
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD TICs – 4º Encontro 

05/07/2011 

I. Apresentação do filme Cultura Digital (produzido pela equipe de Cultura do Cenpec) 

O grupo falou sobre a concepção de cultura e de cultura digital. Os comportamentos da cultura 
digital estão inseridos no grande “guarda-chuva” que é a cultura. A cultura é viva, mas não 
incorpora a cultura digital (é preciso separar para entender).  

Os entrevistados do vídeo apresentam concepções importantes e com as quais o grupo se 
identifica.  
O vídeo traz uma concepção de um jeito de cultura não ferramental.  
A cultura digital se constitui nos relacionamentos sociais e nos constituem. A relação do homem 
com a tecnologia sempre foi dialética.  

O conhecimento inserido na cultura digital não é um conhecimento isolado. Ele se coloca e propõe 
outras maneiras de ler e de ler o mundo. (Texto Roxane) 

 

II. Retomada da teoria TPACK e exemplo de como utilizá-la aplicada ao projeto ‘Minha Terra.” 

A proposta da apresentação é utilizar este teoria como Instrumento que ajuda na reflexão.  

TPACK – teoria que propõe integrar as tecnologias ao currículo. É o Conhecimento de conteúdo 
pedagógico tecnológico.  

O TPACK integra a articulação das instâncias – da tecnologia, de conteúdo e pedagógica - de forma 
horizontal e não vertical, não valorizando um conhecimento mais que o outro. A tecnologia 
também é vista como área de conhecimento e não apenas como ferramenta, neste modelo.  
Um dos estudos sobre o modelo TPACK apresenta uma tabela com a atividade, a descrição da 
mesma/os conteúdos abordados e as tecnologias que pode ser usadas para ela. Ela serve como 
Instrumento de planejamento, como proposta. 

O Minha Terra usou a tabela para apresentar algumas atividades que são realizadas no projeto e 
que se relacionam com a proposta do TPACK.  Ela serviu como organização de uma prática que o 
Minha Terra já realiza. O Projeto planeja e propõe as atividades  

 

O grupo levantou várias questões relacionadas ao modelo e à forma como a escola atua: 

- Ainda há uma grande dificuldade em relação a transposição didática, ainda não conseguimos dar 
conta disso.. Conteúdo da ciência e o conteúdo escolar. Com a cultura digital essa transposição 
muda. Informação digitalizada; são novas maneiras de fazer e de aprender. 

- Temos uma nova condição que ainda não estamos conseguindo enxergar. A escola tem muita 
dificuldade de ver isso. O alcance das possibilidades de comunicação, do livro e do lab. de 
informática, por exemplo, também não chegam aos nosso projetos. Encontramos dificuldade na 
ponta. 
Por outro lado não podemos aceitar a situação como está. Quando há envolvimento e 
“acreditação’ (retomando o texto) é possível fazer um bom trabalho utilizando as TICs. 
Enfrentamos problemas na ponta, mas é preciso estar aberto para o que vem e negociar com esse 
trabalho da ponta. 

- A forma de planejar é igual em qualquer planejamento de trabalho, tanto para o presencial como 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O ponto inicial é “o que se quer ensinar?”. E então deve-se pensar no processo necessário para isso 
e incluir as tecnologias. O comum é usar as tecnologias para encaixar nos meios já conhecidos e 
tradicionais de ensino. Dessa maneira ela continua instrumental e presa aos velhos padrões 
escolares. 
Na escola é muito difícil avançar na apropriação da tecnologia pois a concepção de área ainda é 
ultrapassada, então fica mais difícil ainda não usar as tecnologias como ferramenta. O currículo é um 
monte de itens que temos que ir tipificando. Senão voltamos à discussão do uso da tecnologia como 
casca para antigos métodos. 

- Espontaneamente os meninos usam as ferramentas fora da escola. As iniciativas fora da escola 
acontecem mas são mal vistas. Um exemplo é que algumas escolas vêm a discussão sobre uma prova 
escolar nas redes sociais como cola, como algo ameaçador a proposta das escolas. 

- A tecnologia é muito mais ampla, a internet é mais um item da tecnologia (tecnologia digital). O que 
é Tecnológico? O que é digital? Qual conceito de tecnologia estamos usando? 

- O processo de construção do conhecimento pedagógico está sofrendo transformações. A tecnologia 
por si só não muda nada, é preciso ser cultural para que mude alguma coisa. 

 

Houve um incômodo em relação à teoria apresentada. Ao apresentar e se discutir sobre ela, o grupo 
foi percebendo que ela repete o modelo tradicional de ensino e propõe apenas uma maneira de 
trabalhas com educação e TICs. A partir disso o grupo fez várias colocações; 

- A teoria apresentada reforça uma metodologia tradicional, pois utiliza as TICs para o mesmo 
processo antigo de ensino-aprendizagem.  

- Talvez o nome para a teoria deveria ser “Metodológico” em vez de “Pedagógico: está para o 
conteúdo e para a tecnologia.  

- O desenho é incômodo. A tecnologia pode vir antes do conteúdo, não necessariamente depois. Se o 
aluno mexe na ferramenta, porque não podemos partir da ferramenta? Há diferentes metodologias 
adotadas em diversos campos. 

- Mapeamento, planejamento e diagnóstico antecede a escolha dos objetivos. Se não acontecer, 
ficamos no campo do teórico e do ideal. De onde a gente parte? No PJU já parte dos jovens.  

- Talvez fosse importante aprofundar o conceito pedagógico tecnológico que foi apresentado. Às 
vezes parece uma junção de diferentes ciências. 

- Os modelos servem para entendermos o que acontece, na questão da tecnologia, para trabalhar 
com a mudança das gerações. Às vezes essas diferenciações categorizadas servem para marcar qual é 
a diferença. Em um mundo onde o uso das TICs é novo e está em constante mudança, é necessário 
escrever, marcar para entender. É uma questão de geração  e cultural muito forte. 

- Como fazer para que essa geração de educadores possa se apropriar das tecnologias e dessas novas 
formas de ensinar. 

- No Cenpec um modelo pronto não serve pois os projetos não partem dos mesmos lugares. O 
incomodo da estrutura engessada mobiliza na gente um desejo de haver um jeito mais flexível de se 
trabalhar. São vários os caminhos, da comunicação para o conhecimento, do conhecimento para a 
tecnologia. Podemos falar um pouco daquilo que a gente faz para ficar mais claro. 



 

 

 

 

- A diversidade que aparece aqui no grupo, no Cenpec, é a diversidade do país. Analisar o que já 

vem construindo aqui no grupo.  

- Trazer as experiências dos projetos para a discussão dos conceitos sobre. Como os projetos 

usam os termos dentro de seus projetos? Partir do trabalho que já é feito. 

- Os projetos, em seus planejamentos, adensem a tecnologia nos seus desenhos. Não dá para os 

projetos ficarem alheios às discussões relacionadas à tecnologia. E de que forma isso será 

incorporado aos projetos.  Ainda há um desconhecimento interno sobre o uso das TICs. 

Estamos tentando integrar por meio do grupo de discussão e do Núcleo de Tecnologia. 

 

Encaminhamentos: 

-Os líderes convidados para o encontro não compareceram. Apenas o Wagner, do Programa 
Jovens Urbanos.  

- Pensar em outro tema cujos líderes dos projetos possam participar e fortalecer as discussões 
em seus projetos. 

- O grupo deve acessar o Blog para acompanhar as informações divulgadas. 

 

Proposta para os próximos encontros: 

- O grupo escolher dois a três  projetos que já concebe em seu trabalho a tecnologia para 
trabalharmos em cima de uma ação nossa, visto que a discussão do dia caminhou essa 
proposta. 

- dialogar como os projetos fazem uso de seus ambientes. 

- 5º encontro: meio de agosto (16/08) e 6º encontro, meio de setembro. 

 

Participantes: Maria Amábile, Adriana Vieira, Fernanda Ribeiro, Claudemir Viana, Thais 

Lervolino, Heloisa Amaral, Regina Clara, Wagner Santos, Ana Cecília, Maria Brant, Mariana 

Garcia, Thiago Cantarim, Solange Marques, Marlene Alexandroff. 


