites diretrizes gerais:
a. Não emprestar o tablet nem mesmo o carregador ou os cabos.
b. Não deixar o tablet no carro.
c. Não deixar o tablet largado onde quer que seja.
d. Não comer ou beber enquanto estiver usando o tablet nem deixar alimentos ou bebidas muito perto ou ao lado
do aparelho.
e. Não permitir que animais de estimação se aproximem de seu tablet.
f. Não colocar o tablet no chão nem deixá-lo sobre sofás ou cadeiras.
g. Não deixar o tablet em bordas de mesa ou escrivaninha.
h. Não colocar objetos sobre o tablet.
i. Não utilizar o tablet em locais em que haja risco de molhá-lo.

Ao assinar este termo, concordo em cumprir com as condições listadas acima e assumir a responsabilidade pelo
uso adequado do tablet, fazendo, inclusive, o backup de todos os dados pessoais. O Colégio Dante Alighieri não
é responsável por qualquer perda resultante de atrasos, não entregas, entregas perdidas, perda de dados ou
interrupções de serviços causados por erros ou omissões do usuário ou por motivos fora do controle da
instituição. As informações obtidas através da internet ou por outras fontes com o uso de tecnologias do Colégio
Dante Alighieri não são garantidas quanto à sua precisão e qualidade.
Ao assinar abaixo, eu dou ao Colégio permissão para que meu(minha) filho(a) tenha acesso à internet nas
condições estabelecidas acima.
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Como o pai/mãe/ responsável do(a) aluno(a), minha assinatura indica que li e aceito esta “POLÍTICA DE USO E
DE SEGURANÇA NA INTERNET PARA O PROGRAMA DANTE TABLET“, e dou a minha permissão para que
meu(minha) filho(a) participe do Programa Dante Tablet.

Pai/mãe/responsável (em letra de forma):
_______________________________________________________________

Assinatura:_______________________________ Data:_____________

Como estudante, minha assinatura indica que li e estou de acordo com esta “POLÍTICA DE USO E DE
SEGURANÇA NA INTERNET PARA O PROGRAMA DANTE TABLET“, e aceito a responsabilidade para cumprir
com os termos e as condições aqui descritos e usar o tablet para fins educacionais.

Aluno (a) (em letra de forma):
________________________________________________________________

Assinatura do (a) aluno (a): __________________________ Data: _______________
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ANEXO D - Parecer do Comitê de Ética – PUC-SP

