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RESUMO:

Este artigo discorre sobre o uso das novas tecnologias como contribuintes da integração dos
currículos praticados e escolares, tendo em vista a tessitura de processos de ensino-aprendizagem
mais significativos. Neste trabalho apresentamos os resultados do Projeto: “Ação Jovem” realizado na
Escola Estadual Kleber Pacheco (Lauro de Freitas, Bahia) enquanto ação pedagógica que
possibilitou, por meio do audiovisual, a integração entre escola e comunidade, conhecimento formal e
saber comunitário. Defendemos que um projeto educacional precisa legitimar as experiências,
saberes e vivências dos estudantes. Assim, apontamos que o uso crítico e criativo da tecnologia
facilita a integração entre comunidade e escola, diversificando experiências pedagógicas e
curriculares na utopia possível de se construir uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Palavra-chaves ( Educação. Tecnologia. Currículo)

ABSTRACT:

This article discusses the use of the new technologies as contributors of the integration of the
practiced and school curricula, in view of the tessitura of more significant teaching-learning processes.
In this work we present the results of the "Young Action" Project carried out at the Kleber Pacheco
State School (Lauro de Freitas, Bahia) as a pedagogical action that enabled the integration between
school and community, formal knowledge and community knowledge. We argue that an educational
project must legitimize students&39; experiences, knowledge and experiences. Thus, we point out that
the critical and creative use of technology facilitates integration between community and school,
diversifying pedagogical and curricular experiences in the possible utopia of building a just, democratic
and inclusive society.

Keyword (Education, Technology, Curriculum)

RESUMEN:

Este artículo discurre sobre el uso de las nuevas tecnologías como contribuyentes de la integración de
los currículos practicados y escolares, teniendo en vista la tesitura de procesos de
enseñanza-aprendizaje más significativos. En este trabajo presentamos los resultados del Proyecto:
"Acción Joven" realizado en la Escuela Estadual Kleber Pacheco (Lauro de Freitas, Bahía) como
acción pedagógica que posibilitó, por medio del audiovisual, la integración entre escuela y comunidad,
conocimiento formal y saber comunitario. Defendemos que un proyecto educativo necesita legitimar
las experiencias, saberes y vivencias de los estudiantes. Así, apuntamos que el uso crítico y creativo
de la tecnología facilita la integración entre comunidad y escuela, diversificando experiencias
pedagógicas y curriculares en la utopía posible de construir una sociedad justa, democrática e
inclusiva.
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Palabra Clave (Educación, Tecnología, Currículo)

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico alcançado pela humanidade nas últimas décadas, sobretudo na área
da comunicação, tem desafiado a experiência humana a construir processos educacionais capazes
de preparar os indivíduos para viver de forma ética e solidária em um mundo cada vez mais global,
complexo e imprevisível. Assim, acreditamos que a construção de novos horizontes pautados no
desenvolvimento humano e na responsabilidade social perpassam por uma educação na
contemporaneidade que não pode ser mais pensada sem a utilização efetiva das tecnologias
aplicadas aos processos formais de ensino.

Diversos atores como Hetkowki (2009), Lima Jr. (2006), Fatin (2006), Levi (1993), Valente (1997)
apontam que o uso das TIC´s pode potencializar aprendizagens significativas e colaborativas,
estimulando nos educandos à autonomia e o pensamento crítico. Para Santaella (2004), as
tecnologias permitem articular conhecimento, criatividade, crenças e valores em que as
competências, habilidades e experiências dos participantes se encontram imbricadas em um processo
simbiótico que propicia a multiplicidade de representações e significados e envolve a sensibilidade
corporal, física e mental.

Logo, constatamos com base nesse pensamento teórico que os processos de ensino-aprendizagem
podem ser potencializados com a TIC´s, uma vez que elas reúnem elementos capazes de envolver os
sujeitos aprendentes em sua globalidade. Mas o que tal artigo propõem é pensar as TICS como forma
de promover uma interface entre o currículo praticado e o currículo escolar, pois partimos do
pressuposto que esse diálogo pode contribuir com a construção de uma dinâmica de
ensino-aprendizagem mais significativa, contextualizada e problematizadora. Entendemos currículo
praticado aqui na perspectiva de Ferraço (2008) que considera o conhecimento como uma rede de
saberes, poderes e fazeres tecida e negociada no cotidiano escolar e para além dele.

Para alicerçar nossas reflexões teóricas num lastro empírico, apresentaremos os resultados do
Projeto “Ação Jovem” na Escola Estadual Kleber Pacheco (Lauro de Freitas/ BA) enquanto ação
pedagógica que possibilitou, por meio do audiovisual, a integração entre escola e comunidade,
conhecimento formal e saber comunitário. Entretanto, para fundamentar a discussão cabe
compreendermos melhor estes processos, aprofundando os conceitos de currículo praticado e
currículo escolar.

CURRÍCULOS PRATICADOS E ESCOLARES: PERSPECTIVAS E LIMITES

O currículo formal é considerado nesse estudo como um conjunto de conhecimentos disciplinares que
tem como base as prescrições oficiais, como por exemplo os Parâmetros Curriculares Nacionais que
orientam os conteúdos programáticos nos diferentes níveis de ensino. Contudo, a partir das ideias de
Alves (2008) e Ferraço (2008), aprendemos que tal currículo dito “oficial” é negociado e interpretado
pelos alunos e professores de acordo com suas necessidades e interesses. Tais autores chamam
esse currículo de praticado ou realizado e o consideram como uma rede de saberes, poderes e
fazeres que se manifesta, em muitos casos, por meio de narrativas e conversações tecidas no
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cotidiano escolar e comunitário.

Entender o currículo enquanto rede de conhecimento nos leva a pensar que ele está intimamente
atrelado as práticas sociais que os sujeitos vivenciam no dia-dia. Logo, para que os professores
possam inventariar processos de ensino-aprendizagem mais significativos para os educandos, faz-se
necessário levar em consideração o contexto sociocultural de onde emergem essa rede complexa de
sentidos e significados.

Mas como uso da Tecnologia pode contribuir com esse diálogo entre os currículos praticados e os
escolares É possível, por meio dela, integrar a escola com a comunidade

As orientações oficiais do MEC, com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL,
1997) e respectivos referenciais, já sugerem o trabalho com questões que emergem do contexto dos
alunos e que utilizem as mídias para integrar o currículo formal com as práticas sociais tecidas pelos
estudantes no seu cotidiano vivido. Desse modo, partimos da premissa que é possível criar redes
amplas de aprendizagem envolvendo distintas culturas, espaços e tempos a partir do uso apropriado
das tecnologias digitais.

Entendemos aqui o currículo enquanto construção social, política e histórica, pois os conhecimentos
que emergem no entrelaçado das redes compõem os processos curriculares na própria ação e a
tessitura destas redes pode ser potencializada por meio do uso criativo das tecnologias.

Para Goodson (1997) o currículo expressa a vida dos sujeitos, suas experiências e a realidade que
enfrentam dentro e fora da escola. Assim, tratamos aqui de um sistema curricular aberto, flexível,
dinâmico e múltiplo, semelhante a um rizoma, com disciplinas que se intercomunicam, inúmeros
percursos, diversos pontos de partida e chegada; não um currículo, mas múltiplos currículos (GALLO,
2004, p. 45-46).

Essa perspectiva dialoga com o pensamento de Macedo (2004) que reconhece o papel dos
professores e alunos como formuladores de currículos, isso implica em considerar o espaço da escola
como um lugar hibrido de produção cultural onde distintas culturas negociam com a diferença. Esta
mesma autora sugere a superação da dicotomia entre o currículo praticado e currículo oficial, pois tal
visão reforça noções de poder vertical, como se um tipo de conhecimento fosse superior ao outro.
Para Macedo (2004) o currículo precisa ser visto com uma arena de produção cultural para além das
distinções entre cultura escolar e cultura da escola.

Concordamos com essa análise e o que defendemos nesse artigo é o diálogo crítico e criativo entre
os conteúdos disciplinares formais e os saberes construídos a partir das vivências e experiências dos
alunos e professores nos espaços formais e não formais de ensino. Partimos do fundamento de que
este diálogo pode ser potencializado pelas novas tecnologias, estimulando nos educandos a
curiosidade intelectual, o pensamento crítico e a imaginação.

Utilizar a tecnologias aplicadas à educação com o objetivo de integrar a escola com a comunidade, o
currículo praticado com o currículo formal, coloca em evidencia a dimensão política da educação
presente na pedagogia crítica de Freire, pois é preciso garantir aos alunos das classes populares o
acesso aos instrumentos culturais de seu tempo, que propiciam o desenvolvimento de um currículo
organizado em torno da investigação, da flexibilidade, da liberdade, da colaboração e da autoria do
aluno, aspectos potencializados com o uso de tecnologias móveis, imersivas e interativas.

TECNOLOGIA, MIDIA E EDUCAÇÃO

Os aparatos tecnológicos e o seu potencial formativo continuam subutilizados por distintos motivos
que dependem menos da presença da tecnologia na escola e mais de aspectos político-pedagógicos
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e de uma adequada formação dos educadores (VALENTE; ALMEIDA, 2007) que propicie conhecer
tanto as características das tecnologias como suas potencialidades pedagógicas e formas de
integrá-las ao currículo. O conceito de tecnologia utilizado aqui engloba os artefatos, suas aplicações
e os contextos de uso segundo lógicas sociais e organizacionais auto reguladoras (DAMÁSIO, 2007)

A partir dos olhares dos autores aludidos evidencia-se a necessidade de incentivar a investigação e
produção de novos conhecimentos sobre as contribuições da tecnologia para o desenvolvimento de
currículos em ação e novos modos de organizar a escola. Logo, observamos práticas pedagógicas
que buscam avançar na utilização das mídias, apesar dos inúmeros obstáculos que o sistema impõe,
porém a concretização das ações se mostra aquém dos objetivos, metas, desejos e utopias do
discurso humanista e da prática crítico-reflexiva.

Com a inserção das TIC’s nos ambientes escolares, houve profundas mudanças na relação
professor-aluno. O que se pretende agora nesse novo contexto é estimular no estudante o "aprender
a aprender", isto é, estimular a estruturação de um conjunto de habilidades que lhe proporcione a
oportunidade de atuar como sujeito criativo e participativo no seu meio social. Sobre a utilização
transformadora das TIC’s na Educação, Perrenoud (2000) afirma que a palavra-chave deste tipo de
ensino é "interatividade". Trata-se da mudança de uma concepção educacional onde é limitado o
papel do aluno na busca de informação no qual ele é visto como sujeito passivo que apenas
memoriza conhecimentos externos, para um ensino em que o conhecimento é produzido pelo aluno
na sua interação com outros sujeitos em diferentes contextos socioculturais.

De acordo com Moran (2004) o professor “[...] de educador, que dita conteúdo, transforma-se em
orientador de aprendizagem, em gerenciador de pesquisa e comunicação, dentro e fora da sala de
aula...” Sendo assim, diante das novas demandas, o professor precisa continuamente relacionar, por
meio das TCIs, os conteúdos formais, que revelam conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social e cultural, com as práticas sociais e os saberes locais, que compõem o currículo
praticado e que expressam as vivências, experiências, desejos, medos, sonhos e interesses dos
alunos. Desse modo, a aprendizagem é concebida aqui como um processo aberto, flexível, complexo
e contínuo que ultrapassa a mera escolaridade.

Reconhecer o aprender como uma postura vital inerente ao ser humano e como uma atividade
processual que acontece ao longo da vida, nos faz pensar que as escolas têm o conhecimento como
sua matéria-prima, assim sendo, professores e pesquisadores precisam repensar o seu papel social
diante da velocidade da construção do conhecimento e da explosão das tecnologias e mídias digitais.
Estas devem, de forma planejada e sistemática, contribuir para integrar o currículo escolar com as
práticas sociais e saberes locais que formam o currículo praticado, tendo em vista a construção de
uma aprendizagem mais colaborativa e que legitime os modos de pensar, sentir e agir dos estudantes
no seu cotidiano vivido.

Para tanto, faz-se necessário o professor planejar aulas utilizando as tecnologias da comunicação e
informação. Logo, é preciso que o educador esteja capacitado para elaborar atividades significativas
para seu aluno, proporcionando a este, possibilidades diferenciadas do uso de mídias. Além disso,
faz-necessário que o educador tenha uma escuta ética em relação a rede de narrativas e
conversações tecida pelos alunos no cotidiano escolar e comunitário, pois é a partir da legitimação
dessa rede que o educador estará mais apto para contextualizar os saberes formais disciplinares.
Desse modo, no processo de construção do conhecimento, essa interface entre o currículo praticado
e o escolar poderá será potencializada pelo uso criativo e crítico das mídias, possibilitando novas
experiências de ensino e aprendizagem

A utilização das mídias no currículo escolar deve valorizar os modos de ensinar e aprender tecidos
nos contextos sociais e culturais nos quais os sujeitos aprendentes estão inseridos. Assim, a
utilização das tecnologias aplicadas à educação estimula novas produções e apropriações da
linguagem em um contexto mediado pelo digital, mesmo em comunidades rurais ou periféricas onde
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observamos a presença cada vez maior de artefatos digitais.

De acordo com Fantin (2006) no seu texto “Mídia-educação no ensino e o currículo como prática
cultural”, a utilização da tecnologia aplicada à educação implica na adoção de uma postura “crítica e
criadora” de capacidades comunicativas, expressivas e relacionais.

Logo, concordamos com esse pensamento na medida em que reconhecemos que o uso crítico e
criativo das mídias pode potencializar o diálogo e a articulação dos conteúdos disciplinares com os
significados prévios que os alunos trazem e que formam o seu acervo de crenças, significados,
valores, representações e atitudes. Desse modo, os professores poderão criar situações educativas
que façam mais sentido para o aluno, pois aqui ele é visto não como mero reprodutor da informação,
mas como sujeito que aprende e produz conhecimento em um contexto especifico.

É importante destacar que o simples uso das Tecnologias da Informação e Comunicação nas
unidades escolares não garante a inovação no ensino, práticas pedagógicas contextualizadas e a tão
sonhada integração da escola como a comunidade.

Penso que fazer o uso instrumental das TIC-s para auxiliar o estudante a obter informação, sem que
este compreenda de forma crítica e autoral o que está fazendo, é uma mera informatização do
processo educativo.

O que defendemos aqui, nesse artigo, é utilizar as mídias digitais como dispositivos que possam
ampliar e favorecer a construção do conhecimento, que acontece não apenas nos espaços formais de
ensino, mais em contextos sociais e culturais que extrapolam os muros escolares.

Segundo Hetkowki (2009) o caráter potencializador das TICS está no movimento integrador que elas
podem desencadear nas práticas sociais, culturais, administrativas, pedagógicas, didáticas entre
outras. De acordo com Marques (1999, p. 121), ao passo que a dinâmica neoliberal da sociedade
capitalista fomenta a racionalização e fragmentação do sujeito, abrem-se:

Novos espaços: Dos saberes emergentes em circulação, da associação e das
metamorfoses das comunidades pensantes, produzindo, cada qual seu mundo
virtual [....] Suas realidades potenciais, das quais participam mundos
heterógenos e múltiplos, sempre em devir pensantes.

Hetkowki (2009), Marques (1999), Levy (1993), pontuam que nos processos educativos na
contemporaneidade, seja nos ambientes formais e não formais de educação, a comunicação possui
um papel importante no que concerne as necessidades de ampliar espaços diferenciados de
produção do conhecimento por meio de saberes mais críticos e oriundos de realidades culturais e
sociais diferenciadas.

Trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros seres, cruzar um pouco
com sua história, isto significa, entre outras coisas, construir uma bagagem de
referências e associações comuns, uma rede hipertextual unificada, um
contexto compartilhado, capaz diminuir os riscos de incompreensão. (LEVY,
1993, p. 72-73).

De acordo com Hetkowki (2005) e Lima Jr (2006), as tecnologias enquanto processos criativos do
homem atuam como elementos históricos que vem possibilitando a transformação dos atores sociais
e, consequentemente, do contexto social, político, econômico, educacional onde estão inseridos.
Logo, as atividades criativas que fazem parte do currículo praticado precisam ser inseridas nos
sistemas formais de escolarização e todo esse processo poderá ser potencializado pelas mídias
digitais, objetivando práticas pedagógicas mais contextualizadas, problematizadoras e inovadoras.
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Nestas práticas educativas os estudantes serão incentivados também a compreender, utilizar e criar
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma reflexiva e ética nas diversas práticas
sociais. Logo, eles serão estimulados a se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

PROJETO AÇÃO JOVEM: UMA EXPERIÊNCIA DE USO DAS TICS

Para alicerçar nossas reflexões teóricas num lastro empírico, apresentaremos os resultados do
Projeto: “Ação Jovem” que foi realizado na Escola Estadual Kleber Pacheco”, localizada no município
de Lauro de Freitas, Bahia, enquanto ação pedagógica que possibilitou, por meio do audiovisual, a
integração entre escola e comunidade, conhecimento formal e saber comunitário.

Desenvolvemos esse projeto em cinco turmas do ensino médio nos anos de 2015, 2016 e 2017. O
objetivo dessa ação foi estimular que os estudantes produzissem vídeos sobre a comunidade em que
eles estão inseridos.

No primeiro momento, a título de provocação, colocamos uma questão para os alunos: Como
podemos, por meio do audiovisual, dar visibilidade as problemáticas sociais que afligem a
comunidade

Vale destacar que a maioria reside em Portão, comunidade periférica de características
afrodescendentes situada no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, Bahia.
A comunidade em questão carece de muitas políticas públicas, tendo poucos espaços de lazer e
cultura.

Depois de um debate com as turmas partícipes do Projeto, chegamos a seguinte política de
intervenção: Os alunos deveriam se organizar em grupos de cinco e produzir um vídeo que pudessem
retratar alguma problemática social existente na comunidade, além de propor soluções criativas para
a resolução do problema.

A ideia primordial é utilizar a tecnologia do audiovisual de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
para colocar em destaque alguma questão social enfrentada pelos alunos no cotidiano vivido. Diante
da falta de aparelhos de filmagem específicos, uma vez que os estudantes são oriundos de famílias
de baixo poder aquisitivo, estimulamos a utilização da câmera do celular no processo de captação das
imagens.

Depois do processo de sensibilização, as equipes foram organizadas, os temas debatidos e os
roteiros de produção construídos. Em seguida, os grupos foram para a comunidade captar imagens e
vídeos para a produção do material que seria exposto na Escola.

O resultado do projeto foi então a produção de vários vídeos sobre a poluição do Joanes, rio que
atravessa a comunidade. Os alunos abordaram diversos tópicos importantes acerca do tema, tais
como: A poluição do rio e ações para superá-la, a falta de saneamento básico, os impactos
socioeconômicos provocados pela poluição, uma vez que as famílias mais tradicionais não podiam
mais viver da pesca e da mariscagem.

Um outro tema que foi bem abordado na produção audiovisual dos estudantes foi a questão da
gravidez na adolescência. Na comunidade de Portão, muitos jovens passam por essa experiência.
Sendo assim, os estudantes entrevistaram adolescentes que fizeram fortes depoimentos e relatos. No
bojo das entrevistas, alguns questionamentos sobre a temática foram feitos. Para citar alguns: Quais
os fatores que levam a gravidez na adolescência Quais os impactos dessa experiência na vida dos
adolescentes Com fica a relação com a família e os estudos

Algumas equipes também produziram vídeos sobre a violência na comunidade e apresentaram
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soluções para o fortalecimento de uma cultura da paz.

Na culminância do projeto, foi organizado um Festival de Vídeos na Escola no qual a produção dos
alunos foi socializada. Essa Mostra Audivisual possibilitou também uma reflexão crítica sobre os
temas abordados no qual estudantes de diferentes séries tiveram a oportunidade de participar dos
diálogos. Isso contribuiu para uma maior integração das turmas e uma maior universalização do
projeto dentro da unidade escolar.

A roda de diálogos sobre os vídeos foi também enriquecida pelos professores que, a partir dos
conceitos da sua área de formação, colocaram em relevo novos olhares sobre os temas, fortalecendo
a perspectiva multi e interdisciplinar. Para melhor sistematizar as fases do projeto, apresentamos essa
tabela:

Tabela 01

1° Fase Sensibilização

- Motivação e organização
dos grupos, bem como a
escolha e reflexão sobre os
temas que retratam os
problemas sociais que há na
comunidade onde os
estudantes residem.

- Criação do roteiro de
produção

2° Fase
Atividade de campo e
produção e edição dos
vídeos

Nesse período os estudantes
foram para a comunidade
fazer os registros
fotográficos e fílmicos.
Depois da organização do
material, os grupos
produziram e editaram o
vídeo.

3° Fase Culminância com o Festival
de Vídeos.

Organização do Festival e
apresentação dos vídeos com
rodas de diálogos e
exposições dos estudantes e
professores.

Fonte: Cardoso (2018)

Selecionamos aqui alguns vídeos produzidos pelos alunos e que estão disponíveis no Youtube:

1°) Rio Joanes:

https://www.youtube.com/watchv=7_oDx-8F7xc&t=19s

2°) Gravidez na Adolescência

https://www.youtube.com/watchv=eLfzPeIg00k&index=47&list=LLqfffMU-00rLzkNmG945oFg&t=7s

3°) Cultura da paz:

https://www.youtube.com/watchv=Dz9wvm3KD1o
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Logo, constamos que o Projeto: “Ação Jovem” possibilitou a utilização do audiovisual enquanto
ferramenta pedagógica, contribuindo, dessa forma, com o diálogo entre os saberes comunitários - no
caso especifico saberes relativos as problemáticas sociais enfrentadas pelos alunos - e os conteúdos
disciplinares. Observamos, assim, o envolvimento efetivo dos estudantes em todas as etapas do
processo, desde da construção, edição e apresentação dos vídeos até a participação nos debates
ocorridos no período de sensibilização e culminância.

Identificamos durante as etapas que os estudantes tiveram a oportunidade de desenvolver
importantes competências como a arte de argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, tendo em vista a formulação e defesa de ideias. Além de explanarem pontos de vista e
decisões comuns baseados nos direitos humanos, na consciência socioambiental e com
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

Outro aspecto importante observado foi o empoderamento e protagonismo, uma vez que eles não
apenas abordaram os problemas sociais da comunidade, mas também apresentaram soluções. Essa
postura de interpretar e transformar a realidade fortaleceu a ação pessoal e coletiva com base na
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, onde decisões foram tomadas
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos vivenciando um momento sócio-histórico marcado pelo surgimento de novas formas de uso
das tecnologias que nos leva a reinterpretar a sociedade, a cultura, bem como a relação da escola
com a comunidade e o mundo. No contexto dessas mudanças, faz-se necessário que o professor
repense sua prática docente a partir do uso crítico e criativo das novas mídias, buscando usá-las
como eixo integrador entre currículos praticados e escolares, objetivando a construção de processos
de ensino-aprendizagem mais libertários e significativos.

Essa nova postura do educador poderá ser uma motivação a mais para enfrentar os inúmeros
desafios do cotidiano escolar como a indisciplina, evasão, fragmentação do conhecimento,
distanciamento da escola em relação à família e à comunidade e outras problemáticas educacionais.
Por outro lado, as iniciativas governamentais precisam criar políticas públicas mais efetivas e
sistemáticas no que tange o provimento nas escolas de equipamentos tecnológicos, além de investir
na formação e qualificação de professores nos diferentes níveis de atuação.

Acreditamos que fomentar diálogos teóricos a partir de experiências pedagógicas concretas,
compõem a ética do professor-pesquisador no processo de difusão do saber cientifico. Logo, nesse
artigo, buscamos refletir acerca de como a utilização das tecnologias pode contribuir com um maior
diálogo entre os saberes que emergem das práticas sociais tecidas no cotidiano vivido e os conteúdos
disciplinares, tendo em vista a tessitura de processos de ensino-aprendizagem mais contextualizados,
ao passo que, sistematizamos informações, mesmo que de forma sucinta, sobre os resultados do
Projeto Ação Jovem para que os leitores possam criar novos conhecimentos e sínteses a partir das
ideias compartilhadas.
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O projeto: “Ação Jovem” é apenas uma de tantas experiências pedagógicas que pode, a partir das
novas tecnologias, fomentar uma maior integração da comunidade com a escola e o mundo. Senso
assim, partimos do pressuposto que essa integração conduz processos educacionais mais
significativos onde os sujeitos aprendentes possam exercitar a curiosidade intelectual, a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar questões, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e criar novas redes de sentidos com base nos
conhecimentos das diferentes áreas, bem como nos saberes comunitários que formam o currículo
praticado.

Assim, enfatizamos que, apesar do destaque dado neste artigo ao uso das novas tecnologias,
salientamos que mais importante do que os recursos a serem utilizados é a capacidade do professor
fazer leitura do seu grupo e do que se destaca enquanto interesse e possibilidades de aproximação
de conceitos dentro de um fazer educacional que faça sentido a partir dos saberes e fazeres sociais já
existentes em cada sala de aula. O discente é aquele que aponta caminhos mais efetivos e vivos, se
o professor tiver escuta atenta para os conhecimentos prévios e interesses, favorecendo a
participação efetiva de cada participante deste agrupamento.

Entendendo que o aprendiz é um ser ativo e colaborativo em seu processo de aprendizagem,
enquanto o professor é uma mediador entre o currículo formal e o praticado, cabe colocar em
relevância a construção de saber individual e coletivo de cada sala de aula, em que as diversas
formas de pensar, fazer e agir se encontram em uma autêntica rede de experiências, ampliando os
conhecimentos de cada individuo ali presente, mas também possibilitando que o professor repense
seu planejamento, reorganizando-o a partir de novos dispositivos metodológicos para os alunos e
juntamente com eles.

Destacamos neste artigo as novas tecnologias educacionais por serem extremamente atrativas para
os jovens que dela fazem uso enquanto dispositivo relacional em seu cotidiano e se sentem íntimos e
confortáveis com estes recursos. Porém, entendemos que precisamos fazer uso de diversas formas
de linguagem, sem negar a validade de nenhuma delas, mas sempre proporcionando uma construção
de saber viva e significativa, cheia de sentidos experienciais que promovam a sensação de
pertencimento e prazer e também linguagens menos apropriadas por eles, facilitando uma ampliação
e apreciação com linguagens artísticas, corporais, musicais, expressivas e formais.

O professor-pesquisador precisa pesquisar para além de conceitos formais e representativos. Precisa
aprender a se pesquisar, estabelecendo práticas que valorizem o conhecimento daqueles com os
quais trabalha e alimentando ou ainda despertando o desejo destes para que continuem querendo
aprender como prática que traduz o que de fato buscam como sentido real e existencial.

Acreditamos que, para ser libertário e transformador, um projeto educacional precisa legitimar as
experiências, saberes e vivências que os estudantes cultivam em diferentes tempos e espaços.
Portanto, apontamos que o uso crítico e criativo da tecnologia facilita a integração da escola com a
comunidade e o mundo, diversificando experiências pedagógicas e curriculares na utopia possível de
se construir uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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