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RESUMO

Esse artigo tem como objetivo refletir sobre a utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC’s
nos processos de construção de um currículo escolar baseado em ambiências de aprendizagens utilizadas pelos jovens na
contemporaneidade a partir da interação com elementos da cultura digital. Inicialmente é realizada uma contextualização a
respeito das transformações sociais ocorridas nos últimos anos no tocante ao uso, apropriação e disseminação das TDIC
nos espaços de socialização da vida humana. Em seguida, são destacadas as principais ambiências de imersão utilizadas
pelos jovens que fazem surgir outras formas de aprendizagem e novas configurações curriculares intituladas de currículo
rizomático, currículo hipertextual, Web currículo ou currículo digital, de modo a refletir sobre o papel da escola frente a tais
formulações epistemológicas e práticas, nas quais as lógicas de aprendizagem são cada vez mais interativas, coletivas e
conectadas vividas pelos jovens que denunciam a necessidade de repensar o espaço da aprendizagem escolar, bem como
o modo de organização do currículo. Esse trabalho foi baseado numa abordagem qualitativa de pesquisa, a partir de uma
revisão bibliográfica sobre os principais conceitos e marcadores textuais utilizados nesse estudo. Por fim, torna-se
relevante discutir sobre os espaços de produção do currículo escolar, tomando como referência a presença das TDIC nos
processos de construção da aprendizagem como possibilidade de entender a cultura juvenil, amplamente atravessada por
tais aparatos sociotécnicos que influenciam o fazer pedagógico, imprimindo novas formas e espaços de compreensão para
a aprendizagem contemporânea.
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ABSTRACT

This article aims to reflect on the use of Digital Information and Communication Technologies (TDICs) in the processes of
building a school curriculum based on learning environments used by young people in the contemporary world based on the
interaction with elements of digital culture. Initially a contextualization is carried out regarding the social transformations
occurred in recent years regarding the use, appropriation and dissemination of TDICs in the spaces of socialization of
human life. Next, the main immersion environments used by the young people that give rise to other forms of learning and
new curricular configurations titled rhizomatic curriculum, hypertext curriculum, Web curriculum or digital curriculum are
highlighted, in order to reflect on the role of the school against such epistemological and practical formulations in which the
logics of learning are increasingly interactive, collective and connected lived by young people who denounce the need to
rethink the space of school learning as well as the way of organizing the curriculum. This work was based on a qualitative
research approach, based on a bibliographical review on the main concepts and textual markers used in this study. Finally,
it is relevant to discuss the production spaces of the school curriculum, taking as reference the presence of the TDIC in the
processes of learning construction as a possibility to understand the youth culture, widely crossed by such socio-technical
devices that influence the pedagogical, printing new forms and spaces of understanding for contemporary learning.

Keywords: Curriculum; TDIC; Culture; School; Learning.

RESUMÉ

Cet article vise à réfléchir sur l&39;utilisation des technologies de l&39;information et de la communication numériques
(TDIC) dans les processus de construction d&39;un programme scolaire basé sur les environnements d&39;apprentissage
utilisés par les jeunes dans le monde contemporain basé sur l&39;interaction avec les éléments de la culture numérique.
une contextualisation au sujet des changements sociaux au cours des dernières années en ce qui concerne l&39;utilisation,
la propriété et la diffusion de TDIC dans les espaces de socialisation de la vie humaine est d&39;abord effectuée. Ils sont
ensuite mis en évidence les principaux d&39;immersion utilisés ambiances par les jeunes qui donnent naissance à
d&39;autres formes d&39;apprentissage et de nouveaux paramètres scolaires au programme intitulé curriculum rizomatic,
curriculum hypertexte, Web curriculum pour réfléchir sur le rôle de l&39;école avant cette formulations et pratiques
épistémologiques, dans lequel la logique de l&39;apprentissage sont de plus en plus interactive, collective et connecté
rencontrés par les jeunes qui dénoncent la nécessité de repenser l&39;espace de l&39;apprentissage scolaire et le mode
d&39;organisation du programme. Ce travail a été basé sur une recherche qualitative, basée sur une revue de la littérature
sur les principaux concepts et marqueurs textuels utilisés dans cette étude. Enfin, il est pertinent de discuter des espaces
de production du programme scolaire, en prenant comme référence la présence du TDIC dans les processus
d&39;apprentissage de la construction comme une possibilité de comprendre la culture des jeunes, largement traversée par
de tels dispositifs socio-techniques qui influencent la pédagogie, imprimer de nouvelles formes et des espaces de
compréhension pour l&39;apprentissage contemporain.

Mots-clés: Curriculum; TDIC; Culture École; Apprendre.

INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas muito vêm sendo discutido sobre a emergência das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação – TDIC e seus agenciamentos nos processos de construção da cultura
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humana. A década de 1990 do século XX e os primeiros anos do século XXI foram demarcados pelo
surgimento de novos espaços de interação baseados em experiências virtualizadas que provocaram
grandes mudanças nos modos de produção cultural do homem contemporâneo nos diferentes
espaços de socialização.

Nesse tocante, não podem ser esquecidos os diversos agenciamentos sociotécnicos que influenciam
na constituição de uma subjetividade envolvida cada vez mais com o manuseio de aparelhos
tecnológicos dando origem a comportamentos até antes não experienciados. Desse modo, o
aperfeiçoamento das tecnologias nos últimos anos, processo de refinamento denominado WEB 2.0
trouxe inúmeras mudanças no tocante à interação, conectividade e compartilhamento, dando origem a
redes de aprendizagem que trazem novos sentidos aos processos de aprendizagem no ambiente
escolar.

No contexto escolar, a utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC
tornou-se uma realidade devido a sua incorporação enquanto ferramenta de auxílio a partir de
diferentes objetos de aprendizagem, não sendo mais possível distinguir ou refutar a sua utilização nas
experiências de ensino, uma vez que o perfil dos alunos nascidos no tempo presente perpassa pela
utilização dessas tecnologias como forma de potencializar os estudos, a pesquisa e o conhecimento.

Desse modo, constatamos existir na escola uma dupla relação no contato com as tecnologias. A
primeira delas diz respeito à disponibilização de ferramentas tecnológicas por orientação das
instituições escolares, com intuito de ampliar as experiências de aprendizagem dos alunos. É
importante destacar que a orientação para o uso das TDIC está contida no arcabouço jurídico
educacional que, delimita o seu uso como condição para qualidade das experiências de ensino.
Nesse caso, o pleno desenvolvimento de competências dos alunos perpassa também pelo uso
autônomo das TDIC, enquanto meio necessário à emancipação.

A segunda relação que se observa no âmbito da escola consiste na presença das TDIC enquanto
elemento que atravessa a cultura da escola, ao passo que os alunos portam e manuseiam esses
dispositivos tecnológicos, produzindo outra narrativa sobre as relações de partilha entre os pares,
reorientando os modos de busca, acesso e domínio de conhecimentos. Coexiste ainda nessa relação
uma resistência ou receio quanto ao uso das TDIC por parte da comunidade escolar, especialmente
por alguns docentes. De um lado, se nota a efervescência do desejo juvenil para utilização dessas
ferramentas e por outro, a negação do seu uso em função do não domínio ou fragilidade quando a
quebra de uma suposta hierarquia.

Em todo o caso, é possível perceber que Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC
atravessam as experiências de aprendizagem da escola, tensionado o currículo oficial, fazendo
transbordar os sentidos da aprendizagem e as relações de partilha do conhecimento. Logo, discutir o
espaço do currículo na escola nesse limiar pressupõe perceber a centralidade e o papel que as TDIC
ocupam, bem como a emergência de novas ambiências de aprendizagens que podem ser utilizadas
pelos professores.

De igual modo, tomando como ponto de partida as experiências dos jovens através do contato com as
TDIC nos permite fazer algumas reflexões direcionadas à produção da aprendizagem na escola com
ênfase no redimensionamento do olhar para currículo, mais que nunca um currículo digital aberto para
as experimentações e pensado através dos princípios como partilhada, interação, conectividade e
coletividade.

Por isso mesmo, o objetivo desse trabalho é refletir sobre a utilização das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação – TDIC nos processos de construção de um currículo escolar baseado em
ambiências de aprendizagens utilizadas pelos jovens na contemporaneidade a partir da interação com
elementos da cultura digital. Sendo assim, interessa nesse artigo, discutir as expressões relacionadas
ao currículo digital, sejam elas: currículo rizomático, currículo hipertextual, Web currículo, dentre
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outras.

Esse estudo faz parte das discussões e projetos de pesquisa em andamento, junto aos Programas de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes – UNIT e Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de Sergipe – UFS e Laboratório de Pesquisas e Coworking em Educação da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB/Campus VIIII, através do Grupo de Pesquisa Educação, Tecnologias e
Contemporaneidade- GPETEC/UNIT/CNPq, do Grupo de Pesquisa em Informática na Educação - GEPIED/UFS/CNPq
e do Grupo de Pesquisa em Formação de Professores, Educação e Contemporaneidade - FORPEC/UNEB/CNPq.
Trata-se de um estudo colaborativo, envolvendo pesquisadores e objetos de estudo sobre as TDIC e sua relação
com os processos de aprendizagem em ambiente virtuais, abrangendo experiências com jovens em idade escolar.

2 CULTURA JUVENIL E TECNOLOGIAS DIGITAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TDIC.

A definição sobre o conceito de cultura juvenil abrange uma complexa rede de entendimento e
significação determinado pelo espaço da produção cultural como sendo um território necessário para
entender o modo como tais atores sociais se relacionam e partilham símbolos. É inegável que no
tempo presente uma das principais formas de expressão da cultura juvenil perpassa pelo convívio em
espaços de interconexão digital. Embora a categoria juvenil sofra em parte pela marginalização ou
aproximação com os critérios de transitoriedade, fluidez e rebeldia, ainda assim, nos parece que a
juventude se traduz como categoria empírica de grande relevância por sua força e expressão.

Desse modo, diferente das juventudes das décadas de 1950 a 1970, marcadas pela radicalidade,
rebeldia, pelo confronto políticos, gostos musicais e etc. Os jovens nascidos a partir do surgimento
das tecnologias digitais na década de 1990, trazem consigo uma expressão performática das mídias
digitais multiplicados a tal ponto, que fez surgir uma cultura juvenil imbricada com fenômenos de
cultura digital, onde a linguagem, os gestos, as preferências musicais e o modo de relacionar-se são
organizados nos espaços de interação virtual.

Para Santaela (2001) a revolução da eletromecânica potencializou a produção de novas linguagens
de forma exponencialmente, dando passagem para a revolução eletrônica ou digital através de
diferentes máquinas e dispositivos tecnológicos e comunicacionais que alteraram decisivamente as
dimensões da comunicação humana, especialmente através dos comportamentos e expressões
juvenis, cujos sentidos se tornam cada vez mais difíceis de totalizar, sendo estes demarcados por
inovações e fluxos transitórios.

Segundo Velho (2006) a categoria juvenil expressa uma complexidade e heterogeneidade, não sendo
possível falar em juventude, mas em performances juvenis que não podem analisadas através de
simplificações, tampouco vista de maneira etnocêntrica. Enquanto performance do tempo-presente,
se pode destacar a imersão, interação e convívio dos jovens através da manipulação das mídias
eletrônicas ou digitais, o que faz transformar toda a dimensão de agregação, dos afetos, das
experiências sexuais, dos relacionamentos e da aprendizagem, vista aqui, como sendo resultado de
uma interação sociotécnica.

Sendo assim, se entendermos a juventude enquanto performance deixamos de lado a prescrição das
sociabilidades e adentramos na compreensão daquilo que Deleuze (1997) vai descrever como espaço
liso, em oposição ao espaço estriado, este último carregado de normatividade social, rigidez e
racionalidade que projeta um estado de ser juvenil. Do contrário, no espaço liso obre-se ao caos, ao
nomadismo, ao devir performativo, às novas sensibilidades, aqui vista através das mídias digitais e
sua relação com a significação juvenil contemporânea.

Nessa dobra, se constituem as subjetividades juvenis que, aliadas as potencialidades de
comunicação apresentadas pelas TDIC fazem emergir novos contextos de socialização, invenção do
eu, transformação das relações sociais e econômicas cada vez mais hibridas e fronteiriças que
demarcam a comunicação e os aspectos da vida social. Dessa maneira, se pode destacar a
onipresença da comunicação como sendo um ponto nuclear para qualquer análise que apresenta a
utilização das TDIC pelos jovens.
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Todas as tecnologias de vanguarda, das biotecnologias à inteligência artificial,
do audiovisual ao marketing e à publicidade, enraizam-se num princípio único:
a comunicação. Comunicação entre o homem e a natureza (biotecnologia),
entre os homens na sociedade (audiovisual e publicidade), entre o homem e
seu duplo (a inteligência artificial); comunicação que enaltece o convívio, a
proximidade ou mesmo a relação de amizade (friendship) com o computador
(SFEZ, 1994. p. 21).

Nesses contornos, segundo Lévy (1999) a produção de uma cibercultura enquanto processo da
difusão da comunicação e das tecnologias digitais fez surgir um novo modo de compartilhamento e
contato virtual baseado numa antropologia do ciberespaço, onde é possível notar movimentos de
aproximação e colaboração a partir de relações e agenciamentos de homens e máquinas, na qual a
cultura digital ampliou as possibilidades da comunicação à medida que tornou a relação de acesso a
informação através de infovias de compartilhamento acessíveis.

Segundo Pierre Lévy (1998) a cultura digital compreendem um conjunto de veículos e aparelhos de
comunicação baseados em tecnologia digital, sendo a principal mídia o computador, mas não se
limitando a ele, e exemplo do celular, vídeo digital, jogos eletrônicos, internet, televisão digital e etc.
Em suma, mídias que tem como escopo a interatividade. Destaca-se ainda nessa análise a
emergência do ciberespaço, suas dimensões materiais e intelectuais que dão origem a interconexão,
a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. Nesses espaços de fluxos, com rigor, se
nota a presença inquestionável e ativa de jovens que deixaram de ser apenas consumidores e
passaram a ser também produtores de mídias e multiplicadores de conteúdos.

Sendo assim, se pode falar que se trata de um panorama sociocultural demarcado pela virtualização
das experiências humanas conectadas. Sobre esse aspecto, Weinberger (2003) conceitua este
momento como sendo a “Era das Conexões” e partilhas de conteúdos através de dispositivos digitais
pautando-se numa ideia de mobilidade, acessibilidade. Por sua vez Jenkins (2008) vai destacar esse
momento de sofisticação das tecnologias através do processo de convergência das mídias
caraterizado pela quantidade de fluxos de informação nas variadas plataformas. Note-se:

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão
a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que
desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está
falando e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 2008, p. 27).

É possível observar que ao destacar o conceito de convergência o autor não se limita a explicação
dos elementos técnicos, mais que isso, apresenta a noção de convergência como sendo resultado de
um paradigma social, no qual a o homem produz e acessa informações em diferentes espaços de
interação ou mesmo quando determinado conhecimento se prolonga por diferentes tipos de mídias,
influenciando, sobremaneira, o comportamento que também passa pela busca de informações
convergentes. Portanto, não é somente uma mudança nas plataformas de acesso, mas uma alteração
significativa na ecologia cognitiva.

Nesse ínterim, Johnson (2001) destaca o desenvolvimento de uma inteligência coletiva engendrada
nos comportamentos de partilha levada a cabo através da criação de comunidades afins. Pensando
nisso, ao se analisar a multiplicação dos pontos de interconexão surgidos através de dispositivos
tecnológicos presentes no cotidiano da cultura juvenil se observa o nascimento e complexificação de
uma atividade coletiva baseada na troca de informações, conhecimentos e interesses afins.
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Sendo assim, diante desses fluxos de informações se nota de maneira transparente a constituição de
relações pautadas nos sentimentos de solidariedade, vizinhança e parentesco. Com efeito, se
presume a criação de novas formas de associação nas redes de sociabilidade, nas quais a atração, o
desejo comum, a partilha, o fazer em conjunto se mescla entre a possibilidade de conhecer e a
variabilidade e/ou transitoriedade das mobilizações. Jovens que estão conectados por interesse
comum e partilha de informações numa escala global, utilizando a informação e o princípio do “estar
junto” como sendo expressão natural do desenvolvimento das capacidades intelectuais.

Essa dinâmica da produção juvenil é resultado das mudanças ocorridas na cultura humana ao longo
das últimas décadas, perpassando pela transitoriedade de uma cultura massiva para uma cultura
pós-massiva que delimitou outro tipo de comportamento social. Nesse tocante, as mídias tradicionais
sofrerem uma alteração radical ao passo que os dispositivos possibilitaram aos usuários não somente
ter acesso à informação, mas sobretudo, se tornarem produtores de conteúdo.

Conforme destaca Santaella (2003) tais mudanças acabaram por provocar o desenvolvimento de
hiper-redes multimidiáticas de comunicação interpessoais, onde cada sujeito pode se tornar produtor,
criador e disseminador das próprias ideias ou produtos diante de um movimento não mais piramidal,
mas sim, baseado numa articulação reticular de integração em tempo real.

Toda essa mudança ocorrida na comunicação foi sendo incorporada pela cultura juvenil através do
contado com os distintos objetos e ferramentas da cultura digital, vistos hoje como possibilidade
potencial de alargar as experiências de aprendizagem, dentro e fora da escola, sem as quais se torna
cada vez mais obsoleto pensar na partilha e aquisição de conhecimentos. Por isso mesmo, o olhar
daqui por diante priorizará a emergência de um currículo digital, enquanto enunciado e reformulação
epistemológica de ordem filosófica e prática que direcionam novos caminhos à escola e a discussão
sobre o currículo.

3 CURRÍCULO DIGITAL NA ESCOLA: REPENSANDO O LUGAR DA APRENDIZAGEM

A definição do conceito de currículo comporta uma complexidade de referenciais e um espaço não
consensual entre os curriculistas em função dos vários olhares e delineamentos que recobram
particularidades à elaboração de uma teoria curricular, visto aqui como sendo um movimento de
ganho, por ser o currículo uma criação polissêmica, assim como os fenômenos da vida não pode ser
reduzido, compartimentado ou negligenciado. Desse modo, o currículo é resultado de um encontro de
forças, compreensões e pluralidade, refletindo a produção da cultura na sociedade, conforme destaca
Sacristán (2000) quando se refere ao currículo como sendo uma ligação da escola como fatores
externos, conhecimentos sociais e culturais que repercutem nas práticas educacionais. Muito além de
uma prescrição, o currículo é o espaço das tensões, podendo ser instrumento de uma reprodução,
mas também da liberdade e resistência.

Desse modo, a utilização exponencial das TDIC nos processos ordinários da vida social, bem como a
sua presença no contexto da educação, mais precisamente na escola através de crianças, jovens e
também dos professores, portadores de dispositivos digitais, abre caminhos para discussão sobre a
presença de um currículo digital nas relações de troca entre os pares escolares, atentando para as
diferentes lógicas de organização da aprendizagem que, modificam os processos de gestão do
conhecimento escolar, alterando as dinâmicas de busca por informações e maximizando
oportunidades de aprender coletivamente.

Sendo assim, no âmbito da discussão sobre a incorporação das TDIC enquanto elemento do currículo
escolar é possível notar a utilização de conceitos utilizados por diferentes autores para se reportar às
características de um currículo baseado nas experiências digitais. Desse modo, se faz necessário
apresentar uma breve contextualização com as principais definições utilizadas, de modo refletir sobre
sua formulação enquanto elemento importante para a discussão curricular.
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Nesse conjunto de ideias, o primeiro conceito aqui apresentado é o de currículo rizomático que tem
sido utilizado com frequência para refletir sobre o alcance das TDIC em função de sua organicidade
semelhante ao rizoma. Incialmente cumpre sublinhar que essa expressão tem como origem a
discussão filosófica idealizada por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1996), como parte do arcabouço
conceitual de uma perspectiva da filosofia da diferença que possui como elementos norteadores a
multiplicidade e a transversalidade.

Nesse caso, o conceito de rizoma se apresenta como possibilidade de desconstrução da relação do
conhecimento presente numa perspectiva disciplinar, organizado através de uma hierarquização de
conteúdos autônomos e independentes. Os autores retomam a imagem da árvore do conhecimento
para analisar a sua limitação enquanto representação de um modelo de curricular fragmentado e
compartimentado através de disciplinas. A crítica direcionada a campo da produção de um currículo
normativo no âmbito escolar atenta para o fato de as experienciais de aprendizagem ser uma
reprodução de um tipo de currículo especializado que não dialoga com a totalidade.

Segundo Gallo (2008) a imagem de currículo rizomático toma como princípio a necessidade de
entender o mundo a partir da multiplicidade de fatores que influenciam e orientam a construção do
conhecimento. A imagem de um rizoma pressupõe uma teia de redes, onde não é possível identificar
o inicio, nem o fim. Nessa imagem, importa tanto o olhar para centralidade, mas, sobretudo, para os
espaços marginais como sendo igualmente importantes.

Um rizoma como haste subterrânea distingue-se absolutamente das raízes e
radículas. Os bulbos, os tubérculos, são rizomas. Plantas com raiz ou
radícula podem ser rizomórficas num outro sentido inteiramente diferente: é
uma questão de saber se a botânica, em sua especificidade, não seria
inteiramente rizomórfica. Até animais o são, sob sua forma matilha; ratos são
rizomas. As tocas o são, com todas as suas funções de hábitat, de provisão,
de deslocamento, de evasão e de ruptura. O rizoma nele mesmo tem formas
muito diversas, desde sua extensão superficial ramificada em todos os
sentidos até suas concreções em bulbos e tubérculos. (DELEUZE E
GUATARRI, 1996, p.15).

Gallo (2003) acerca do pensamento rizomático, descreve alguns princípios dessa proposta, são eles:
a) Princípio da conexão: qualquer ponto de um rizoma pode ser/estar conectado a qualquer outro; b)
Princípio de heterogeneidade: dado que qualquer conexão é possível, o rizoma rege-se pela
heterogeneidade; c) Princípio da multiplicidade: o rizoma é sempre multiplicidade que não pode ser
reduzida à unidade; Princípio de ruptura assignificante: o rizoma não pressupõe qualquer processo de
significação, de hierarquização. Embora seja estratificado por linhas, sendo assim, territorializado,
está imerso em linhas de fuga que apontam para direções sempre diferentes; d) Princípio de
cartografia: o rizoma pode ser mapeado, cartografado, e sua cartografia, nos mostra que ele possui
entradas múltiplas, isto é, o rizoma pode ser acessado de infinitos pontos.

Dessa maneira, a imagem do rizoma muito tem a ver com as possibilidades apresentadas pelas TDIC,
pois através os diferentes espaços de interação e artefatos sociotécnicos projetam o encontro com a
multiplicidade e transversalidade de informações e conhecimentos. Diante dessas ferramentas, alunos
e professores são convidados a experimentar, criar, correr o risco, procurar significantes que possam
servir de ancoragem para as aprendizagens.

Assim sendo, nas TDIC também notamos a presença do caos, da imprevisibilidade e construções
singulares completamente opostas à ideia de um currículo baseado em gavetas e previsibilidade.
Porquanto, a reflexão filosófica para uma imagem curricular rizomática com uso das TDIC convida a
escola, especialmente aos professores se lançar pelos espaços de construção e colaboração
virtualizados, onde é notório o encontro com conjunções, conexões e interconexões provocativas e
mobilizadoras de uma nova postura diante da vastidão de conhecimentos disponíveis nas redes de
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informação digital.

Dando continuidade, o segundo conceito utilizado para se reportar a relação do currículo com as
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC é denominado de currículo hipertextual.
Resultado de uma discussão filosófica e antropológica sobre os fenômenos técnicos e tomando como
referência as mudanças ocorridas na relação homem-máquina, especialmente com utilização dos
computadores, considerada por Lévy (1998) uma máquina universal, a atenção do currículo
hipertextual se volta para os princípios proposicionais das TDIC, de modo que sua presença na
educação, especialmente na escola traz novos sentidos, em particular para a construção do currículo.

Lima Jr (2005) considera que o contexto comunicacional e informacional passou uma ressignificação
a partir da emergência das tecnologias digitais, com destaque para os computadores. Todavia, essa
mudança ocorrida na comunicação em função da técnica potencializou ao currículo escolar o encontro
com diferentes dispositivos, plataformas, mídias e aplicativos, visando o treino e aperfeiçoamento de
habilidades. Sendo assim, o currículo hipertextual toma como fundamento a utilização potencial de
diferentes ferramentas tecnológicas capazes de mobilizar a criação e transformação dos
conhecimentos. Note-se:

Nesse diferencial proposicional do currículo, sua singularidade e
originalidade (identidade a ser compartilhada) estariam em conhecer e
vivenciar esse transitar/navegar, especialmente pela possibilidade de uma
diferente apropriação da infraestrutura tecnológica de comunicação e
informação cada vez mais disponibilizada em nosso sistema educacional.
Consequentemente, implicaria democratizar o processo social de produção
de conhecimento, legitimando assim outros conhecimentos e modos de o
construir. (LIMA JR, 2005, p. 200)

Enquanto tecnologia proposicional, o currículo hipertextual reúne um conjunto ilimitado de significados
e experiências digitais que apontam para uma multirreferencialidade de ações e experiências que
alargam a noção de aprendizagem no cotidiano escolar e põe em cheque a formulação/socialização
de um conhecimento pautado nos princípios da racionalidade, normatividade e separação. Ao
contrário, provoca o uso de diferentes inteligibilidades e fluxos não contínuos, baseados na
complexidade que remetem a não linearidade, a polissemia e pluralidade.

Logo, a epistemologia multirreferencial, crítica e complexa aqui utilizada a partir da conceituação de
Ardoino (1998) tem como escopo problematizar e refletir sobre o currículo como fundamento e
reconhecimento da multiplicidade não simplificadora ou limitadora dos objetos disponíveis no mundo,
integrando uma inteligibilidade crítica e complexa como sendo necessárias ao ato de apreender com
os fenômenos e conhecimentos formulados historicamente.

Como exemplo dessas ferramentas disponíveis e utilizadas por jovens se destaca os jogos
eletrônicos, enquanto engenharias usadas para ampliar as funções cognitivas. Santos (2015)
descreve que os jogos eletrônicos são dispositivos potencializadores de aprendizagem e reúne
elementos esteticamente direcionados ao uso e ampliação das funções cognitivas (abstração,
coordenação visual e motora, apreensão de conteúdos narratológicos, dimensão comunicacional,
linguística etc), através do desenvolvimento de estruturas lógicas e afetivas, favoráveis à criatividade
e à aprendizagem de natureza social, estética e ética.

Ademais, no currículo hipertextual, o conhecer também é sinônimo de manipulação, experimentação
num jogo em aberto, cuja narrativa depende, sobremaneira, do caminho trilhado pelo jogador e/ou
usuário. Somado a isso, se nota e vivência de uma experiência flexível, criativa, sensitiva, atraente e
dinâmica. Desse modo, falar em cultura juvenil associando-a as discussões do currículo nos permite
pontuar os limites de uma orientação curricular baseada numa proposta normativa, o qual consiste
numa formulação previa de conhecimentos privilegiados em detrimento a outros.
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Por outro lado, os processos de comunicação vividos pelos jovens através das tecnologias deixam em
aberto a possibilidade de maximização das opções de escolha e produção do currículo que, denuncia
o espaço da normatividade como forma de engessamento das experiências de aprendizagem na
escola, demonstrando na multiplicidade e interconexão um conjunto de referenciais que alargam e
reconstroem as dinâmicas e potencias da escola, hoje tão carente de sentidos.

Por conseguinte, o conceito de web currículo também é utilizado para se referir a utilização de
elementos da cultura digital nos processos de aprendizagem na cena contemporânea. O Web
currículo é resultado do conjunto de artefatos tecnológicos disponíveis na cultura digital e demarca a
mudança da engenharia das tecnologias que nas últimas décadas deram origem a Web 2.0, mais
conhecida pela presença de diferentes interfaces de interação, utilização de dispositivos móveis
portáteis, tais como celulares computadores e tablets que redefiniram as noções espaciais de acesso
a informações.

Sendo assim, uma das características do currículo Web é a conectividade e imersão em diferentes
ambiências estéticas instigadoras do desejo humano. O estar presente online nessa construção de
currículo é condição crucial para acessar conhecimentos e construir significados. Outra característica
que demarca o Web currículo é a interatividade, pois nos espaços e interfaces virtuais se nota o
prolongamento das possibilidades de encontros, do manuseio de conhecimentos que estão
disponíveis na internet, da interação e colaboração que superam as relações mecânicas observadas
no interior das escolas.

As tecnologias móveis já começam a se fazer presentes na educação, em
parte com os computadores portáteis, telefones celulares ou outros
dispositivos móveis, que propiciam a conexão contínua e sem fio, a
constituição de redes móveis entre “pessoas e tecnologias nômades que
operam em espaços físicos e não contíguos (SANTAELLA, 2007, p.200).

O resultado desse acesso proporcionou o rompimento das fronteiras entre espaços físicos e digitais.
Por isso mesmo, o Web currículo também é visto como sendo a base na educação à distância.
Entende-se por educação à distância não somente a modalidade de educação regulamentada
oficialmente, uma vez que no limiar contemporâneo a maior parte dos indivíduos praticam em maior
ou menor grau o estudo à distância por meio da imersão em ambientes ou portais de informações
online como forma de ampliar os estudos. Diferente da Web 1.0 onde o usuário tinha uma postura
passiva diante da informação a Web 2.0 possibilita um comportamento dinâmico, onde o usuário pode
ser criador, disseminador ou modificador de conteúdos.

Sendo assim, Valente e Mattar (2007) destacam o uso da tecnologia como forma de se alcançar
melhores resultados de aprendizagem, uma vez que os espaços educacionais ou plataformas de
aprendizagem podem contribuir para a melhoria do ensino. O que está em discussão na relação de
aprendizagem das TDIC, aqui especificamente os objetos do Web currículo é maximização de
oportunidade que podem levar a ampliação das capacidades cognitivas dos alunos, professores e
toda comunidade escolar.

A nível de apresentação, se pode apresentar algumas ferramentas disponíveis na Web 2.0
destacando-se inicialmente as redes sociais: Faceboook, Instagram, WhatsApp, Youtube, Twitter e
Blogue. Entre o conjunto de ferramentas implementadas pela Google se destacam: Google Tradutor,
Google Maps, Google Docs, Google Answer e Google Earth. Ainda como exemplos de ferramentas
Web temos o Podcast, a Webquest. No conjunto de ferramentas online são destacadas o Voki,
Wikipedia, Toondoo, Tikatok, Slideshare e Flickr. Como exemplo de ambiente virtual a principal
ferramenta é Second Life.

Sendo assim, um currículo digital toma como ponto de partida a potencialidade de uma comunicação
baseada numa construção coletiva e mediatizada com ajuda das ferramentas tecnológicas que não
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encontra necessariamente na voz do professor a única explicação para determinado saber construído
historicamente. A explicação do conhecimento nessa formulação curricular exige a liberação da
palavra, a negociação dos sentidos a partir da manipulação coletiva entre os pares presentes numa
experiência de aprendizagem. Trata-se, portanto, de um descobrir em conjunto e maximizar as
oportunidades de contato entre todos através do contato com qualquer tipo de conhecimento
disponível nas infovias do ciberespaço.

Outra característica propositiva do currículo digital é pensar na superação da simplificação ocorrida na
escola a partir da seleção dos conhecimentos do currículo oficial. Como tal, apresenta apenas uma
possibilidade, quase sempre passada como forma de verdade aos alunos. Sendo assim, a vivência
proposicional do currículo digital recobra o espaço da complexidade e dos espaços fronteiriços da
transdisciplinaridade, uma postura intelectual crítica dos professores e alunos aos descobrirem e
reconstruírem informações baseadas nos diversos hipertextos.

Tomando como referência o exemplo dos jovens conectados, poderíamos dizer que um currículo
digital está pautado na lógica da participação. Se numa proposta curricular normativa a participação é
limitada ou mesmo dirigida em função da nuclearidade do conhecimento e do professor, o mesmo não
ocorre nas experiências de construção da aprendizagem dos jovens através das TDIC, de modo que
a liberação da palavra, o acesso livre e a criação são sinônimos de participação. Poderíamos ser
indagados sobre a efetividade dessas reflexões no contexto de um sistema de ensino e no cotidiano
das salas de aula.

Todavia, se entende que a melhor reposta a esse questionamento consiste em perceber que mesmo
a escola e o currículo normativo de alguma maneira se utilizada das potencialidades das TDIC e do
currículo digital, ainda que para reproduzir uma forma de poder-saber através do professor na escola.
A pergunta mais pertinente nessa análise é saber os motivos de não tornar potencial uma postura que
privilegie a autonomia, a criatividade, colaboração, convergência e hipertextualidade como caminhos
proposicionais capazes de potencializar os espaços de aprendizagens nas escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É inegável que as TDIC provocam rupturas na produção do currículo escolar, cada vez mais sendo
tangenciado pela presença de elementos da cultura humana, especialmente aqui, as formulações de
uma cultura digital ligação aos comportamentos juvenis que fazem redirecionar as relações de
produção, disseminação e divulgação dos conhecimentos. Esses comportamentos fazem redesenhar
toda dinâmica de organização das aprendizagens escolares, rompendo ou apontando desconstruções
para a teoria do currículo.

Logo, essas discussões têm influências na organização dos currículos, na possibilidade de acessar
um tipo de conhecimento transversal que rompa com a ideia das gavetas, das estruturas
hierarquizadas. Sua formação permite ainda, pensar nos processos educativos de forma singular,
ressaltando a independência, a criatividade, uma realidade de multiplicidades sem fronteiras. Nas
multiplicidades de um currículo rizomático, hipertextual e Web currículo pode-se pensar na educação
em seus espaços não formais e disciplinares. Um currículo que compreender as experiências
socioeducacionais como uma linha de fuga necessária no processo de socialidade dos sujeitos
juvenis.

Nesse sentido, experiências ecológicas dão novos sentido às experiências socioeducativas. Essas
ecologias nos remetem à formação de currículos ocultos, currículos formados na ação dos sujeitos
que participam de coletivos complexos. Pode-se citar a explosão de sistemas coletivos nos espaços
de interação do ciberespaço. Inquestionáveis currículos vivos que comportam ação e interação.
Nesses espaços são gerenciadas incertezas, comunicação, criatividade e conexões.

Desse modo, a educação passa a ser vista além da sua dimensão individual. Entende-se nesse
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trabalho que educação não se resume aos espaços formais, mas sim, as diferentes experiências
educativas presentes nas tramas cotidianas, a exemplo, a imersão em comunidades virtuais de
aprendizagem, o envolvimento com os jogos eletrônicos e imersão em plataformas e espaços
interativos que comportam vários usuários, os movimentos de protesto/renúncia que abrangem
milhões de pessoas pela Internet.

Sendo assim, essas reflexões, ao mesmo tempo em que se tornam imprescindíveis, também
apresenta outros desafios, entre eles, pensar na formação dos currículos escolares e no próprio
sentido da cultura escolar em tempos outros, de uma educação que alarga suas experiências a partir
da utilização das TDIC. Tais perspectivas possibilitam superar as idéias de armazenamento, as
estruturas hierarquizadas, ressaltando a independência, a criatividade e multiplicidade de currículos
em acto disponíveis na vida social, nas teias e redes virtuais.

Por fim, cumpre destacar que o currículo digital se utiliza das diversas plataformas midiáticas como
possibilidade de realizar experiências inovadoras, criativas e capazes de despertar o desejo dos
alunos. Por isso mesmo, trata-se um currículo que se utilizada da convergência das mídias, mas não
só dos aspectos tecnológicos das TDIC, uma vez que sua finalidade é propor espaços de reinvenção
das aulas, de modo incentivar uma postura autônoma, crítica e criativa entre os atores sociais, mais
que nunca ligados por essas engenharias que transbordam o sentido da aprendizagem humana e a
busca por novos conhecimentos.
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