
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÍDIA E COTIDIANO 

 

 

 

 

FELIPE ALOÍSIO DA SILVA SANTOS 

 

 

 

 

MÍDIA E EDUCAÇÃO: 

os desafios cotidianos entre a prática de ensino  

e o discurso político de inclusão digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

           Niterói 

             2020 

 



 
 

FELIPE ALOÍSIO DA SILVA SANTOS 

 

 

 

 

MÍDIA E EDUCAÇÃO: 

os desafios cotidianos entre a prática de ensino  

e o discurso político de inclusão digital 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC) da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Mestre em Mídia e Cotidiano.  

 

Área de concentração: Discursos Midiáticos e 

Práticas Sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Pablo Nabarrete Bastos 

 

 

Niterói, RJ 

2020 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FELIPE ALOÍSIO DA SILVA SANTOS 

 

MÍDIA E EDUCAÇÃO: 

os desafios cotidianos entre a prática de ensino  

e o discurso político de inclusão digital 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC) da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Mestre em Mídia e Cotidiano.  

 

Área de concentração: Discursos Midiáticos e 

Práticas Sociais.  

 

Aprovada em: 

 

BANCA EXAMINADORA 

___________________________________________________________________________ 

Profº Dr. Pablo Nabarrete Bastos – UFF  

Orientador 

 

___________________________________________________________________________ 

Profº Dr. Adilson Vaz Cabral Filho – UFF  

 

___________________________________________________________________________ 

Profº Dr. Marco André Feldman Schneider - IBICT/UFRJ 

 

___________________________________________________________________________ 

Profº Dr. Rozinaldo Antonio Miani – UEL/PR 

 

Niterói 

2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu pai-avô José 

Rodrigues da Silva, homem íntegro, que, com 

todas as dificuldades, me inspirou, em sua 

solidão entre os livros da estante de minha casa, 

a estudar sempre e romper com a barreira da 

ignorância. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço a Deus por ter me sustentado até aqui. 

 

Em seguida, estendo meus agradecimentos às pessoas que de certa forma contribuíram muito 

para que eu finalizasse com sucesso esse trabalho: 

 

À minha família – inúmeras vezes o sentimento de orgulho que vocês tiveram e têm por mim 

fizeram com que a minha caminhada não fosse rompida. E inúmeras vezes as madrugadas frias, 

em meio à correria, esperando pelo ônibus para então ir estudar, me fizeram acreditar que não 

estava sozinho neste processo. Todos. Sem exceção. Meu muito obrigado. Em especial, às 

mulheres da minha vida: Mara, Lúcia e Karina.  

 

Ao Prefeito de Itatiaia, Eduardo Guedes, o Dudu (Meu Prefeito), agradeço por ter me permitido 

ausentar do trabalho para que eu pudesse realizar meu sonho, e, por consequência, colocar em 

prática todo o meu conhecimento em prol do trabalho. Desculpe pelas vezes em que não atendi 

aos seus telefonemas em virtude dos meus estudos.  

 

À minha equipe da Assessoria Especial de Comunicação, da Prefeitura de Itatiaia, eu estendo 

meu imenso agradecimento por acreditar no meu potencial como líder de vocês e por segurarem 

a barra enquanto eu estava ausente. Sei que nos momentos mais difíceis pude contar com cada 

um de vocês. Aos intolerantes, obrigado por me darem força para concluir meus objetivos mais 

rápido ainda e seguir em frente na minha jornada. 

 

Aos meus amigos que estiveram comigo desde a aprovação até essa etapa final, meu profundo 

agradecimento. Sem cometer injustiças, quero dedicar a duas pessoas que foram fundamentais 

para que eu entrasse para o mestrado: Josi e Carlos Jefferson. Josi, a sua casa me serviu como 

moradia por muitas vezes e esse sentimento de gratidão levarei para o resto de minha vida. Ao 

Carlos Jefferson, estendo meu muito obrigado por me ouvir, me estimular a estudar, e ser 

parceiro de estudos na mesa de rodoviária e shopping, quando nada mais fazia sentido ou teorias 

estivessem dispersas naquele caderno com anotações, você estava ali para me apoiar. 

 



 
 

Aos meus laços afetivos que não compreenderam este momento de conquista, meu muito 

obrigado. E aos que compreenderam e me ajudaram, obrigado por tudo. 

 

Aos meus amigos do grupo de WhatsApp “MR Diretoria”, eu agradeço imensamente por tudo. 

Segurem esses nomes: Evandro, Conceição, Carol, Fabi Cimieri, Sheilla Girl-Power, Vanessa 

Lauria, Wellington, Pamplona, Catarina, Flavinha e Evelyn. 

 

À cidade de Piraí, aos profissionais da Educação de Piraí, à Mônica da secretaria de Educação 

de Piraí, que me ajudou a virar a chave do meu objeto de pesquisa, à direção do CIEP Margarida 

Thompson e à diretora Ana Paula, a todos os professores envolvidos na entrevista, a todos os 

profissionais da secretaria de Educação, ao prefeito da cidade de Piraí, Dr. Luiz Antônio, e, 

principalmente ao meu amigo de faculdade e braço direito Geferson H. Pedro, o Miúdo, meu 

imenso muito obrigado por me acolherem tão bem. 

 

À minha querida amiga e professora Patrícia Saldanha. Te agradeço muito por fazer parte da 

minha vida acadêmica, por ser parceira, pelas caronas de Niterói para o Rio, pelas dicas, pelas 

broncas, e, principalmente, por sempre falar: “Felipe, seja você mesmo. Você vai longe com 

esse seu jeito”. Obrigado, Paty Saldanha. 

 

E, para finalizar, agradeço ao meu orientador, o professor Pablo Nabarrete Bastos. Professor, 

ser o seu primeiro orientando na pós-graduação ficará marcado para sempre em minha história 

e acredito que na sua também. Ser o primeiro é a garantia de ser lembrado para sempre. Não fui 

um dos melhores alunos do curso, mas busquei fazer o possível para segurar firme a missão. E 

sua passagem como orientador pela minha vida me fez resgatar um sentimento que há muito 

tempo não vivia, o sentimento de lutar pela sobrevivência. Suas orientações me fizeram 

relembrar minha mãe, quando ela dizia “vai lá e faz”. Eu aprendi muito. Mais uma vez o 

processo foi doloroso. Mas eu venci. Estou vivo. Olhar para um objeto de pesquisa que não 

dava certo, acreditar que poderia mudar o olhar, sair da zona de conforto, acreditar mais em 

mim... tudo isso me fez mais forte. Obrigado por tudo. Obrigado pela sua imensa paciência 

comigo. Nesse processo honrei toda a minha história enquanto ser humano. Gratidão, irmão. 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

Este trabalho discute o tema mídia, educação e inclusão digital ampliado numa perspectiva 

dentro do ambiente escolar onde o professor é protagonista na arte de ensinar e que, atualmente, 

tem em seu ofício a internet como espaço e meio de uso cotidiano em suas atividades de ensino 

e pesquisa. O recorte metodológico se dá entre os professores do Ensino Fundamental do CIEP 

Margarida Thompson, localizado na cidade de Piraí, interior do Estado do Rio de Janeiro, 

mesclando diferentes áreas. Não queremos limitar o assunto, mas, ampliar nossa visão sobre o 

fio condutor que nos leva a entender a internet como meio social de inclusão, tendo em vista 

que muitos alunos não têm acesso à internet ou não sabem fazer uso da ferramenta para ampliar 

seus conhecimentos. Embora tenhamos ciência das limitações de todo o potencial interativo e 

participativo da rede, entendemos a internet na educação como uma espécie de cooperativa, na 

qual os sujeitos interlocutores podem cooperar tecnicamente em processos dialógicos de 

ensino-aprendizagem que, a partir de fundamentos da alfabetização midiática e informacional, 

podem contribuir para o desenvolvimento da educação crítica e reflexiva. Nosso estudo está 

fundamentado teoricamente nas noções sobre Alfabetização Midiática, EduComunicação, 

Competência Crítica em Informação (CCI) e Política Pública de Inclusão Digital. 

 

Palavras-chave: Mídia; educação, inclusão digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper discusses the theme media, education and digital inclusion expanded in a perspective 

within the school environment where the teacher is protagonist in the art of teaching and that 

currently has in his craft, the internet as a space and means of daily use in his teaching and 

research activities. The methodological section takes place among the teachers of the 

ELEMENTARY SCHOOL of CIEP Margarida Thompson, located in the city of Piraí, in the 

state of Rio de Janeiro, mixing different areas. We do not want to limit the subject, but to 

broaden our view of the guiding thread that leads us to understand the internet as a social means 

of inclusion, considering that many students do not have access to the Internet or do not know 

how to make use of the tool to expand their knowledge. Although we are aware of the 

limitations of the entire interactive and participatory potential of the Internet, we understand 

the Internet in education as a kind of cooperative, in which the interlocutors can technically 

cooperate in dialogical teaching-learning processes that, based on the foundations of media and 

information literacy, can contribute to the development of critical and reflective education. Our 

study is based theoretically on the notions about Media Literacy, EduComunicação, Critical 

Competence in Information (ICC) and Public Policy of Digital Inclusion. 

 

 

Keywords: Media; education; digital inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se localiza em um contexto social que vai ao encontro de três fatores 

importantes: a conectividade na internet em tempos de pandemia do novo coronavírus; a 

proposta do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da UFF em levar o ensino, a 

pesquisa e a extensão para o interior do Estado do Rio de Janeiro; e, por fim, corresponder ao 

que o PPGMC busca responder em suas pesquisas referentes a Discursos Midiáticos e Práticas 

Sociais.  

Mídia e Educação se tornam protagonistas desta pesquisa. Primeiro porque não dá para 

pensar na contemporaneidade em um sistema de Educação sem estar conectado com professores 

e alunos. E, segundo, porque a Mídia se torna mais que uma ferramenta de disseminação de 

informação, ela passa por critérios de análises que se tornam necessários a serem trabalhados 

dentro de sala de aula e desenvolvidos ao longo de uma vida de aprendizado. Este trabalho 

respeita os olhares para as diversas situações sociais que não têm a internet como ferramenta 

que proporciona a inclusão do aluno ao mundo digital, e nem é propósito deste trabalho falar 

especificamente desse problema social. Porém, ficamos confortáveis com pensamentos que nos 

trazem uma visão crítica de que é possível buscar uma educação mais inclusiva para todos.  

A motivação desta pesquisa nasce em 2013, quando me efetivaram para atuar como 

assessor de imprensa na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (hoje com um “I” a mais 

de Inovação), então na gestão do secretário da pasta Gustavo Tutuca, que na época era deputado 

licenciado da Alerj. O Estado do Rio de Janeiro estava vivendo uma efervescência de feitos 

políticos: Centros Vocacionais Tecnológicos sendo criados, parcerias público-privadas sendo 

celebradas, Faetecs Digitais sendo inauguradas, pontos de wi-fi se espalhando por toda a capital, 

seja na Zona Sul, Centro ou Zona Oeste; pontos turísticos sendo equipados com sinal wi-fi (a 

fim de se vender uma imagem de cidade digital na tentativa de criar um “cinturão digital” como 

ocorre nos países e cidades de primeiro mundo). Com isso, a efetividade do serviço de acesso 

à internet, com o passar do tempo, foi se dando somente no discurso político de democratização 

do acesso e não no serviço ofertado ao cidadão. A discrepância da conectividade foi nascendo 

e o espírito questionador, junto da necessidade de estudar sobre o tema, também. 

No ano de 2012, a secretaria de Ciência e Tecnologia havia implantado o Programa Rio 

Estado Digital a fim de oferecer internet gratuita com conteúdo orientado à inclusão digital, e 

cuja proposta era estar presente nos mais variados pontos da cidade do Rio de Janeiro. O Rio 

Estado Digital foi moldado para fornecer acesso à internet por meio de 16 grandes redes de wi-

fi. A maioria está na capital fluminense. Vendeu-se um discurso de que o Rio de Janeiro seria 
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uma cidade digital, principalmente visando aos grandes megaeventos como Copa do Mundo e 

Olimpíadas, no entanto, sua funcionalidade foi comprometida pela não entrega do serviço ao 

cidadão. O programa, além de internet gratuita, também teve como proposta oferecer acesso a 

cursos profissionalizantes a distância, serviços, permitir a realização de pesquisas e negócios, 

além do viés educacional e de oportunidades de geração de renda para microempreendedores. 

Ora, colocar uma rede livre, equipamentos e sinal wi-fi por todo o Estado do Rio como meio 

de inclusão digital não é a garantia de inserir o cidadão no mundo tecnológico. Afinal, a 

informatização é destinada a quem? E que perspectiva é essa de inclusão digital? 

Nesse cenário de implantações e conectividade, surge um olhar para o interior do Estado 

do Rio de Janeiro, especificamente para a pacata cidade de Piraí, situada a mais de 100 km da 

capital fluminense, onde foi criado o premiado Programa Piraí Digital. Piraí foi um dos cinco 

municípios do Brasil – e o único não capital estadual – escolhidos pelo Ministério da Educação 

para implantação do piloto do projeto Um Computador por Aluno (UCA). Segundo o relatório 

da Fundação Getúlio Vargas (apud Sadao, 2006, p. 21), o objetivo do Programa “Piraí – 

Município Digital” é a democratização do acesso aos meios de informatização e comunicação 

com o intuito de gerar oportunidades de desenvolvimento econômico e social. 

O acesso gratuito e para todos à internet, propagado pela Prefeitura de Piraí em diversas 

mídias, não se concretiza na prática. Ao sairmos de um plano macro, com vista para a cidade e 

respeitando toda a sua particularidade geográfica, e partirmos para um plano micro, por um 

recorte para dentro de uma escola do município e seus atores sociais, percebemos nos cotidianos 

daquela comunidade escolar que, tanto para os alunos quanto para os professores, estar 

conectado é uma tarefa difícil.  

A cidade de Piraí tornou-se referência no Brasil e fora dele como cidade cem por cento 

conectada. Porém, os tempos são outros. A tecnologia mudou e tudo o que ela propusera há 

quinze anos não é mais a realidade do povo piraiense. Se olharmos com atenção para cada 

projeto emancipatório de conectividade proposto pelo Programa Piraí Digital, perceberemos 

que houve uma descontinuidade de sua ideia inicial e, em contrapartida, houve um 

aprimoramento da proposta ainda no campo tecnológico. Se antes Piraí Digital tinha como 

objetivo levar internet de graça a toda a população e manter o cidadão conectado, atualmente, 

segundo informações da Prefeitura, a conectividade à internet não é algo que se discute, 

contudo, discute-se a robótica e o aprimoramento do conceito de Cidade Inteligente, as 

chamadas “Smart Cities”.  

O objeto de análise desta pesquisa passa a ser os professores do CIEP Margarida 

Thompson, situado em Piraí, escola pública e urbana. A Escola se tornou objeto desta pesquisa 
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por estar dentro da proposta da Prefeitura de Piraí de inclusão digital. Com isso, em um recorte 

metodológico, dentre outras escolas situadas na cidade, o CIEP Margarida Thompson foi 

escolhido por retratar em seu Plano Político Pedagógico (PPP) uma visão de incentivo aos 

alunos e professores para estarem conectados. Porém, em virtude da pandemia do novo 

coronavírus instaurada no mundo, a pesquisa estabeleceu uma perspectiva a partir do trabalho 

cotidiano dos professores. Em um momento histórico como este que estamos vivendo se tornou 

de extrema importância termos o olhar voltado para os professores que utilizam a internet, neste 

momento de isolamento social, para ministrarem suas aulas e estabelecerem conectividade com 

os alunos. E é neste momento que esta pesquisa revela as diferenças entre o que é propagado 

pelas mídias oficiais da Prefeitura de Piraí em virtude de conectividade e o que, na prática, os 

professores têm dentro de sala de aula.  

Se trouxermos uma visão das escolas, ou até mesmo da Escola Municipal Margarida 

Thompson, a qual foi objeto de análise deste trabalho com professores, podemos ver ainda mais 

a lacuna deixada por uma cidade que não investe em conectividade em sala de aula. O que se 

percebe é que ofertar a implantação de equipamentos na escola não é garantia de conexão ao 

mundo da internet, e essa constatação é feita na prática, quando professores e alunos precisam 

falar a mesma língua em sala de aula a fim de manter um ensino/aprendizado com a internet. 

Ainda retomando a questão da pandemia instaurada pelo novo coronavírus, este trabalho 

não tem a pretensão de estabelecer uma análise do que foi ou como foi estabelecida a pandemia 

na sociedade, porém, é notório que a pesquisa se desenvolve em meio a uma pandemia e para 

isso se torna imprescindível, em nossa avaliação, olharmos para esse fenômeno social que 

atravessou todo este trabalho. Com tudo isso, refletimos que a internet é uma ferramenta que 

influencia o nosso cotidiano e que foi de extrema importância ter acesso à rede para 

estabelecermos contato com o mundo externo nesse momento de isolamento social. Seja para 

estudarmos, seja para nos informarmos, estabelecermos vínculos e desenvolvermos afetos, a 

internet rompe barreiras sociais, culturais e geográficas. Contudo, para além do necessário 

acesso gratuito e de qualidade à internet, que motiva a produção deste trabalho, analisamos 

como esse atravessamento da conexão e sua dimensão pedagógica e comunicacional interferem 

no modo como os professores lecionam em sala de aula. 

Além disso, e não menos importante, este trabalho tem como proposta estabelecer uma 

linha de pensamento que dialoga com a inclusão digital: educação e competências digitais, 

mostrando a Política Pública de Inclusão no Estado do Rio; Piraí Digital: Inclusão para 

Educação. Fundamenta-se teoricamente a partir da Educação Midiática e Informacional, 

trazendo um olhar para a Alfabetização Midiática Informacional, a Alfabetização e 
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Educomunicação, além da Pesquisa de Campo, que compreende o aspecto microssocial, no que 

se refere à pesquisa realizada com indivíduos e pequenos grupos do CIEP – Centros Integrados 

de Educação Pública (Escola Pública Municipal) Brizolão 158 Margarida Thompson, no bairro 

Casa Amarela, na cidade de Piraí, no interior do Estado do Rio de Janeiro. 

O método utilizado para realizar o trabalho de campo foi a pesquisa-ação. Trata-se de 

um método desenvolvido há muitos anos, com origem nos Estados Unidos, e que se aproxima 

das Ciências Sociais. Seguindo a definição de Laudelino Luiz Castro Tanajura e Ada Augusta 

Celestino Bezerra, em seu artigo intitulado “Pesquisa-ação sob a ótica de René Barbier e Michel 

Thiollent: aproximações e especificidades metodológicas”, eles afirmam que esse tipo de 

pesquisa “consiste em uma metodologia que propõe uma ação deliberada de transformação de 

realidades, trazendo em seu arcabouço uma dupla proposta como objetivo: a transformação da 

realidade investigada e a produção do conhecimento” (TANAJURA; BEZERRA, 2015, p. 11). 

Utilizo essa metodologia como base para realizar o atual trabalho de pesquisa, porém, me 

atenho às teorias e ideias defendidas por Michel Thiollent1. Para Thiollent (2009), a pesquisa-

ação é um tipo de pesquisa social com função política associada a uma ação ou à resolução de 

um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, em que as pessoas implicadas possuem 

algo a ‘dizer’ ou ‘fazer’, além da preocupação de que o conhecimento gerado não seja de uso 

exclusivo do grupo investigado. Ainda esclarece que: “A função política da pesquisa-ação é 

intimamente relacionada com o tipo de ação proposta e os atores considerados. A investigação 

está valorativamente inserida numa política de transformação (THIOLLENT, 2009, p. 47). 

Com o propósito de ampliar o pensamento e reflexão sobre o método, Thiollent (2009, 

p. 10) deixa claro o real alcance da pesquisa-ação ao afirmar: “[...] os limites de sua pertinência 

e à faixa intermediária entre o que é geralmente designado como microssocial (indivíduos ou 

pequenos grupos) e macrossocial (sociedade, entidades de âmbito nacional ou internacional)”. 

Este trabalho nasceu com o propósito de discutir de forma significativa a reflexão crítica 

das dimensões intelectuais e práticas envolvidas no ambiente escolar com recorte nos 

professores que lecionam usando quadro e pincel aliado ao uso da internet como possibilidade 

de ampliar o conhecimento dos alunos. É preciso ir além da cidade digital e ter uma 

compreensão mais abrangente da cidade e até mesmo de Estado. Existe uma pactuação social 

de que a eficiência está no mercado, face a um Estado inoperante. Hoje, não só no Estado do 

 
1 Michel Thiollent é autor de várias obras que tratam de métodos de pesquisa, em especial, a pesquisa-ação, tais 

como “Metodologia da pesquisa-ação” e “Pesquisa-ação nas organizações”. É doutor em Sociologia. Foi professor 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UNICAMP e atualmente é professor da UNIGRANRIO. 
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Rio de Janeiro, a banda larga chega apenas onde há mercado, ou seja, consumidores em 

condições de comprar os serviços oferecidos pelas grandes empresas de telecomunicações. O 

que percebemos, a priori, e sem a necessidade de esgotar o assunto, é que a única democracia 

que é possível ao cidadão é a democracia do consumo, pois percebe-se que só tem acesso à 

internet quem pode pagar. Este trabalho contribui com uma perspectiva crítica de inclusão 

digital, com ênfase nos aspectos pedagógicos e comunicacionais do conceito.  
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A internet, diz Benkler (2006), é o primeiro meio de comunicação de massa moderno 

que descentraliza a estrutura de capital de produção e distribuição de informação, cultura e 

conhecimento. De lá pra cá, houve mudança nesta afirmação, como podemos citar o Google e 

Facebook como concentradores do capital e distribuição. Pesquisar sobre internet e suas 

dimensões sociais, culturais e políticas é dar a largada para uma série de reflexões para além do 

senso comum. Saber lidar com os novos dispositivos e as redes telemáticas é hoje condição 

necessária e imprescindível para inclusão social na sociedade da informação. Saber ler é hoje 

entender, produzir e distribuir informações sob os mais diversos formatos. As habilidades 

anteriores se mantêm como novas habilidades para produzir e distribuir conteúdo em uma 

sociedade cada vez mais móvel e global. Como afirma André Lemos (2003, p. 20), a inclusão 

pressupõe autonomia, liberdade e crítica. O desafio maior da inclusão cidadã à cultura digital é 

fazer com que os indivíduos possam produzir conteúdos próprios e distribuí-los livremente, 

mantendo-se senhores dos seus dados pessoais, garantindo-se a privacidade e o anonimato.  

Atualmente, há uma maior conectividade por parte dos brasileiros ao mundo virtual e 

essa afirmação reforça o conceito de sociedade conectada, o que definimos como uma 

cibercultura, ou cultura da mídia, consequentemente o fomento maior às demandas de novas 

tecnologias de informação e seus aparatos tecnológicos. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 

C)2, aponta que o Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, o equivalente a 

64,7% da população com idade acima de 10 anos. E, segundo informações do levantamento 

feito, a região Sudeste apresenta o maior índice, equivalente a 72,3% dos moradores com 

acesso. Recorremos então ao pensamento de Michel de Certeau (1994) no sentido de que a 

cultura popular se constrói em grande parte através da apropriação de produtos fornecidos pelo 

sistema dominante. Isso ocorre porque, em uma sociedade industrial, esses são os únicos 

recursos disponíveis.  Entretanto, a grande força da análise do pensador francês está em 

identificar a possibilidade de engajamento tático com os materiais que os desviam segundo seus 

próprios sentidos de relevância. 

A discussão sobre democratização do acesso à internet, discurso político de inclusão 

digital ampliada, numa perspectiva de dentro do ambiente escolar, onde o professor é 

protagonista na arte de ensinar e que, atualmente, tem em seu ofício a internet como forma de 

 
2 IBGE. Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. PNAD Contínua 2018. 

Disponível em: 

<https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/An

ual/Acesso_Internet_Televisao_e_Posse_Telefone_Movel_2018/Analise_dos_resultados_TIC_2018.pdf>. 

Acesso em 26 out. 2020. 
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complementar sua didática em sala de aula, se faz necessária. Com o debate, ampliamos assim 

a nossa visão sobre o que nos leva a entender a internet como meio social de inclusão, tendo 

em vista que muitos alunos não têm acesso à internet ou não sabem fazer uso da ferramenta 

para ampliar seus conhecimentos. Vale lembrar que a internet é uma espécie de serviço que 

serve ao empresariado com visão nos lucros, em que cada organização está encarregada do 

funcionamento e manutenção de seus computadores, financia as linhas de comunicação que 

estabelecem as conexões e coopera tecnicamente com as redes vizinhas. Para tanto, os 

computadores e as redes que os ligam constituem o ciberespaço3, o que remonta ao cenário dos 

anos 1990, quando a onda de interesse no ciberespaço foi intensificada pelos promotores que o 

descreviam como uma nova fronteira, aberta à exploração, assim como a colonização. À 

margem do boom comercial, o conceito passou a ganhar seriedade acadêmica. Cada um pode 

se tornar produtor, criador, compositor, montador, apresentador, difusor dos seus próprios 

produtos feitos a partir do ambiente virtual. Com isso, como defende Santaella (2003), uma 

sociedade de distribuição piramidal começou a sofrer a concorrência de uma sociedade reticular 

de integração em tempo real. Comparando com outras inovações técnicas, o computador é uma 

máquina com produtos inteligentes. Ele está centrado na informação, no conhecimento.  

A natureza da cibercultura é essencialmente heterogênea. A cibercultura é uma nova 

forma de cultura na qual se entra hoje tal como ocorreu com a cultura alfabética há muitos 

séculos. Nessa nova forma de se relacionar, motivada pelo uso das tecnologias, as relações de 

saber, trabalho e Estado estão sendo reinventadas (LÉVY, 1999). Três processos independentes 

se uniram e inauguraram a recente estrutura social baseada em um novo formato de redes: as 

exigências da economia por flexibilidade administrativa e por globalização do capital, da 

produção e do comércio; as demandas da sociedade, em que os valores da liberdade individual 

e da comunicação aberta tornaram-se supremos; e os avanços na computação e nas 

telecomunicações permitidos pela revolução microeletrônica (CASTELLS, 2003).  

Diante de todo esse cenário, não se pode esquecer que a comunicação é um direito, como 

reafirma Cecília Peruzzo (1998) ao relatar que a participação e a comunicação representam uma 

necessidade no processo de constituição de uma cultura democrática, de ampliação dos direitos 

de cidadania e da conquista da hegemonia na construção de uma sociedade que veja o ser 

humano como força motivadora, propulsora e receptora dos benefícios do desenvolvimento 

 
3  A palavra cyberspace foi inventada e empregada pela primeira vez pelo autor de ficção científica William Gibson 

no romance Neuromancer (1984). O ciberespaço designa ali o universo das redes digitais como lugar de encontros 

e de aventuras, terreno de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. Ciberespaço é uma alucinação 

consensual experienciada diariamente por bilhões de operadores legítimos, como defende Lucia Santaella (2003). 
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histórico. A rápida evolução das tecnologias digitais acelerou drasticamente essa 

transformação, elevando a um novo patamar a complexidade da comunicação e do respectivo 

controle humano. Mas, para falarmos de processo democrático de acesso, passa-se a entender 

os direitos do cidadão, em que se ancora o discurso de cidadania conformada por três tipos de 

direitos que podem configurar-se, ou não, de maneira mais abrangente ou mais restrita, na 

práxis de um povo: os civis, os políticos e os sociais (PERUZZO, 2004). 

Com isso, a importância em resgatar o pensamento do filósofo George Lukács 

contribuiu na elaboração teórica sobre o cotidiano, pois é fundamentada numa análise histórico-

crítica que possibilita resgatar a dialética entre as diversas esferas da vida humana, sem cair 

numa postura de isolamento do cotidiano como espaço do engano e do utilitarismo vazio de 

sentido. Lukács (1963) nos faz refletir que, na sociedade moderna, os saberes incorporados ao 

cotidiano dos indivíduos são funcionais às atividades práticas e imediatas, servem para que o 

indivíduo “funcione bem” no seu cotidiano. E isso nos leva a pensar que a superficialidade 

extensiva faz das ações cotidianas meras reprodutoras da “normalidade” da vida de cada 

indivíduo. O que vale lembrar de que o cotidiano é marcado pela luta política frente aos direitos 

da cidadania, embora a estrutura social da modernidade ainda seja definida pelas categorias 

fundamentais – o capital e o trabalho, com a subordinação do trabalho ao capital.  

A ideia do cidadão conectado, embora questionável, seja pela falta de estrutura 

tecnológica, seja pela dificuldade do acesso, é reforçada pelos números que denotam que a cada 

dia mais pessoas estão inseridas no mundo digital. Segundo Rousiley Maia (2008), a internet 

oferece grande variedade de informações, e não apenas material de origem oficial. Reduz os 

custos de participação política e permite envolver diferentes parceiros de interlocução, desde a 

troca de e-mails numa base cidadão-cidadão, chats e grupos eletrônicos de discussão, até 

amplas conferências. Essa crescente forma do cidadão de estar conectado às redes revela como 

os dispositivos das novas tecnologias de comunicação e informação, interativos e 

multifuncionais, têm sido frequentemente notados como recursos para fortalecer o processo 

democrático. E o sucesso da internet se dá pela potencialidade de interação de forma rápida e 

autoral, se comparado com os veículos de comunicação tradicionais. Ainda, segundo Maia, a 

rede pode proporcionar um meio pelo qual o público e os políticos podem comunicar-se, trocar 

informações, consultar e debater, de maneira direta, rápida e sem obstáculos burocráticos. Nos 

domínios da política institucional-formal e da sociedade civil, não há dúvidas de que estão 

sendo criadas plataformas suplementares importantes para a participação política: 
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Contudo, grande parte da literatura sobre a chamada cyber democracia, ou democracia 

digital, é comum enfatizarem-se exageradamente as dimensões tecnológicas e 

estabelecer-se, deterministicamente, uma associação entre o potencial das novas 

tecnologias e a revitalização de instituições e práticas democráticas (MAIA, 2008, p. 

278). 

 

Se as novas tecnologias podem proporcionar um ideal para a comunicação democrática, 

oferecendo novas possibilidades para a participação descentralizada, elas podem, também, 

sustentar formas extremas de centralização de poder. No mercado, empresas de larga escala e 

provedores disputam o controle desses meios, e vendem serviços e produtos num mundo virtual 

rápido, quase sem fronteiras (MALINA apud MAIA, 1999, p. 24). 

O que é o direito à inclusão? Como garantir esse direito ao acesso? O termo inclusão 

digital tem sido frequentemente utilizado para compor um jargão apelativo nas abordagens 

políticas de caráter geral e populista (BONILLA; PRETTO, 2011). Faz-nos pensar que é “uma 

espécie de nova e mirabolante solução para quase todos os entraves da sociedade 

contemporânea: pobreza, desigualdade social, carências educacionais, injustiça social, 

desemprego, violência, criminalidade, entre outros”, como afirmam Bonilla e Pretto (2011). 

Segundo André Lemos (2003), incluir é, assim, em qualquer área e em todos os sentidos, 

possibilitar o crescimento dos quatro capitais. “A inclusão digital deve, consequentemente, ser 

pensada de forma complexa, a partir do enriquecimento de quatro capitais básicos: social, 

cultural, intelectual e técnico”. Incluir na e para a sociedade da informação, significa usar as 

TICs como meios de expandir esses capitais. Incluir significa inserir, introduzir, adaptar os 

indivíduos a determinado modelo, a uma dada realidade pronta. Assim, o processo de inclusão 

pressupõe um Eu, hegemônico, um discurso único do mundo (SANTOS, 2000) a cuja imagem 

o Outro, o diferente, o de fora (LINS, 1997), deverá se transformar, sendo esse um processo 

individual, onde cada um deve buscar a inserção por conta própria. 

Outra forma de pensar a inclusão vem do autor Manuel Castells (2002), que conceitua 

a existência de usuários que utilizam a tecnologia de forma compulsória, o que ele considera 

como os interagidos. Para os interagidos, os projetos de inclusão digital devem ser induzidos e 

fortalecidos pela dimensão cidadã e educacional. Programas de inclusão digital são 

fundamentais para os tornarem interagentes. André Lemos (2003) considera questionar os 

pressupostos denominando-os de dogmas da inclusão digital. Não se trata apenas de uma 

discussão terminológica ou semântica sobre o termo inclusão digital, mas sim de uma leitura 

social, associada às análises dos interfaceamentos políticos entre os atores envolvidos, 

apreendendo seus sentidos de forma crítica e construtiva. Cabe analisar até que ponto ações de 
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inclusão digital potencializam interações e possibilidades dos próprios sujeitos se engajarem 

nas atuais dinâmicas sociotécnicas de forma ativa, participativa, propositiva e construtora de 

novas realidades sociais. 

Segundo Paulo Freire (1987), “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”4. O pensamento de Paulo Freire, 

exemplificado no livro Pedagogia do oprimido (1987), de uma certa forma nos leva a entender 

que ele não visa apenas tornar mais rápido e acessível o aprendizado, mas pretende habilitar o 

aluno a “ler o mundo”. Podemos entender que as iniciativas de inclusão digital pouco abordam 

os aspectos educacionais e culturais, destacando as imbricações entre alfabetização, cultura 

hegemônica e inclusão digital, como critica Marcos Palacios (2005, p. 2 apud BONILLA; 

OLIVEIRA, 2011, p. 38), para quem estamos em uma sociedade de exclusões, de extremas 

polarizações: essa população que é excluída digitalmente, também é excluída educacionalmente 

e culturalmente. Bonilla e Oliveira (2011) nos mostram que quanto mais inseridos nas 

dinâmicas contemporâneas, dentre elas os processos educacionais, com mais rapidez os sujeitos 

se familiarizam e compreendem os processos digitais. E isso nos leva a entender a grande 

dificuldade que se apresenta, na maioria dos casos, entre aqueles que se constituíram numa 

cultura estritamente analógica, alfabetizados ou não, por não compreenderem, pelo menos não 

de imediato, a lógica digital. 

Diante deste cenário exposto, podemos observar no Relatório de Monitoramento Global 

da Educação5 (UNESCO, 2020) que a crise atual em decorrência do novo coronavírus irá 

perpetuar ainda mais essas diferentes formas de exclusão. Com mais de 90% da população 

estudantil mundial afetada pelo fechamento de escolas relacionado à Covid-19, o mundo está 

prestes a sofrer uma perturbação de grandes dimensões e sem precedentes na história da 

educação. As diferenças sociais e digitais colocam os mais desfavorecidos em uma situação na 

qual correm o risco de ter perdas de aprendizagem ou abandonar a escola. Lições do passado – 

como as da crise do ebola – mostraram que as crises de saúde podem deixar muitos alunos, 

principalmente os de classe mais baixa, para trás no processo de aprendizagem. 

Ainda segundo o relatório da Unesco, na educação inclusiva, os professores devem estar 

preparados para ensinar todos os estudantes. A inclusão não pode ser realizada a menos que os 

professores sejam agentes de mudança, com valores, conhecimentos e atitudes que permitam 

 
4 O educador brasileiro, autor da pedagogia do oprimido, defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a “ler 

o mundo” para poder transformá-lo. 
5 UNESCO. Relatório de Monitoramento Global da Educação. 2020. Disponível em:  

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721_por>. Acesso em: 14 out. 2020.  
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que todos os estudantes tenham sucesso. Muitas vezes, as atitudes dos professores misturam o 

compromisso com o princípio da inclusão com dúvidas sobre sua preparação e o preparo do 

sistema educacional para apoiá-los. 

  

Os professores podem não estar imunes a preconceitos e estereótipos sociais. O ensino 

inclusivo exige que os professores estejam abertos à diversidade e tenham a 

consciência de que todos os estudantes aprendem relacionando a sala de aula a suas 

experiências de vida. Embora muitas oportunidades de formação de professores e de 

aprendizagem profissional sejam bem elaboradas, pontos de vista enviesados sobre 

alguns estudantes como deficientes ou incapazes de aprender significam que os 

professores podem ter dificuldade para ver que a capacidade de aprender de cada um 

não tem limites (UNESCO, 2020). 

 

A falta de preparo para o ensino inclusivo pode ser consequência de lacunas no 

conhecimento pedagógico. Cerca de 25% dos professores que participaram da Pesquisa 

Internacional de Ensino e Aprendizagem (Teaching and Learning International Survey) de 2018 

relataram grande necessidade de desenvolvimento profissional no ensino de estudantes com 

necessidades especiais, afirma relatório da Unesco. 

  

Em dez países da África Subsaariana francófona, 8% dos professores do 2º e 6º anos 

receberam treinamento em serviço em educação inclusiva. É importante superar o 

legado de preparar diferentes tipos de professores para os mais variados tipos de 

estudantes em ambientes separados. Para ser de boa qualidade, a formação de 

professores deve abranger vários aspectos do ensino inclusivo, desde metodologias de 

ensino e gestão de sala de aula até equipes multiprofissionais e métodos de avaliação 

de aprendizagem. Ademais, deve incluir apoio de acompanhamento para ajudar os 

professores a integrar novas habilidades na prática em sala de aula. Na província de 

New Brunswick, no Canadá, uma política abrangente de educação inclusiva 

introduziu oportunidades de formação de professores para que estes apoiassem os 

estudantes com distúrbios do espectro do autismo (UNESCO, 2020). 

  

A educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na informação, 

no conhecimento e no aprendizado (TAKAHASHI, 2000). Atualmente, quando está em pauta 

o tema “direito à educação”, pensa-se em inclusão social, afinal, esta se traduz em um processo 

social pelo qual os indivíduos se adaptam para agregar as pessoas que foram excluídas dessa 

dinâmica por terem sido destituídas de seus direitos básicos.  

 

Essa mesma lógica pode ser seguida com a exclusão digital, pois, nesse caso, deixa-

se à margem da informação (em especial, do uso das tecnologias da informação e 

comunicação e, mais recentemente, das relações em rede), um contingente que 

poderia se beneficiar da mesma e, por não o fazer, encontra-se em desvantagem, o que 

pode aumentar as diferenças sociais (DOMINGUES, 2018, p. 114). 
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Tomamos como ponto de partida até então que o processo de educar numa sociedade da 

informação requer muito mais que garantir somente o acesso às tecnologias ou dar o aparato 

técnico. Educar numa sociedade da informação significa investir em criação de competências 

suficientemente amplas que permitem aos indivíduos terem uma atuação efetiva da produção 

de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no conhecimento (TAKAHASHI, 2000), e 

podemos incluir neste sentido, os estudantes. 

Na era da internet, o governo deve promover a universalização do acesso e o uso 

crescente dos meios eletrônicos de informação para gerar uma administração eficiente e 

transparente em todos os níveis (TAKAHASHI, 2000). Para se estabelecer uma análise mais 

linear sobre as dimensões da inclusão digital, recorreremos a Isabel Domingues (2018) para 

compreendermos as quatro dimensões estabelecidas pela autora numa proposta de não esgotar 

as possibilidades e as dimensões que podem ser exploradas pelo viés educacional. Adotaremos 

essa perspectiva como ponto de partida para entendermos esse fenômeno que inclui: a 

sociedade, a escola, o professor e o indivíduo (aluno). Existem outras possibilidades de se 

enxergar as novas dimensões da inclusão digital, como propõe Takahashi (2000), ao dizer que 

cabe ao sistema político promover políticas de inclusão social, para que o salto tecnológico 

tenha paralelo quantitativo e qualitativo nas dimensões humana, ética e econômica. Nossa 

intenção neste tópico não é esgotar as possiblidades de análise, mas propor um olhar 

direcionado para o campo da educação no qual nosso objeto está inserido. 

Para o desenvolvimento de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) é 

necessário mais investimento por parte dos setores públicos. Pensar a educação na sociedade 

da informação exige considerar um leque de aspectos relativos às tecnologias de informação e 

comunicação (TAKAHASHI, 2000), a começar pelo papel que elas desempenham na 

construção de uma sociedade que tenha a inclusão e a justiça social como uma das prioridades 

principais. Somos uma sociedade carente de tecnologia quando comparados aos países mais 

desenvolvidos. Segundo Manoel Ventura (2018)6, de 2005 a 2015, o número de casas e pessoas 

que passaram a ter acesso à internet saltou de 7,2 milhões para 39,3 milhões. O aumento da 

conectividade foi cerca de 446%. Mesmo com o aumento, o acesso, em comparação com outros 

países, ainda é considerado baixo no Brasil. Investir em tecnologias avançadas de acesso é 

possibilitar conexões mais rápidas e com maior qualidade de transmissão de dados, também 

possibilitando o desenvolvimento de novas tecnologias, soluções, aplicativos, entre outros, que 

 
6 VENTURA, Manoel. Planos de expansão de banda larga não cumprem as metas. O Globo, Economia, 2018. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/planos-de-expansao-de-banda-larga-nao-cumprem-as-

metas-22930935>. Acesso em: 21 out. 2019. 
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dependem dessas conexões e transmissões para serem viabilizados (DOMINGUES, 2018, p. 

119).  

É necessário avançarmos em tecnologia para uma sociedade menos desigual no acesso 

à rede a começar pelo campo da Educação. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações propôs, em 2019, no Painel Telebrasil 2019 – Conectividade e Competitividade 

para o Brasil Digital, o projeto de Lei 79/16, que visa mudar o regime de serviços de 

telecomunicações ao viabilizar os recursos necessários para alcançar as regiões do Brasil que 

ainda não possuem acesso à conectividade. Segundo a Agência Brasil7, a cobertura de telefonia 

4G já está em 4.485 dos 5.570 municípios brasileiros. Já segundo a Associação Brasileira de 

Telecomunicações (Telebrasil), a tecnologia está disponível a 95,7% da população brasileira. 

De acordo com Anita Abdalla (2019)8, o crescimento foi realmente exponencial: nos 12 meses 

entre janeiro de 2016 e 2017 o acesso ao 4G cresceu em 130%, com 36,8 milhões de novos 

acessos. Só em janeiro de 2018, foram 74 chips de 4G ativados por minuto, somando no mês 

3,2 milhões de novos acessos. A nova lei de Telecom propõe melhorar o acesso e visa 

disponibilizar mais recursos para a expansão de banda larga no Brasil. Logo, a partir dessas 

informações, percebe-se que essa suposta inclusão digital se dá no plano mercadológico, onde 

só tem condições de estar inserido quem pode pagar. E, para além disso, revela as desigualdades 

de inclusão digital provocadas pelo acesso à internet de um grupo social periférico, em que o 

abismo entre conectados e desconectados caracteriza uma realidade velada.  

A falta de estrutura para disponibilizar o acesso às redes nas escolas foi diagnosticada 

quando o Governo Federal propôs iniciativas de democratização do acesso. No Livro Verde, 

Takahashi (2000) nos faz entender que a instalação de uma infraestrutura nas escolas e outras 

instituições de ensino de um país é, do ponto de vista econômico, pouco atraente; a demanda 

de tráfego na rede é baixa, a capilaridade é elevada, o número de usuários é grande e é vasto o 

leque de serviços necessários. 

 

O problema fundamental em relação à disponibilização dessa infra-estrutura é 

essencialmente de custos: é uma empreitada cara, envolvendo significativo dispêndio 

inicial para aquisição e, posteriormente, para manutenção e atualização do parque 

instalado. Há em adição o custo do serviço de comunicação e de acesso à Internet 

(TAKARASHI, 2000, p. 45). 

 

 
7 BRANDÃO, Marcelo. Tecnologia 4G está disponível a mais de 95% dos brasileiros. Agência Brasil, Geral, 1º 

maio 2019. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-05/tecnologia-4g-esta-disponivel-

mais-de-95-dos-brasileiros>. Acesso em: 25 out. 2019. 
8 ABDALLA, Anita. Por que o 4G é tão ruim no Brasil? UOL, Tilt, 12 abr. 2018. Disponível em: 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/04/12/por-que-o-4g-e-tao-ruim.htm?cmpid=copiaecola. 

Acesso em: 22 out. 2019.  
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Com uma visão otimista, Domingues (2018) reforça algumas iniciativas que visam 

ampliação da infraestrutura de rede na tentativa de tornar uma melhora no acesso. 

  

Os pontos de wi-fi livres, subsidiados pelos governos ou mesmo pela iniciativa 

privada, com o intuito de atrair mais clientes, interessados em bons serviços, 

atendimento e conectividade, podem se ampliar ou mesmo demandar novas 

configurações para melhoria de acesso (DOMINGUES, 2018, p. 120). 

  

O que percebemos é que a única democracia que é possível ao cidadão é a democracia 

do consumo, só tem acesso quem pode pagar. Para Domingues (2018), a sociedade (e as 

escolas) devem se adaptar e se relacionar com a nova era, de forma a propiciar aos cidadãos 

acesso reflexivo e participação ativa em todo esse processo. Takahashi (2000) alerta que formar 

cidadão não significa “preparar o consumidor”. Significa capacitar as pessoas para a tomada de 

decisões [...] o que exige acesso à informação e ao conhecimento. A ideia de democratização 

da internet, ancorada por um princípio político de igualdade e de oportunidades, mascara 

diferenças nas condições prévias que influenciam largamente o uso concreto que se faz das 

máquinas. 

Como estão as escolas da atualidade na era digital? A partir desse questionamento 

conseguiremos entender a realidade da grande maioria das unidades escolares que buscam, na 

Era da Informação, manter-se conectada. Um estudo organizado pelo Iede9 

(Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional), com base em dados do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) de 2015, mostra que o Brasil tem a segunda pior 

conectividade nas escolas entre os países que participaram do levantamento. De acordo com 

Warschauer (2006, p. 21), para proporcionar o acesso significativo às novas tecnologias, o 

conteúdo, a língua, o letramento, a educação e as estruturas comunitárias e institucionais devem 

todos ser levados em consideração. O que para Domingues (2018), quando se pensa no papel 

da escola e na sua função de levar o indivíduo a “tornar-se” (identificar-se) na sociedade, a ser 

um espaço de desenvolvimento e aprendizagem, não se pode minimizar o fato de esse espaço 

estar fadado à circulação de conhecimentos. 

 

Em uma tentativa de colocar suas instituições afinadas com os avanços da tecnologia, 

governos em todo o mundo distribuíram equipamentos nas escolas. A ideia era colocar 

crianças e jovens não somente em contato com as novas tecnologias, mas também 

propiciar novas formas e fontes de pesquisa, novos processos para se realizar antigas 

tarefas, formas alternativas para se comunicar com outras pessoas, culturas, hábitos, 

 
9 CRAIDE, Sabrina. Estudo mostra que Brasil tem pouca conectividade nas escolas. Agência Brasil, Educação, 2 

jan. 2018. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-01/estudo-mostra-que-brasil-

tem-pouca-conectividade-nas-escolas>. Acesso em: 20 set. 2019. 
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entre outros, mas o que talvez não tenha se imaginado era que apesar de o acesso ao 

computador ser um avanço em muitas comunidades apenas a sua existência não torna 

esse sujeito “participante da economia da informação e nem da sociedade em rede e 

essa participação, além de requerer acesso físico ao computador e conectividade, 

também exige acesso à habilidade e ao conhecimento, ao conteúdo e à língua [...] para 

ser capaz de utilizar as TIC para finalidade significativa” (DOMINGUES apud 

WARSCHAUER, 2018, p. 122). 

 

Para minimizar os impactos negativos da falta de conectividade nas escolas, o Governo 

Federal lançou, em 2017, por meio da portaria nº 1.602, de 28 de dezembro de 2017, a 

implementação, junto às redes de educação básica municipais, estaduais e do Distrito Federal, 

das ações do Programa de Inovação Educação Conectada10, instituído pelo Decreto no 9.204, 

de 23 de novembro de 2017. O Programa de Inovação Educação Conectada do Ministério da 

Educação tem o objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade, 

por via terrestre e satelital, e fomentar o uso de tecnologia digital na Educação Básica. Para 

isso, o Programa foi elaborado com quatro dimensões: visão, formação, recursos educacionais 

digitais e infraestrutura que se complementam e devem estar em equilíbrio, para que o uso de 

tecnologia digital tenha efeito positivo na educação. A realidade brasileira é um desafio para as 

metas do programa, que pretende capacitar profissionais, oferecer conteúdo digital às escolas, 

investir em equipamentos físicos para a conexão e apoiar técnica e financeiramente escolas e 

redes de ensino. 

A realidade de conectividade nas escolas ainda é um problema a ser enfrentado. A 

mensuração do abismo entre conectados e desconectados é um desafio diário. Há 20 anos, já 

dizia Takahashi (2000), os currículos escolares, de modo geral, não incluem formação sobre o 

uso e a importância da informação que incentive a discussão sobre os principais aspectos e 

problemas de uma sociedade da informação. O participante da economia da informação, “além 

de requerer acesso físico ao computador e à conectividade, também exige acesso à habilidade 

e ao conhecimento, ao conteúdo e à língua [...] para ser capaz de utilizar as TICs para finalidade 

significativa” (WARSCHAUER, 2006, p. 289). As competências digitais11 (veremos no 

próximo tópico) precisam ser ensinadas nas escolas a fim de preparar o indivíduo (aluno) para 

os desafios da vida cotidiana. Essa forma de apropriação da tecnologia no dia a dia é que 

impactará como o sujeito pensará a resolução de seus problemas, e, consequentemente, isso 

 
10 BRASIL. Ministério da Educação. Educação conectada. Disponível em: 

<http://educacaoconectada.mec.gov.br/>. Acesso em: 23 set. 2019. 
11 A competência digital é uma das oito competências essenciais e refere-se à utilização segura e crítica do leque 

completo de tecnologias digitais de informação, comunicação e resolução de problemas básicos em todas as esferas 

da vida. Cf. SCHOOL EDUCATION GATEWAY. Disponível em: 

<https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm>. Acesso 

em: 21 out. 2019. 



26 
 

acaba por criar conexões completamente novas em sua mente (DOMINGUES, 2018, p. 121). 

Conforme Walter Ong (1998, p. 78), “as tecnologias não são mera ajuda exterior, mas 

transformações interiores de consciência, ainda mais quando afetam a palavra”. 

Assim como tudo na contemporaneidade vem mudando, se ressignificando, tomando 

novos formatos e valores, o perfil do aluno, usuário cotidiano de novas tecnologias incorporadas 

aos estudos, também está em constante transformação. Se partimos de nossa análise com a 

Sociedade, a Escola e o Educador (Professor), não podemos esquecer de ter um olhar para o 

Aluno. Ele é um agente fundamental no uso das novas tecnologias no seu aprendizado. Nesta 

pesquisa, ele se torna parte principal da história. Porém, é preciso levar em consideração o seu 

perfil que está em constante transformação, com novas ferramentas de interação e aprendizado. 

São inúmeras novidades a todo tempo, e tudo isso dentro da sala de aula, que por um lado pode 

ajudar no aprendizado. Como afirma Oliveira (2019), esses alunos nasceram em um mundo da 

tecnologia da informação. Eles preferem multitarefas a prestar atenção em uma coisa apenas e 

são mais atraídos pelas ideias de colegas ou de vídeos do que pelo que o professor tem a dizer. 

 

Para as gerações atuais, é importante compreender qual o propósito em estudar 

determinado assunto para que este se torne relevante e interessante do ponto de vista 

deles. Ao iniciar um novo tópico a ser ensinado, é aconselhável que o docente pense 

na utilidade daquela matéria para o cotidiano dos alunos, para despertar neles a 

motivação (OLIVEIRA, 2019). 

 

De acordo com Domingues (2018), o desafio para todo docente apaixonado é que as 

novas gerações demandam um mediador generoso e antenado, que deseje compartilhar seus 

conhecimentos, aprender a cada dia com as dinâmicas das tecnologias e nas relações em rede e 

que entenda que sua ação não é final, mas uma ponte para descobertas que podem transcender 

o que eles mesmos sabem. 

 

Dentro das salas de aulas, estão procurando ser participantes dos processos de 

formação de seus conhecimentos, escolhendo e interagindo no que vão aprender, em 

como vão aprender e por que vão aprender. Questionando, inclusive, sua utilidade no 

futuro (DOMINGUES, 2018, p. 124). 

  

Takahashi (2000) nos lembra que as novas tecnologias de informação e comunicação 

abrem oportunidades para integrar, enriquecer e expandir os materiais instrucionais. Além 

disso, apresentam novas formas de interação e comunicação entre instrutores e alunos. 

A história nos mostra que o Brasil avançou em tecnologia no século XX começando 

pela comunidade científica e expandindo para o setor privado, logo após aberta para o setor 
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comercial. Porém, como lembra Takasahi (2000), a inserção favorável nessa nova onda requer, 

entretanto, além de base tecnológica e de infraestrutura adequadas, um conjunto de condições 

e de inovações nas estruturas produtivas e organizacionais, no sistema educacional e nas 

instâncias reguladoras, normativas e de governo em geral. 

 

No Brasil, até mesmo a educação básica ainda apresenta deficiências marcantes. 

Particularmente nos segmentos sociais de baixa renda e em regiões menos 

favorecidas, o analfabetismo permanece como realidade nacional (TAKAHASHI, 

2000, p. 5). 

 

Sabemos que o desafio é grande para superarmos a diferença tecnológica se comparado 

aos países desenvolvidos. Takahashi (2000) até arrisca em dizer que o desafio é duplo: superar 

antigas deficiências e criar as competências requeridas pela nova economia. De acordo com o 

levantamento feito pelo Ministério das Comunicações, Secretaria de Telecomunicações, 

Departamento de Serviços e de Universalização de Telecomunicações (2006), algumas são: 

 

Ações de fortalecimento da inclusão digital no Brasil 
 

Programa / 

Ação 

Descrição Infraestrutura Condições / 

Prestação do Serviço 

Planej. Futuro 

GESAC – 

Governo 

Eletrônico 

Serviço de 

Atendimento 

ao Cidadão 

O GESAC tem como 

objetivo permitir o 

acesso à internet e a 

um conjunto de 

serviços digitais em 

comunidades remotas 

do país. Isso é feito 

com a instalação de 

antenas de conexão à 

rede via satélite nos 

Pontos de Presença 

GESAC, que podem 

ser escolas públicas, 

telecentros ou 

unidades militares. 

Cerca de 22 mil 

computadores 

estão conectados 

na rede GESAC, 

com comunicação 

à internet. Assim, 

estão sendo 

atendidas mais de 

5 milhões de 

pessoas. 

O GESAC atende 

através de pontos de 

conexão, via satélite, 

instalados em 

escolas, associações 

de bairros, creches, 

sindicatos, 

prefeituras, unidades 

das Forças Armadas 

e outras localidades. 

O programa 

GESAC prevê o 

acréscimo de 

pelo menos mais 

1.200 pontos. 

Para este ano de 

2006, pretende-

se fazer uma 

reestruturação no 

programa 

visando reduzir o 

custo com a 

transmissão via 

satélite, por meio 

da avaliação do 

uso misto de 

outras 

tecnologias 

como wi-fi, 

ADSL, MMDS e 

Wireless MESH. 

Casa Brasil O projeto Casa Brasil é 

um programa do 

governo federal com o 

intuito de promover a 

inclusão digital / 

social, o lazer e a 

cultura para a 

população de baixa 

Cada unidade será 

dividida em 

módulos, tais 

como: telecentros; 

unidade bancária; 

oficina de rádio; 

espaço multimídia; 

salas de leitura; 

Divulgação de 

informações e 

programas 

educativos por meio 

de cursos e palestras 

nos auditórios da 

Casa Brasil e de 

rádios comunitárias 

Não foi possível 

identificar 
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renda (classes C e D) 

em todas as capitais, 

nas cidades localizadas 

na região Centro-Oeste 

e nas maiores 

cidades do país. 

entre outros. Cada 

telecentro estará 

equipado com 

computadores 

conectados à 

internet utilizando 

banda larga e com 

software livre. 

instaladas dentro da 

Casa; acesso a 

quaisquer serviços 

dos governos 

federal, estadual e 

municipal; salas 

multimídia para 

montagem e edição 

de filmes e 

programas de 

interesse da 

comunidade; sala de 

projeção de filmes. 

Computador 

para todos 

(PC 

Conectado) 

É um projeto do 

governo federal no 

âmbito do Programa 

Brasileiro de Inclusão 

Digital. Os objetivos 

principais são: 

oferecer 

microcomputadores 

com acesso à internet a 

preços e condições de 

pagamento para as 

classes sociais menos 

privilegiadas da 

população brasileira; 

gerar uma grande rede 

de suporte em software 

que gere novos 

empregos; permitir 

que pequenas 

empresas tenham 

acesso ao computador 

conectado, entre 

outros. 

A definição do 

modelo de 

software que vai 

equipar o PC 

Conectado 

dependerá de 

projetos 

compatíveis 

apresentados pelos 

fornecedores, não 

necessariamente 

de programas de 

código aberto. A 

Microsoft está 

tentando adaptar 

seu produto 

Windows XP 

Starter Edition 

para participar do 

projeto. No 

entanto, a opção do 

governo tem sido 

pelo software 

livre. 

Os computadores 

são ofertados nos 

pontos de 

distribuição já 

existentes para 

equipamentos do 

mercado cinza (ou 

seja, aquele de peças 

contrabandeadas). 

Os Correios poderão 

participar da 

distribuição dos 

equipamentos. 

Embora a 

comercialização não 

seja feita nas 

agências, o órgão 

colocará em seu site 

um ícone para a 

venda do PC 

Conectado. O Banco 

do Brasil, Caixa 

Econômica Federal e 

o FAT (Fundo de 

Amparo ao 

Trabalhador) estão 

financiando os 

micros diretamente 

ao consumidor. 

Não foi possível 

identificar. 

Telecentro 

movido a 

energia solar 

– MCT 

O projeto foi 

elaborado para ser 

utilizado nas escolas 

de 100 cidades 

brasileiras que ainda 

precisam de energia 

elétrica e telefonia. A 

ideia é aproveitar os 

recursos do “Heliosat 

P 65” principalmente 

em dois programas: 

TV Escola e o Proinfo. 

O telecentro 

funciona com 

energia 

fotovoltaica 

gerada através da 

luz do sol. Cada 

centro possui 

computador 

conectado à 

internet em banda 

larga via satélite, 

televisão, 

videocassete, 

iluminação e até 

geladeira, 

projetada inclusive 

para conservação 

de vacinas. 

Pretende-se utilizar 

não só em escolas, 

mas em postos de 

saúde, postos 

avançados de 

pesquisa, de 

fronteira, áreas 

militares e em outros 

locais que 

necessitem de 

recursos de 

videoconferência e 

telemedicina. Por 

depender da 

capacidade de uma 

bateria, o serviço só 

pode ser oferecido 

por seis horas 

Com a ampliação 

da base geradora 

de energia solar e 

do banco de 

baterias, espera-

se que o 

potencial de 

horas diárias seja 

aumentado para 

24h. 
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diárias, 

gratuitamente. 

Telecentros 

comunitários 

– Secretaria 

de Logística e 

Tecnologia 

da 

Informação 

do Ministério 

do 

Planejamento 

O Governo Federal, 

com a participação do 

Ministério do 

Planejamento, 

Ministério das 

Comunicações, 

Eletronorte, Itaipu, 

Serpro, Banco do 

Brasil e Caixa 

Econômica Federal, e 

com a parceria de 

entidades da sociedade 

civil organizada e 

prefeitura previam até 

o final de abril de 2004 

entregar 31 

Telecentros 

Comunitários em 11 

estados brasileiros 

dando acesso à 

informática e internet a 

cerca de 60 mil 

pessoas/mês. 

A conexão à Web 

será por 

intermédio do 

GESAC, por meio 

de satélite 

contratado pela 

Secretaria de 

Logística e 

Tecnologia da 

Informação 

(SLTI). Os 

telecentros, que 

utilizarão software 

livre em sua 

maioria, terão 

monitores 

treinados para 

orientar aqueles 

que não estejam 

familiarizados 

com a tecnologia. 

Os usuários podem 

usufruir serviços 

como o acesso a 

impostos e taxas, 

certidões, 

documentos 

pessoais, multas, 

concursos públicos, 

ajuda médica, 

Procon, pesquisas 

escolares e outros. 

Cada cadastrado terá 

um e-mail 

comunitário. O alvo 

do programa são 

pessoas de baixa 

renda que possuem 

pouco ou nenhum 

contato com a 

internet. Todos os 

serviços oferecidos 

são gratuitos. 

A previsão era de 

que até fevereiro 

de 2004, 3,2 mil 

comunidades 

fossem 

beneficiadas. 

Estima-se que, 

até 2007, 6 mil 

telecentros 

comunitários 

sejam instalados. 

Maré – 

Telecentros 

da Pesca 

É um projeto que 

busca assegurar a 

implantação de 

telecentros em 

comunidades de 

pescadores, 

fornecendo 

equipamentos, 

conexão à internet, 

formação e 

manutenção de agentes 

locais para monitoria e 

uso de software livre. 

Os telecentros são 

equipados com 

computadores com 

acesso à Internet, 

com conexão via 

GESAC. 

O projeto foi 

desenvolvido para 

atender às 

comunidades de 

pescadores 

Há cinco 

unidades em 

funcionamento e 

outras 15 em 

implantação. 

Pontos de 

Cultura 

Digital 

Em ação com o 

Ministério da Cultura, 

o Programa Cultura 

Viva tem como 

objetivo apoiar 

iniciativas culturais 

locais e populares, 

chamados Pontos de 

Cultura. Por meio da 

ação Cultura Digital, 

permite a implantação 

de equipamentos e 

formação de agentes 

locais para produção e 

intercâmbio de vídeo, 

áudio, fotografia e 

multimídia digital com 

uso de software livre, e 

conexão via satélite à 

internet pelo programa 

GESAC. 

Os Pontos de 

Cultura são 

equipados com 

computadores com 

acesso à internet e 

software livre, 

equipamentos de 

produção e 

intercâmbio de 

vídeo, áudio, 

fotografia e 

multimídia 

digital. 

Os Pontos de Cultura 

são fruto de um outro 

projeto do Ministério 

da Cultura e foram 

desenvolvidos como 

um mediador na 

relação entre Estado 

e sociedade e, dentro 

da rede, agregam 

agentes culturais que 

articulam e 

impulsionam um 

conjunto de ações 

em suas 

comunidades, e 

destas entre si. 

Até junho de 

2006, 485 Pontos 

de Cultura foram 

conveniados pelo 

Programa, e mais 

80 foram 

selecionados por 

meio de editais e 

aguardam 

convênio. 

Fonte: Departamento de Serviços e de Universalização de Telecomunicações (2006) 
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Segundo o Departamento de Serviços e de Universalização de Telecomunicações 

(2006), algumas ações foram feitas nos últimos anos no sentido de diminuir a distância que 

separa as classes sociais mais abastadas das menos favorecidas, no que diz respeito a Educação, 

Saúde, Saneamento e, também, Informação. Porém, de lá pra cá, sabemos que as diferenças no 

acesso às redes revelam a falta de investimento e os discursos políticos de inclusão mascaram 

a realidade. Entretanto, há de se notar que, há muitos anos, houve uma movimentação na esfera 

federal na tentativa de implantar e estimular leis que coloquem para frente as iniciativas de 

inclusão digital, como, por exemplo, o Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações – FUST. Criado em 1998, ele financiaria a expansão da telefonia fixa. 

 

Nesse sentido, uma das formas pensadas para se diminuir a exclusão digital seria por 

meio da utilização de recursos oriundos de fundos de universalização de serviços, 

destinando tais recursos aos programas e projetos de inclusão digital (Departamento 

de Serviços e de Universalização de Telecomunicações, 2006). 

 

Mas o dinheiro é usado para cobrir o rombo fiscal do governo todos os anos e, além 

disso, por uma questão legal, não pode ser utilizado para subsidiar a universalização da banda 

larga (VENTURA, 2018).12 

 

A meta anunciada em 2010, quando o plano foi lançado, era conectar à internet 40 

milhões de domicílios até 2014. O número de domicílios alcançados ficou 7,7 milhões 

abaixo da meta – havia 32,3 milhões de residências com acesso à internet em 2014. 

Desse total, 67% eram conectados com banda larga fixa (21,6 milhões). Os dados são 

da pesquisa TIC Domicílios, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento 

da Sociedade da Informação (Cetic.br), vinculado às Nações Unidas e ao Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (VENTURA, 2018). 

 

Ainda segundo Ventura (2018), nenhum plano lançado pelo governo nos últimos anos 

para ampliar e baratear o acesso à internet alcançou o resultado prometido pelo Executivo. Mais 

importante deles, o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), editado com a promessa de 

massificar o acesso à banda larga no país, principalmente nas regiões mais carentes da 

tecnologia, passou longe de entregar o resultado esperado. 

 

1.2 Inclusão digital: política pública no Estado do Rio de Janeiro 

 

 
12 VENTURA, Manoel. Planos de expansão de banda larga não cumprem as metas. O Globo, Economia, 2018. 

Disponível em https://oglobo.globo.com/economia/planos-de-expansao-de-banda-larga-nao-cumprem-as-metas-

22930935. Acesso em: 12 ago. 2019.  
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Um personagem emerge na pesquisa nos ajudando a contar como é o processo de 

inclusão digital no Estado do Rio de Janeiro: o Proderj. O Centro de Tecnologia de Informação 

e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Informação do Estado do Rio de Janeiro, atua na formação e inclusão digital. Segundo 

informações do órgão, são atualmente disponibilizados 69 Centros de Internet Comunitária 

(CICs) distribuídos na capital, região metropolitana e interior do Estado do Rio de Janeiro, que 

atendem à população de diversos municípios como, por exemplo, Araruama, Barra do Piraí, 

Campos dos Goytacazes, Engenheiro Paulo de Frontin, Laje do Muriaé, Mangaratiba, São 

Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda, entre muitos outros. Os CICs são 

laboratórios de Inclusão Digital com acesso gratuito à internet, que são uma importante 

ferramenta de inclusão social para o cidadão fluminense. O objetivo do projeto, criado pelo 

Governo do Estado, é melhorar a qualidade de vida da população através da inclusão digital. 

“Nos Centros de Internet Comunitária, que possuem um laboratório de informática e instrutores 

capacitados treinados pela autarquia, o Proderj oferece à população acesso livre à internet e aos 

serviços públicos online disponíveis no “Portal do Governo””, no endereço eletrônico do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro (www.rj.gov.br). 

É nesse contexto de efervescência do discurso de democratização do acesso à rede que, 

no Estado do Rio de Janeiro, no governo Sérgio Cabral, nasce o programa Rio Estado Digital, 

que, além de pontos wi-fi com internet gratuita em grandes vias de circulação e comunidades e 

pontos turísticos, ofereceria acesso a cursos profissionalizantes a distância, a serviços, 

permitiria a realização de pesquisas e negócios, além do viés educacional e de oportunidades 

de geração de renda para microempreendedores. Segundo o portal do Instituto de Mídias 

Digitais da PUC-Rio, órgão que colaborou com a implantação do programa juntamente com a 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, o programa visaria oferecer internet gratuita com 

conteúdos orientados à inclusão digital.  

 

O Rio Estado Digital foi desenvolvido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, com 

o suporte de universidades e do IME, para oferecer internet gratuita com conteúdos 

orientados à inclusão digital. Ele está presente no Complexo do Alemão, Santa Marta, 

Rocinha, Pavão-Pavãozinho, Providência/ Porto, Manguinhos, Vila Militar, Cidade 

de Deus, Rua Tereza, Batan; e na Baixada (Duque de Caxias, São João de Meriti, 

Belford Roxo, Nova Iguaçu e Mesquita) e nas orlas da Urca ao Leblon (SECTI-RJ, 

2019). 

 

O Programa de Inclusão Digital do Rio de Janeiro, segundo informação do Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal (2006), foi executado pelo Proderj, 

http://www.rj.gov.br/
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autarquia vinculada à SECTI (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação), e é dividido em 

quatro projetos: 

 

Programa de Inclusão Digital no Estado do Rio de Janeiro 
 

Programa Descrição Infraestrutura 

Liberdade Digital Propõe a criação de um ambiente de informática 

e de internet para jovens em conflito com a lei, 

que cumprem medidas socioeducativas em 

sistema de internação, semiliberdade e liberdade 

assistida nas instituições do Degase 

(Departamento Geral de Ações Socioeducativas). 

Com o programa, criado em setembro de 2001, o 

governo do Estado pretende facilitar a 

reintegração social e a inserção desses jovens no 

mercado de trabalho. 

O projeto Liberdade 

Digital possui dois 

laboratórios com 20 

microcomputadores 

conectados à internet, além 

de oficinas 

profissionalizantes de 

montagem e manutenção 

de microcomputadores e 

reciclagem de cartuchos de 

impressoras, montadas no 

Centro Profissionalizante 

do Degase, na Ilha do 

Governador. 

Internet Comunitária Criado em julho de 2001, o projeto já teve vários 

formatos. O programa funciona de forma 

itinerante, com dez dias de aula e permanência de 

vinte dias úteis em cada comunidade, permitindo 

o treinamento de aproximadamente 120 pessoas. 

São oferecidos cursos de noções básicas de 

informática, digitação e internet (Primeira 

Inclusão), além da apresentação do endereço 

eletrônico do governo do Estado (Portal do 

Cidadão). Pretende-se também fazer o 

recrutamento de voluntários da própria 

comunidade para atuarem como agentes 

multiplicadores, podendo assim ministrar o curso 

para outras turmas. 

Nos Centros de Internet 

Comunitária, o Proderj 

oferece acesso gratuito à 

internet em banda larga, 

além de cursos de 

alfabetização digital. Esses 

Centros são equipados com 

uma impressora, um 

servidor e estações de 

trabalho do tipo thin client 

(microcomputadores leves, 

sem espaço para 

armazenamento local) 

rodando software livre. 

Internet para Escolas 

de Informática do 

Terceiro Setor 

Consiste na disponibilização, pelo Proderj, de 

enlaces de comunicação de dados para que as 

escolas de informática do Terceiro Setor possam 

conectar-se à internet. Graças a isso, já estão 

conectadas à internet 11 Escolas de Informática e 

Cidadania (EICs) da Organização Não-

Governamental Comitê para Democratização da 

Informática (CDI). 

Com relação ao projeto 

Internet para Escolas do 

Terceiro Setor, o serviço 

oferecido é o de 

comunicação de dados 

entre as escolas de 

informática do Terceiro 

Setor, por meio de enlaces 

de dados disponibilizados 

pelo Proderj. 

Município Digital O Projeto Município Digital prevê a expansão 

para outras cidades do Estado do Rio de Janeiro 

do Programa Piraí Digital, que leva acesso à 

internet em alta velocidade por rede híbrida, que 

envolve comunicação por satélite e rede sem fio 

(wireless), aos moradores de Piraí. Um acordo de 

cooperação técnica assinado pelo Centro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Estado do Rio de Janeiro (Proderj) e a Associação 

dos Prefeitos e dos Municípios do Estado do Rio 

de Janeiro (Apremerj) instituiu o Município 

Digital em cinco de maio de 2004. Por indicação 

da Apremerj, Rio das Flores foi o primeiro 

Não informou. 
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município do Estado a receber o projeto, em 1º de 

setembro de 2005. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Com isso, percebemos a necessidade de tornar o cidadão um indivíduo conectado por 

meio de iniciativas públicas que servem aos interesses privados. E muitas as ações que visam 

promover a inclusão digital, na prática, estão alocadas no discurso político que não servem para 

transformar a realidade social e cultural de nenhum cidadão. 

 

1.3 Piraí Digital: inclusão para educação 

 

No ano de 1997, nasceu o programa Piraí Digital e o contexto social e cultural se 

encontrava abalado por uma crise na cidade. Com isso, a Prefeitura de Piraí, situada no 

município do Estado do Rio de Janeiro e com cerca de 23 mil habitantes, contava apenas com 

três computadores para dar conta do dia a dia de todas as secretarias. O município também 

enfrentava uma crise econômica. E já estava claro que era preciso encontrar meios para a cidade 

dar um salto de desenvolvimento. De acordo com a Cisco13, em parceria com universidades, 

começou então a ser desenvolvido o Plano Diretor de Informática.  

 

O Piraí Digital tomou dimensões muito maiores do que as previstas inicialmente - 

cantadas por Gilberto Gil, que assume que a experiência de Piraí o inspirou no 

Ministério da Cultura, e, claro, motivo de orgulho de toda a população local, como 

mostra, por exemplo, a escolha de “Piraí Digital” como tema de desfile do Bloco 

Barão de Piraí no carnaval de 2014, quando o projeto completou 10 anos (CISCO, 

2019). 

 

Piraí foi um dos cinco municípios do Brasil – e o único não capital estadual – escolhidos 

pelo Ministério da Educação para implantação do piloto do projeto Um Computador por Aluno 

(UCA). Segundo o relatório da Fundação Getúlio Vargas (apud SADAO, 2006, p. 21) O 

objetivo do programa “Piraí – Município Digital” é a democratização do acesso aos meios de 

informatização e comunicação com o intuito de gerar oportunidades de desenvolvimento 

econômico e social. 

 

O Programa foi lançado oficialmente em abril de 2002, mas o seu marco histórico 

inicial é bem anterior, pois antes mesmo da posse do ex-prefeito Luiz Fernando Souza 

para o seu primeiro mandato, em 1996, já havia a percepção da necessidade de 

 
13 CISCO. Em Piraí, tecnologia e educação são instrumentos de inclusão social e de desenvolvimento humano. 

2019. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/m/pt_br/cases/prefeiturapirai-redes.html>. Acesso em: 20 nov. 

2019. 
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incorporar as novas Tecnologias de Comunicação e Informação (TCIs) à gestão 

municipal (SADAO, 2006, p. 21). 

 

Ainda segundo Sadao (2006), em junho de 2002, foi formalizado um convênio entre a 

prefeitura e a Universidade Federal Fluminense (UFF) para o desenvolvimento de um projeto 

para a rede educacional, envolvendo escolas, laboratórios e bibliotecas, interligando todos por 

meio de uma rede digital de dados. Cisco (2019) apud Maria Helena Cautiero (2019) reforça 

que o projeto Piraí Digital, unindo os governos municipal, estadual e federal, e quatro 

Ministérios – Cultura; Comunicações; Ciência, Tecnologia e lnovação; Educação – é referência 

em políticas públicas, tendo o binômio tecnologia e educação como instrumento privilegiado 

de inclusão social e desenvolvimento humano. Segundo Luis Nassif e Lilian Milena (2011)14, 

em 2004, foi inaugurada a primeira fase do projeto, com internet grátis disponível em escolas, 

prédios públicos, postos de saúde e telecentros para acesso da população em geral.  

 

Em março de 2007 o Conselho Diretor da Anatel autorizou prefeituras municipais a 

operarem diretamente serviços de telecomunicação. Para tanto, elas teriam que 

solicitar, a partir de então, uma licença de Serviço Limitado Privado (SLP), sob 

condição de não cobrarem pelo serviço prestado. Foi assim que Piraí liberou os 

serviços a toda a população (NASSIF; MILENA, 2011). 

  

Ainda segundo o relatório da FGV (2006), a proposta de Piraí funciona a partir de três 

pilares principais: a arquitetura de rede, desenho de gestão e desenho do controle social. 

 

Ou seja, é a partir da conjugação de esforços tecnológicos, administrativos e, 

principalmente, do envolvimento dos atores dos diversos segmentos da sociedade 

local que o programa “Piraí – Município Digital” vem alcançando resultados 

expressivos quanto à modernização das secretarias e dos órgãos públicos; 

dinamização das escolas ao inserir as novas TCIs como uma espécie de catalisador do 

projeto pedagógico, respeitando a cultura local e a velocidade de absorção das 

ferramentas tecnológicas; ampliação das oportunidades de uma formação educacional 

continuada, em cursos de graduação e de pós-graduação; inclusão digital em caráter 

universal, garantindo o direito ao acesso, uso e usufruto das informações a todos, sem 

qualquer distinção (SADAO, 2006, p. 23). 

 

O professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, Franklin 

Dias Coelho, desenvolveu e criou o Piraí Digital em parceria com a UFF. Em entrevista15, ele 

afirma que o projeto rendeu à cidade de Piraí prêmios internacionais, um deles foi o Prêmio 

 
14 NASSIF, Luis; MILENA, Lilian. A história do Piraí Digital. Jornal GGN, Gestão, Cidades, 13 jan. 2011. 

Disponível em <https://jornalggn.com.br/gestao/cidades-gestao/a-historia-do-pirai-digital/>. Acesso em: 20 jul. 

2019. 
15 Entrevista concedida ao autor em 30 set. 2020. 
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Latino-Americano de Cidade Digital, em 2004, em Bogotá, na Colômbia. E, segundo 

informações do site Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Piraí Digital instituiu uma 

nova cultura da informação, em que o cidadão tem o papel central. O projeto foi iniciado na 

gestão do prefeito Luiz Fernando Pezão.  

 

Ele (Pezão) entrou na Prefeitura e só tinha 30 computadores lá. Aí ele pediu ajuda aos 

universitários, vamos dizer assim, eu já tinha, desde 1993 um laboratório na UFF, 

chamado Reestruturação Tecnológica e Econômica Local – RETEL, e ele me chamou 

para fazer um perfil econômico local, e a gente fez um perfil e no perfil a gente já 

identificava as potencialidades no caminho de uma cidade digitalizada, um termo 

assim que naquele primeiro momento a gente usou “Cidade Digital”. 

 
Trabalhando o caminho da rede, e dentro dessa discussão do caminho da rede, a gente 

já vinha com uma concepção de que o campo de disputa de um Projeto Social, 

inclusivo, democrático, precisava ser colocado na mesma temporalidade de um 

modelo dominante, quer dizer, então o campo de disputa é um campo de disputa 

pública, onde você está, de alguma forma, introduzindo programas que caminham 

noutro sentido do modelo dominante. Então, por aí a gente trabalhou o conceito de 

direitos (COELHO, 2020). 

 

Segundo Coelho (2020), na realidade, a tecnologia era um meio, e isso era afirmado 

entre os organizadores do Piraí Digital, pois havia conceitos de informação e o conhecimento. 

“Com a concepção de direitos, a gente começou a trabalhar a discussão dentro do projeto e 

alcunhamos o Projeto Cidade Digital, de alguma forma, começava a ter um apoio da extensão, 

da UFF”. 

Segundo o criador do Piraí Digital, um convênio foi estabelecido com a Reitoria da UFF 

para começar a trabalhar o projeto: “Eu comecei a liderar um pouco, dentro da UFF, para 

caminhar esse projeto, no início eu dava só uma aula e depois ficava algum tempo aqui e a partir 

desse caminho, da própria Reitoria, a gente começou a trabalhar um projeto aqui que, 

inicialmente, a gente pensou numa perspectiva de construir uma rede, dentro de uma concepção 

de direitos”, afirma Coelho (2020), reforçando que o cidadão tem uma necessidade de 

infraestrutura de Educação semelhante aos direitos de Saúde. “Foi proposta uma concepção de 

infraestrutura de saúde, para garantir os direitos à saúde, a gente precisava de uma nova 

infraestrutura de comunicação, para garantir o direito à comunicação e informação”, diz 

Coelho. O que remonta ao discurso de Nelson Pretto (2001), ao referir-se às políticas públicas 

para inclusão digital, no qual defende iniciativas que realizem a “inclusão de cidadãos, não 

como meros consumidores, seja de produtos ou de informações, mas como sujeitos plenos que 

participam do mundo contemporâneo enquanto seres éticos, autônomos e com poder de 

decisão”, e reafirma que:  
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Não se trata apenas de uma discussão terminológica ou semântica sobre o termo 

inclusão digital, mas sim de uma leitura social, associada às análises dos 

interfaceamentos políticos entre os atores envolvidos, apreendendo seus sentidos de 

forma crítica e construtiva. Cabe analisar até que ponto ações de inclusão digital 

potencializam interações e possibilidades dos próprios sujeitos se engajarem nas 

atuais dinâmicas sociotécnicas de forma ativa, participativa, propositiva e construtora 

de novas realidades sociais (PRETTO, 2001). 

 

Bastos (2020) desenvolve argumentação importante para nossa análise, pois nos 

propicia fundamentar a relação entre a perspectiva pedagógica de inclusão digital e o 

engajamento consciente do sujeito nas redes sociotécnicas. Conforme o autor, para a construção 

do engajamento crítico e reflexivo, para a “superação da relação cotidiana e fenomênica dos 

sujeitos com o outro e o mundo pela mediação de redes sociotécnicas, de maneira reificada, o 

desenvolvimento da competência crítica em informação (CCI), da crítica da mídia e da 

tecnoliteracia podem ser métodos fecundos” (p. 206). O Programa Piraí Digital é exemplo dessa 

possibilidade de inclusão digital. 

 

Naquela época, 1997, 98 se falava muito nos telecentros como inclusão digital. A 

gente dizia que os telecentros eram um chafariz, que você vai buscar água, você vai 

com o seu balde d´água colocar água, mas isso não resolve os direitos da população 

de ter acesso universal. E, a partir daí, foi que a gente começou a construir o projeto, 

no primeiro momento, era um projeto extremamente novo, quer dizer, mesmo as 

empresas não falavam em Cidade Digital, a empresa com a Cisco, Intel e outras 

grandes empresas que hoje só falam de cidades inteligentes, naquela época não se 

falava isso. Isso fez com que, de alguma forma, a gente tivesse caminhos 

completamente exploratórios dentro dessa perspectiva (COELHO, 2020). 

 

Na perspectiva de Franklin Coelho (2020), o projeto era extremamente exploratório no 

sentido de ter somente uma rede wi-fi. Foi então que começaram a desenhar a rede, procurar 

pessoas que, de alguma forma, trabalhassem com essa perspectiva, o que para a época mostrou-

se como uma dificuldade de onde emergiram os desafios que seriam enfrentados a partir de 

então. “A gente, de alguma forma, trabalhava com conceitos diferenciados, a gente tinha essa 

visão crítica, nós não queríamos só telecentros na cidade, nós queríamos uma rede pública”, 

afirma Coelho (2020). 

 

A primeira coisa é você fazer uma rede wi-fi, outdoor, porque numa cidade rural, com 

540 km2 de extensão, com ilhas, na verdade você não tem uma conotação na cidade, 

você tem ilhas, cada distrito é a 15km do Centro da cidade, então isso criava uma 

dificuldade; segundo era encontrar alguém que trabalhasse esse tipo de rede, porque 

não tinha, na verdade nenhuma experiência concreta que a gente pudesse ver, a única 

experiência concreta que a gente foi buscar um pouco, é porque eu, dentro da própria 

UFF, antes de começar o Piraí Digital, quer dizer, em paralelo, porque eu já estava 
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fazendo um perfil aqui, eu fiz um projeto de colocar internet na Rocinha e, a partir 

daí, a gente teve algum contato com empresas que trabalhavam nesse caminho, mas o 

projeto era extremamente exploratório no sentido de uma rede wi-fi (COELHO, 

2020). 

 

Coelho (2020) afirma que a implementação da política pública do projeto Piraí Digital 

passou, inicialmente, por um Plano Estratégico. 

 

Estou falando do perfil, porque um dos programas estratégicos da cidade foi a 

construção do perfil. Quando a gente refaz esse plano estratégico e acompanha, e aí o 

campo até foi monitorado, ele foi sendo monitorado, em termos de meta, de realidade, 

porque uma das metas do plano estratégico, porque quando eu cheguei em Piraí, Piraí 

estava numa recessão muito difícil, porque tinha havido a privatização da Light, que 

demitiu mais de 300 pessoas, e teve uma reestruturação tecnológica da Schweitzer 

Mauduit, que era uma fábrica de papel, era Souza Cruz, depois ficou Schweitzer 

Mauduit, que também demitiu mais gente. Cerca de 1.500 pessoas demitidas num 

município, naquela época, de 25 mil pessoas. Então, uma das metas do plano 

estratégico era enfrentar essa política do desemprego na cidade, da questão social da 

cidade, para que ela não se transformasse num bolsão de pobreza (COELHO, 2020). 

 

Então, na verdade, segundo Coelho (2020), era um projeto de desenvolvimento 

econômico local: 

 

Dentro do perfil, já tinha a questão digital, mas tinham outros caminhos, quer dizer, a 

gente fez todo um projeto de desenvolvimento cooperativo, a gente fez um projeto de 

trabalhar a área rural com uma pesquisa qualitativa com produtores rurais, para saber 

quais eram as oportunidades e como trabalhar essas oportunidades, então na realidade 

a partir da pesquisa qualitativa com os produtores rurais que se chama Projeto Tilápia, 

que hoje eles têm um centro de produção de Tilápia, que eles na verdade até têm um 

link direto com a distribuição no Rio de Janeiro e são toneladas de produção hoje aqui. 

Então, tinha todo um caminho, a própria visão de fixação do trabalhador na cidade 

introduziu também a questão digital, se a gente construiu uma rede, a gente tem 

condições de fazer com que os jovens fiquem na cidade e não se voltem para Volta 

Redonda, ou Rio de Janeiro, para a Baixada. Então, é todo um projeto local, que 

pegava a área urbana, a área rural, cooperativas e isso a gente já começou a trabalhar 

com a economia solidária e isso fez com que a gente chegasse em 2000, a gente tivesse 

recuperado todas as ocupações que haviam sido perdidas, e aí brota o projeto por 

dentro dessa discussão, quase naturalmente o Projeto Piraí Digital virou um projeto 

estratégico (COELHO, 2020). 

 

Para tornar esse processo de informatização de uma cidade e do setor público que a 

compõe, bem como fazer isso ser estendido ao profissionais que iriam fazer o uso da ferramenta, 

foi necessária uma capacitação, um processo de ensino em que os idealizadores do Piraí Digital 

recorrem ao “Método Paulo Freire”16 para constituir uma fundamentação humanista ao 

 
16 Educador brasileiro reconhecido por sua contribuição para a história das ideias pedagógicas no Brasil e América 

Latina, especialmente no que diz respeito aos processos de alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, Paulo 

Freire (1921-1997) defendia uma educação preocupada com os problemas de nosso tempo e com o 
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vislumbrar na educação um ato criador, à medida que proporciona ao indivíduo autonomia, 

consciência crítica e capacidade de decisão. E o início dessa etapa do processo começou 

primeiro pela questão de capacitação dos gestores públicos, “quando eu falo de capacitação de 

gestores públicos, não estou falando só de pessoal da área financeira, econômica da Prefeitura, 

mas toda a rede de educação”, pontua Coelho (2020).  

 

Trabalhamos dentro de uma perspectiva de Paulo Freire, mostrar na prática uma tarefa 

da pedagogia democrática é uma tarefa daqueles que sabem, que pouco sabem, e por 

saber que pouco sabem podem vir a transmitir o que pouco sabem. Aqueles que acham 

que nada sabem, mas descobrirem que podem saber um pouco mais, acabam 

descobrindo um caminho de cidadania através de uma visão mais democrática, então 

esse caminho nós chamávamos de “diálogo do conhecimento”, então a gente fez todo 

um trabalho de capacitação dentro da educação, em que a gente dialogava os projetos 

pedagógicos de cada escola, a gente dialogava com os professores, como que de 

alguma forma a gente poderia dialogar com o conhecimento deles e com o perfil da 

inovação, sem precisar, na verdade, criar pacotes tecnológicos ou alguma coisa que 

de alguma forma acaba não incorporando o caminho que eles já tinham construído 

(COELHO, 2020). 

 

Segundo Coelho (2020), no caso da própria Prefeitura, foram sendo trabalhados 

caminhos que reduziam custos e ofereciam oportunidade para as pessoas: 

 

Um caso concreto desse é a implantação do telefone voz sobre IP, porque as 

professoras, principalmente nas escolas mais distantes, quando chegavam, elas tinham 

celulares para conversar com a secretária ou diretora de Ensino, elas tinham que sair 

da escola, usar seu telefone celular para se comunicar com a Secretaria de Educação. 

Na medida que a gente coloca uma rede pública, você tinha na possibilidade de voz 

sobre IP, um contato direto com as professoras. Isso, esse sistema de voz sobre IP, 

teve uma redução de quase 2 milhões de reais por ano. Isso, num município de 30 mil 

habitantes, é muita coisa (COELHO, 2020). 

  

Retomando a fala de Coelho (2020), foi incorporado ao Projeto Piraí Digital, no seu 

início, um profissional de engenharia da Cintra17 (antiga fábrica de cerveja instalada na cidade) 

para ajudar nos desenhos da rede. Em 2004, foi implantada a rede de apoio ao Piraí Digital, que 

teve como objetivo repensar todo um projeto pedagógico a respeito da estrutura em termos 

 
desenvolvimento da consciência crítica. Seu método, desenvolvido na década de 1960 como estratégia para a 

alfabetização de adultos, é popularmente conhecido como “Método Paulo Freire”. Disponível em: 

<https://www.infoescola.com/pedagogia/metodo-paulo-freire/>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
17 A Cintra tem duas fábricas, uma em Piraí, no Rio de Janeiro, e outra em Mogi Mirim, interior de São Paulo. A 

cervejaria foi lançada no Brasil há quase dez anos pelo empresário português Sousa Cintra, com investimentos 

diversos no setor das bebidas. Em junho do ano passado vendeu a fábrica portuguesa da Cintra, em Santarém, à 

Iberpartners, empresa de Jorge Armindo. A cervejaria Petrópolis teve um crescimento acelerado nos últimos anos. 

Em 2002, a cervejaria detinha pouco mais de 2% do mercado e aparecia nas estatísticas no item “outras marcas”, 

num universo de aproximadamente 50 pequenas empresas. Fonte: 

<https://www.mundolusiada.com.br/economia/cerveja-cintra-e-comprada-pela-cervejaria-petropolis/>. Acesso 

em: 30 de set. 2020. 
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tecnológicos na cidade: “Naquela época a gente colocou a cidade em rede, em nuvem, fez uma 

nuvem da cidade, então cada escola tinha um servidor e tinha um servidor central para que você 

pudesse trabalhar com conteúdos dentro da rede escolar”, afirma Coelho (2020). 

 

Trabalhamos a capacitação dos professores, trabalhamos Projeto de Saúde, 

trabalhamos Projeto de Cultura, então, os projetos foram se envolvendo, na verdade, 

num primeiro momento, em 2000, a gente encaminhou esse projeto para o BNDES, 

mas o BNDES achou que a gente não ia conseguir realizar esse projeto, que era grande 

demais. Então, isso faz parte da nossa realidade em termos de financiamento de 

projetos, as normatizações dos bancos. Então, eles não acreditam muito em inovações 

e possibilidade de criatividade (COELHO, 2020). 

 

Alguns fatores, segundo Sadao (2006), foram identificados para tentar explicar os 

resultados positivos obtidos pelo Programa Piraí Digital: 

 

Tecnologia híbrida e de 

baixo custo 

O desenho da rede SHSW é inovador, pois solucionou o problema da 

barreira geográfica da região e, ao mesmo tempo, o baixo volume de 

recursos disponíveis para o investimento nesta iniciativa. 

 

Visão integrada entre 

economia, sociedade e 

governo 

O município optou por um tipo de desenvolvimento integrado em que todos 

os atores foram desafiados a encontrar soluções em que houvesse um ganho 

coletivo. Evitando, a partir disso, a sobreposição de esforços e, ao mesmo 

tempo, fez aflorar a capacidade que cada ator tinha em prol de um caminho 

de desenvolvimento local. 

Uso racional e criativo dos 

recursos disponíveis 

Sem custo adicional, os recursos do PMAT que eram destinados à 

modernização do sistema tributário que implicavam a informatização das 

secretarias, foram se estendendo às escolas, centros comunitários, 

bibliotecas etc. As empresas, por sua vez, ao compartilharem as suas redes 

de transmissão de dados, possibilitaram novas alternativas de expansão do 

programa, sem nenhum ônus. 

Processo participativo na 

construção e implementação 

da proposta 

A participação de todos trouxe maior legitimidade nas ações propostas e, 

além disso, possibilitou uma visão geral e integrada dos desafios em se 

implementar as novas tecnologias nos diferentes ambientes. 

Articulação dos recursos e 

esforços empreendidos pelos 

diversos níveis de 

governo 

A articulação do município com o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

e também com o Governo Federal é um exemplo de habilidade e de 

capacidade política que merece a atenção dos outros municípios brasileiros. 

Liderança governamental O poder municipal não se eximiu dos problemas vividos e entendeu que 

entre os diversos atores ele deveria cumprir o seu papel enquanto agente 

ativo no município. Assim Piraí caminha na direção de um 

desenvolvimento sustentável. 

Inclusão digital para todos Piraí decidiu adotar uma proposta em que todos pudessem usufruir as novas 

tecnologias de comunicação e informação. É preciso reconhecer o mérito 

da proposta em buscar alternativas em que o direito seja garantido a todos 

Fonte: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/15746/relatorio_completo_2004.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

Coelho (2020) pontua que na área de Educação o projeto teve um caminho próprio, 

porque o respaldo operacional e técnico se deu embasado nas comunidades europeias. Um 



40 
 

projeto elaborado na perspectiva de construir ambientes virtuais de aprendizagem que 

possibilitassem trabalhar 

 

para que os alunos pudessem ter domínio dos processos de comunicação, aprender a 

construir ambientes virtuais de aprendizagem que não seja só colocar um vídeo. Na 

verdade você trabalhar uma interatividade dentro da própria escola, quer dizer, a 

gente, na verdade, acompanhou o projeto do Governo Federal de um computador por 

aluno, mas eram cinco municípios e o único que tinha uma rede digital era Piraí. Isso 

permitiu um caminho muito interessante, de diálogo, com o ministro da Educação, 

naquela época, a gente ficou como referência, porque de alguma forma, a gente 

conseguia trabalhar em rede, a gente pensava em ambientes virtuais que atingissem o 

conjunto da comunidade escolar, os pais e alunos, e foi incrementando um conjunto 

de projetos, educação e pesquisa, que tinha precursores em Nova York, na Austrália. 

Nisso as pessoas aprendiam a falar inglês, então tinha um caminho bastante 

interessante, a produção de vídeo que tinha uma interação com a Cultura, na época do 

ministro Gil, a gente fez um projeto de ponto cultura e cidades virtuais, pensando 

como a gente podia integrar aquela produção de vídeo, na questão cultura com a 

questão educacional, que permitisse um caminho de formação educacional de 

conteúdos e autorias, na verdade, dentro de sala de aula (COELHO, 2020). 

 

No contexto Piraí Digital, se faz necessário reforçarmos os conceitos de inclusão digital, 

e pensar esse conceito como um processo que começa no acesso e passa pela alfabetização 

digital. Para não cair na armadilha de apenas servir ao mercado, a inclusão digital tem que 

investir na formação para o uso crítico da internet e na produção de conteúdo local, fazendo dos 

alunos também autores. Para entendermos esse movimento de “alfabetização digital”, 

recorremos ao termo information literacy. No Brasil existem estudos da aplicação no âmbito 

escolar, mais frequentemente traduzido como “competência em informação” ou “letramento 

informacional”, sendo este um processo no qual o indivíduo aprende a buscar, selecionar e 

avaliar informações de que necessita para a tomada de decisão e produção de conhecimento, 

aprende a utilizar as fontes de informação, como livros de referência, enciclopédias, bem como 

sites e bases de dados. 

 

Na verdade, a inclusão digital está dentro desse campo conceitual que eu estou 

falando. Estou falando de direito à informação, ao conhecimento, à comunicação; 

estou falando de possibilidades de inclusões muito maiores que um acesso digital ou 

uma inclusão digital; estou falando na possibilidade de você transformar um menino 

num autor e ter autoria nos seus produtos dentro da sua escola; então estou falando do 

empoderamento dos alunos, estou falando da nova relação professor x aluno, estou 

falando de uma evolução educacional em que de alguma forma a escola seja um 

campo de formação de pessoas ativas, em termos de cidadania (COELHO, 2020). 
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Atualmente, segundo o site da Prefeitura de Piraí18, a cidade disponibiliza o sinal da 

rede sem fio na área de cobertura, garante a manutenção da rede e comunica previamente, 

sempre que possível, sobre as interrupções. O usuário tem algumas responsabilidades: adquirir 

e instalar o kit de acesso à internet; uma antena de grade 2.4 com cabo coaxial; dois roteadores 

(sendo um que faça WISP19 e o outro comum); segurança das informações (bloqueio de sites); 

manutenção corretiva e preventiva de seus equipamentos, inclusive os kits de acesso; comunicar 

sempre que possível sobre algum problema na rede. 

 

A Rede Piraí Digital também permitiu a implementação de um programa de educação 

a distância para o ensino superior. O Centro de Educação a Distância – um consórcio 

com as universidades públicas do Rio de Janeiro – oferece cursos de licenciatura em 

Matemática, Letras, História, Pedagogia, Computação, Administração de Empresas, 

Engenharia de Produção e Química (CISCO, 2019). 

 

Figura 1 – Equipamentos que compuseram a parte técnica do Piraí Digital 

  

Fonte: PREFEITURA DE PIRAÍ. Piraí Digital, 2020. Equipamentos que compuseram a parte técnica do Piraí 

Digital. Disponível em: <www.piraidigital.com.br>. Acesso em: 15 out. 2020. 

 

O logotipo do Programa Piraí Digital tem um slogan “Informação é um direito, 

tecnologia é o meio”, o que remonta à visão da expressão “o meio é a mensagem”, criada 

pelo filósofo canadense Marshall McLuhan. Tal expressão surgiu a partir do momento em que 

McLuhan se propôs a analisar e explicar os fenômenos dos meios de comunicação e sua relação 

 
18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ. Internet gratuita na sua casa. Disponível em: 

<https://www.pirai.rj.gov.br/servicos/ciencia-e-tecnologia/internet-gratuita>. Acesso em: 21 set. 2019. 
19 Wisp é um provedor de serviços de internet através de redes wi-fi ou sem fio (provedor de serviços de internet 

sem fio, WISP). Um operador Wisp pode ser qualquer ponto de acesso ou hotspot wi-fi, uma empresa de telefonia 

com uma infraestrutura wi-fi ou WiMAX um hotel que fornece wi-fi, pagamento prévio ou qualquer pessoa em 

sua casa que monta um roteador WISP com wi-fi.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
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com a sociedade. McLuhan (1969), em sua obra Os meios de comunicação como extensão do 

homem, preocupou-se em mostrar que o meio é um elemento importante da comunicação e não 

somente um canal de passagem ou um veículo de transmissão.  

 

Figura 2 – Logo do Piraí Digital 

 

Fonte: PREFEITURA DE PIRAÍ. Piraí Digital, 2020. Logo do Programa Piraí Digital. Disponível em: 

<www.piraidigital.com.br>. Acesso em: 15 out. 2020. 

 

Dentro do programa Piraí Digital foram criados domínios de acesso, como: .edu 

Objetivo 

• Contribuir com o desenvolvimento de 

competências e habilidades para a 

formação de um cidadão capaz de 

conviver, de se comunicar e dialogar num 

mundo interativo e interdependente 

fazendo uso de tecnologias de informação 

e comunicação em atividades 

pedagógicas e educacionais inovadoras. 

 

Desafios 

• Capacitar professores; 

• Conscientizar os professores sobre a 

importância de se atender às exigências 

do mundo atual; 

• Enfrentar a dificuldade de aceitação da 

mudança de paradigma da educação; 

• Promover acesso à TIC, enquanto recurso 

pedagógico, aos portadores de 

necessidades especiais; 

• Desenvolver projetos educacionais 

comunitários, utilizando TIC, a partir do 

interesse local; 

• Criar grupos de competência no 

desenvolvimento de conteúdos digitais; 

• Promover uma substantiva interação 

entre governo municipal e instituições de 

Ensino e Pesquisa através de 

desenvolvimento de projetos nas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão, voltados para 

as NTIC's. 

 

Resultados • Foram capacitados funcionários na 

utilização de NTIC e Software Livre; 
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• Foram integrados os NTICs ao PPP da 

SEMEC e das escolas da rede pública de 

ensino; 

• Foi formada uma equipe técnica e 

pedagógica para atendimento ao projeto 

de educação; 

• Foi formada a Comunidade Virtual do 

Conhecimento. 

 

Fonte: <https://www.piraidigital.com.br/projetos/edu> 

Projetos  

UCA 

• O Projeto UCA, Um Computador por 

Aluno, é uma iniciativa do Governo 

Federal que, desde 2005, investiga a 

possibilidade de adoção de laptops 

educacionais como um meio de elevar a 

qualidade da educação pública brasileira. 

O projeto sustenta-se na proposta 

pedagógica denominada modalidade 1:1, 

que busca contemplar cada estudante da 

rede de ensino básico com um laptop. 

ELL 

• O Projeto ELL é um programa 

internacional e inovador que envolve 

alunos, educadores e pesquisadores e que 

visa ao ensino da língua inglesa como 

ferramenta para tornar a criação cultural 

concreta e significativa, auxiliando as 

relações sociais e culturais da criança no 

ensino fundamental, possibilitando um 

desenvolvimento intelectual mais sólido 

para o educando. 

XCROSS 

• O X-Cross é um projeto de aprendizagem 

multimídia por meio do qual 15 escolas 

do Ensino Médio da América Latina e da 

Europa poderão fazer parte de uma rede 

transcontinental. As cidades participantes 

são: Miraflores (Peru), Piraí e Vitória 

(Brasil), Segrate (Itália) e a cidade de 

Bremen (Alemanha). O objetivo 

principal deste projeto é fazer das 

tecnologias de informação e de 

comunicação componentes essenciais 

para a instrução e aprendizagem em 

ambos os continentes. 

Fonte: https://www.piraidigital.com.br/projetos/edu 

 

Domínio .sus 

Com a Tecnologia da Informação (TI) a Secretaria municipal de Piraí vem atuando no 

desenvolvimento de estratégias tecnológicas com a finalidade de atender plenamente às 

necessidades de informatização. Considerando a especificidade da organização e rotinas 

informatizadas que os sistemas de informação de saúde demandam, a Secretaria de Saúde 



44 
 

instituiu equipe própria de profissionais de TI e hoje conta com cinco profissionais com 

formação técnica específica na área de informática e experiência em sistemas de informação 

em saúde. Com a informatização foi possível alcançar uma melhoria no acesso aos serviços de 

saúde por parte dos usuários, bem como agilidade nos processos de marcação de consultas, 

exames, além de otimizar as rotinas administrativas dos profissionais envolvidos no processo 

de marcação do sistema e na assistência à saúde. 

 

Figura 3 – Estrutura geral de rede do Piraí Digital 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ. Piraí Digital, 2020. Estrutura geral de rede do Piraí Digital. 

Disponível em: <www.piraidigital.com.br>. Acesso em: 15 out. 2020. 

  

A estrutura de sistemas que gerem a informação no âmbito da saúde pode ser exibida 

abaixo, com vários sistemas de informação onde a TI realiza suporte na implantação e 

manutenção junto com DATASUS / Ministério da Saúde, que mantém o desenvolvimento do 

sistema. Com a implantação da rede de computadores foi possível levar os sistemas de 

informação para as Unidades de Saúde como SIAB, SISREG, HORUS, Resultados de exames 

online, e-SUS AB e e-SUS AD, que juntos são responsáveis pelos serviços de controle do 

Programa de Saúde da Família, marcação de consultas e exames de média e alta complexidade, 

controle de dispensação de medicamentos e resultados de exames laboratoriais, 

respectivamente. 
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Figura 4 – Serviço de Controle de Saúde da Família 

 

 

Fonte: PREFEITURA DE PIRAÍ. Piraí Digital, 2020. Serviço de Controle de Saúde da Família. Disponível em: 

<www.piraidigital.com.br>. Acesso em: 15 out. 2020. 

 

O município de Piraí, através da Secretaria de Saúde em parceria com o Governo 

Federal, é uma das primeiras três cidades brasileiras a testar o e-SUS Atenção Domiciliar, que 

tem como finalidade transformar os atuais prontuários feitos no papel por prontuários 

eletrônicos, agilizando e facilitando os acessos dos profissionais de saúde às informações do 

paciente. As outras duas cidades utilizadas como pilotos para implantação do e-SUS são 

Blumenau (SC) e Uberlândia (MG). Os equipamentos e os sistemas para gerenciamento de 

informação do e-SUS Atenção Domiciliar foram fornecidos pelo Ministério da Saúde, sem 

custos para o município, e inicialmente estão sendo utilizados pelas equipes do Serviços de 

Atenção Domiciliar (SAD). O sistema está instalado em tablets utilizados pelas equipes que 

acompanham pacientes que necessitam cuidados domiciliares. Durante a visita o médico 

atualiza o estado do paciente, organiza a agenda e desse modo pode gerir melhor cada situação. 

O processo de marcação de consulta, adotado com base no Sistema de Regulação 

(SISREG), do Ministério da Saúde, foi implantado em todas as Unidades de Saúde da Família 

(USF) do município, que estão interligadas à Central da Secretaria. Cada USF passa a dispor 

de determinado número de consultas e exames, fixado com base no histórico da unidade. 

 

Figura 5 – Processo de marcação de consulta adotado pelo SISREG 
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Fonte: PREFEITURA DE PIRAÍ. Piraí Digital, 2020. Processo de marcação de consulta adotado pelo SISREG. 

Disponível em: <www.piraidigital.com.br>. Acesso em: 15 out. 2020. 

 

O sistema implantado para exames permite que o usuário possa, ele próprio, retirar o 

resultado pela internet, no site da Prefeitura: www.pirai.rj.gov.br. Ao dar entrada no exame, o 

usuário recebe login e senha, com os quais acessará o site, e a data provável em que o resultado 

estará pronto. Caso não tenha computador, o resultado poderá ser retirado na Unidade de Saúde 

em que está castrado. O processo traz ganhos tanto para a Secretaria como, principalmente, para 

o usuário, que passou a receber o resultado em menor tempo. 

A criação do domínio .Gov 

Objetivo 

• Inovar e transformar a administração 

pública baseada nos princípios da 

confiança e transparência, da excelência 

em serviço, da participação e cooperação 

e da qualificação tecnológica através do 

comprometimento com as modernas 

tecnologias de informação. 

Desafios 

• Tornar transparente as ações do poder 

público; 

• Modernizar os serviços da administração 

local; 

• Agilizar os procedimentos da 

administração local com o cidadão; 

• Colaborar para a participação pública nos 

processos de decisão; 

• Enfrentar a resistência dos funcionários à 

mudança. 

 

Resultados • Foram incrementados a arrecadação 

tributária e outros créditos; 
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• Foram integradas às estruturas Tributária, 

Financeira e Administrativa; 

• A fiscalização se tornou mais eficiente e 

eficaz; 

• Foram disponibilizados informações e 

serviços de forma imediata e precisa; 

• Foram qualificados servidores que se 

tornaram aptos a absorverem novas 

tecnologias; 

• Foi reduzida a burocracia dos serviços; 

• Tornou-se interativa a relação da 

Prefeitura com a população; 

• Foi garantida a eficiência da implantação 

dos serviços; 

• Foi ampliada a transparência da 

administração. 
Fonte: https://www.piraidigital.com.br/projetos/gov 

Domínio implantado na cidade com terminação .com 

Objetivo 

• Integrar as empresas na constituição de 

uma rede de infraestrutura de 

telecomunicações como patrimônio da 

comunidade na perspectiva de uma 

responsabilidade social no processo de 

inclusão digital. 

Desafios 

• Sensibilizar as empresas, comércio e 

comunidade; 

• Integrar as empresas no projeto Piraí 

Digital; 

• Viabilizar o acesso da comunidade 

às novas tecnologias de informação; 

• Incluir a tecnologia no dia a dia da 

comunidade; 

• Participação e adesão das empresas e do 

comércio; 

• Disponibilizar acesso à população; 

• Alavancar recursos. 

Resultados 

• Foram captados recursos financeiros e de 

infraestrutura; 

• Foi garantida a manutenção da rede; 

• Foi garantida a extensão da rede; 

• A comunidade tem acesso à rede. 
Fonte: <https://www.piraidigital.com.br/projetos/comm> 

 

 

Domínio .org 

 

 

Objetivo 

• Compartilhar com a comunidade os 

caminhos de incorporação das novas 

tecnologias de informação e 

conhecimento ao cotidiano da população 

transformando o cidadão no principal ator 
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na produção, gestão e usufruto dos 

benefícios de novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

 

Desafios 

• Democratizar o acesso à tecnologia, 

viabilizando a utilização de software 

livre; 

• Integrar as pessoas ao uso do software 

livre; 

• Adaptar as pessoas às novas tecnologias; 

• Incluir a tecnologia no dia a dia dos 

usuários; 

• Conseguir a participação da coletividade; 

• Conseguir adesão de todos os envolvidos. 

 

 

 

Resultados 

• Foram instalados telecentros em cada 

distrito; 

• Foram colocados terminais de acesso 

público em cada bairro; 

• Aumentou o número de pessoas 

utilizando softwares básicos e acessando 

a internet; 

• Aumentaram as habilidades específicas 

que a tecnologia da informação e 

comunicação permitem; 

• População utiliza 

terminais  para  consultas, reclamações e 

participação. 
Fonte: <https://www.piraidigital.com.br/> 

 

A criação dos telecentros foi um diferencial dentro do Programa Piraí Digital, com a 

proposta de um espaço público onde pessoas podem utilizar microcomputadores, a internet e 

outras tecnologias digitais que permitem coletar informações, criar, aprender e se comunicarem 

com outras pessoas, enquanto desenvolvem habilidades digitais essenciais. Apesar de os 

telecentros serem diferentes entre si, seu objetivo comum está em proporcionar o uso das 

tecnologias computacionais para favorecer o desenvolvimento comunitário, econômico, 

educacional e social – reduzindo o isolamento, diminuindo as distâncias, promovendo questões 

de saúde, criando oportunidades econômicas e promovendo a inclusão digital. Os telecentros 

podem ser utilizados para desenvolver diversos projetos e oficinas visando ao interesse e 

necessidades das comunidades. 

Em Piraí, existem sete telecentros, em pontos estratégicos, com o objetivo de propiciar 

uma maior integração da comunidade com as tecnologias atuais. São eles: 

Telecentro Casa do Futuro Rua Bulhões de Carvalho, Piraí - Rio de Janeiro 

Telecentro Piraí Rua Comendador Sá, Piraí - Rio de Janeiro 

Telecentro Arrozal Centro de Arrozal 

Telecentro Santanésia Santanésia 

Telecentro Varjão Escola Rosa Carrelli – Varjão 

Telecentro Cacaria Escola Aurelino G. Barbosa – Cacaria 

Telecentro Rosa Machado Escola João Feliciano - Rosa Machado 

Fonte: <https://www.piraidigital.com.br/projetos/org> 
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Nos telecentros funciona o Projeto Emprega Piraí, que leva cursos de informática à 

população, como Linux – Ferramentas de Escritório, Calc Avançado, Internet, Introdução ao 

Desenvolvimento WEB. Todos são presenciais e já formaram aproximadamente 1.000 alunos 

e ainda contam com a possibilidade de cursos a distância oferecidos na internet. Mesmo com a 

liberação do sinal de internet comunitária gratuito por parte da Prefeitura de Piraí, através do 

Projeto Piraí Digital, os telecentros ainda são muito utilizados com atendimento mensal 

estimado em 600 usuários. A Secretaria de Ciência e Tecnologia vem trabalhando cada vez 

mais para ampliar os serviços, preparando a instalação de novos telecentros, adaptando os 

serviços existentes aos portadores de necessidades especiais, planejando novos cursos e 

diversificando suas ações para cada vez mais atender à população de Piraí em seus anseios. 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Piraí; UFF; Governo do Estado do Rio de Janeiro; 

UFRJ; CNPQ; Cisco; Ministério da Ciência e Tecnologia; Taho; Cederj; Rede Rio; Fundação 

Sequoia; Cintra; BNDES; Fundação Bradesco; Celepar; Sebrae; Metrô-SP; Comunidade de 

Software Livre; Ministério das Comunicações; Banco Real; Cobra Tecnologia; Schweitzer 

Mauduit; Light; Itautec; Ministério da Saúde; Ministério da Educação; Ministério da Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Rede atual de Piraí Digital 
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Fonte: PREFEITURA DE PIRAÍ. Piraí Digital, 2020. Rede atual de Piraí Digital. Disponível em: 

<www.piraidigital.com.br>. Acesso em: 15 out. 2020. 

 

Para Karine Mueller (2019)20, o município de Piraí é um dos mais avançados do país 

em termos de inclusão tecnológica. Segundo a Cisco (2019), começaram a surgir as 

oportunidades para os moradores de Piraí. Osni Silva, hoje secretário de Ciência e Tecnologia 

do município, então técnico em Processamento de Dados, cresceu junto com o projeto e acabou 

sendo responsável pelo desenho do sistema que levou conexão a todas as escolas, permitindo 

que Piraí se integrasse ao programa Um Computador por Aluno (UCA) do Governo Federal. 

Assim que Luís Inácio Lula da Silva, então presidente da República, chegou ao Governo 

Federal, os programas de inclusão digital se multiplicaram por toda a esfera federal, 

principalmente com os projetos de abertura e manutenção de telecentros, além de locais de 

acesso gratuito à internet. A grande massa de informação na internet leva a que se proponham 

questões sobre as habilidades que se fazem necessárias para aprendermos a nos informar e a 

passar uma informação, sobre onde obter a informação e nos leva ao pensamento de que essa 

aprendizagem é totalmente inexistente na grande maioria dos municípios do Brasil, no que se 

refere ao sistema de ensino básico de ensino. 

 

Figura 7 – Home do site do Programa Piraí Digital 

 

 
20 MUELLER, Karine. Cidade digital, 2019. Disponível em: 

<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/cidadania/0064.html>. Acesso em 17 ago. 2019. 
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Fonte: PREFEITURA DE PIRAÍ. Piraí Digital, 2020. Home do site do Programa Piraí Digital. Disponível em: 

<www.piraidigital.com.br>. Acesso em: 15 out. 2020. 

 

A proposta do projeto Piraí Digital, desde sua inauguração em fevereiro de 2004, é fazer 

o sinal digital estar presente nos quatro distritos do município21, fazendo a interligação WAN 

entre os diversos prédios. Locais com ligação com a tecnologia VDSL22:  

 

Santanésia Escola Presidente Castelo Branco x Sindicato dos 

Papeleiros – 600m; Sindicato dos Papeleiros x 

Posto de Saúde Santanésia – 600m; Posto de Saúde 

Santanésia x Secretaria de Obras de Santanésia – 

850m 

Arrozal Escola José Joarez x Biblioteca Celeiro das Letras 

Arrozal – 700m; Núcleo de Atendimento à Família 

x CIEP 477 - Professora Rosa da Conceição 

Guedes – 500m;  

Jaqueira Escola Luiz Marinho Vidal x Posto de Saúde 

Jaqueira – 300m; 

Light Escola de Lajes x Posto de Saúde Light – 650m 

Serra do Matoso Escola Eugênio Lourenço Corrêa x Posto de Saúde 

Serra do Matoso 200m. 

 

Segundo informações do ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Piraí, Osni Augusto 

da Silva, atualmente o projeto Piraí Digital está em uma transição. “Existe ainda o projeto, que 

antes era de uma Cidade Digital e agora vem para uma Cidade Inteligente”.  

 

Não deixa de ser uma continuidade do Cidade Digital, porém é um avanço, é uma 

modernização, falando a grosso modo, porque muitas das tecnologias que a gente tem 

implementas hoje e que a gente vem implementando não foram pensadas quando 

 
21 Disponível em <https://www.piraidigital.com.br/gestao>. Acesso em 29 ago. 2019. 
22 A tecnologia VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) visa amplificar o sinal que chega ao ponto de 

repetição via par trançado ou par metálico para outros pontos da rede em que a limitação é de 100 mt, aumentando 

o ganho em distância de 300 mt até 1,5 Km. 
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começou o Piraí Digital. Ele foi pensado na conexão entre as secretarias, na questão 

de internet nas escolas e de alguns sistemas. Então, o que a gente tem hoje é um projeto 

de Cidade Inteligente, que é uma evolução do Piraí Digital. A gente ainda usa o termo 

Piraí Digital, que é muito conhecido, mas o que a gente vem trabalhando hoje é o Piraí 

Cidade Inteligente (SILVA, 2020). 

 

Segundo Osni Silva23 (2020), os prédios públicos, ou seja, os equipamentos públicos 

são cem por cento conectados. 

  

Quando fala que é 100% conectado, dá a entender que qualquer ponto da cidade é 

conectado, e quando a gente fala de tecnologia, de rede, não funciona muito bem 

assim. Mas quando a gente fala que é 100% conectado, a gente fala que todas as 

escolas estão conectadas, todos os postos de saúde, todos os prédios administrativos 

da Prefeitura, diversas praças, 30 bairros. Então, quando a gente fala que ela é 100% 

conectada, a gente fala no caso da infraestrutura de conexão dos prédios 

administrativos, contando com escolas e postos de saúde. Por exemplo, só fazendo 

uma pequena analogia: telefonia celular. Fala assim, em determinado bairro tem 

telefonia celular. Vamos pegar um exemplo aí: Campo Grande. Tem telefone celular 

com 100% de cobertura na área? Não tem. Vai ter sempre um lugar ou outro que não 

vai ter. Justamente por causa da limitação da tecnologia. Então, quando a gente fala 

que é 100% conectado, a gente fala isso (SILVA, 2020). 

 

E segundo avaliação do ex-secretário, a conexão entre os equipamentos públicos é 

satisfatória. 

 

É uma conexão de qualidade. A gente vem trabalhando, ao longo desses anos, para 

melhorar. Recentemente nós fizemos todo um investimento nos sinais de rádio sempre 

aprimorando a tecnologia para melhorar a velocidade, a gente também fez um 

investimento muito grande no Backbone de fibra ótica, na extensão de fibra ótica. 

Agora mesmo acabamos de fazer uma conexão com um bairro, de 18km de fibra ótica, 

onde, ao longo do trecho dessa fibra, que passa por uma área rural, a gente  vai permitir 

que as famílias que moram no trecho dessa casa se conectem a essa fibra ótica, para 

ter internet gratuita, e a gente vem sempre, a todo ano, que sai uma tecnologia que vai 

melhorar a estrutura, que melhora a conexão, por exemplo, das praças, a gente vem 

tendo a evolução desses equipamentos. Então, eu entendo que a conexão é boa, ela é 

satisfatória (SILVA, 2020). 

 

“Uma ‘cidade inteligente’, ou smart city, é um ecossistema urbano 

inovador caracterizado pelo uso generalizado de tecnologia na gestão de seus recursos e de sua 

infraestrutura” (DEPINÉ; AZEVEDO; GASPAR, 2018). Assim, tecnologia e inovação são 

mescladas de forma coordenada e integrada à infraestrutura urbana tradicional. Questionado 

sobre a nova fase do Piraí Digital, Silva (2020) afirma que Piraí vive atualmente como uma 

cidade inteligente e inovadora. 

 
23 Entrevista concedida ao autor em 16 ago. 2020. 
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Aproveitando toda a tecnologia que a gente já tem, que a gente já possui, que no caso 

é a infraestrutura, que é muito importante, porque grande parte das cidades hoje ainda 

depende de um provedor de acesso, de uma operadora para ela conseguir fazer uma 

conexão entre os prédios públicos, entre escolas, entre os Postos de Saúde e Secretaria 

de Saúde, enfim, muitas prefeituras dependem ainda de uma operadora, e, em Piraí, o 

que acontece? Nós temos essa conectividade (SILVA, 2020). 

 

E Silva (2020) reforça ainda que a cidade está cem por centro conectada: 

 

Quando a gente fala que tem 100% da cidade conectada é justamente isso. A gente 

não depende de uma operadora para levar conectividade até um prédio público, até 

uma escola, até um posto de saúde. Isso é feito por uma rede própria. E o que a gente 

vem fazendo agora? A gente vem embarcando tecnologias. Por exemplo, 

aproveitando essa infraestrutura de rede, nós fizemos a instalação de câmeras 

espalhadas pela cidade para colaborar com esse projeto que está sendo integrado com 

a Polícia e já está trazendo bons resultados para a gente. E a própria internet também, 

a internet gratuita, [...] Secretaria de Saúde e Educação [...], Secretaria de Saúde, tem 

[...] prontuários eletrônicos [...] para fazer uma consulta, [...] se a gente não tivesse 

uma rede, não seria possível. Essa é a nova fase: da gente trazer novas tecnologias, da 

gente embarcar novas tecnologias para melhorar o atendimento do cidadão, para 

melhorar a qualidade de vida [...] e diminuir o nosso custo (SILVA, 2020). 

 

Com esse contexto de criação do Piraí Digital, sua gênesis e estado atual, construímos 

um cenário de questionamento sobre o conceito de Competência da Informação, a partir do qual 

se faz necessário pensarmos como é composto esse ecossistema de informação, principalmente 

na área da Educação, que é nosso foco. Com isso, pensamos que Competência em Informação 

no atual contexto de Sociedade da Informação é tão essencial quanto a alfabetização e as quatro 

operações algébricas básicas, a habilidade de explorar a web, interpretar textos, selecionar 

informação. Nos próximos anos serão certamente requisitos básicos para a inclusão social. Uma 

pessoa alfabetizada em informação seria aquela capaz de identificar a necessidade de 

informação, organizá-la e aplicá-la na prática, integrando-a a um corpo de conhecimentos 

existentes e usando-a na solução de problemas, como reafirma Silva (2005): 

 

Todo esse entendimento está inserido também no conceito de information literacy, 

que surgiu na literatura da biblioteconomia, nos Estados Unidos, e vem se 

transformando em verdadeiro movimento mundial na área (SILVA, 2005, p. 28). 

 

O Piraí Digital é exemplo da proposta de inclusão digital na busca do information 

literacy, por meio do projeto Um Computador Por Aluno, subproduto do Piraí Digital: 

 

O Projeto UCA, Um Computador por Aluno, é uma iniciativa do Governo Federal 

que, desde 2005, investiga a possibilidade de adoção de laptops educacionais como 
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um meio de elevar a qualidade da educação pública brasileira. O projeto sustenta-se 

na proposta pedagógica denominada modalidade 1:1, que busca contemplar cada 

estudante da rede de ensino básico com um laptop (PIRAÍ DIGITAL, 2020).24 

 

Segundo a School Education Gateway25, a competência digital é a utilização segura e 

crítica do leque completo de tecnologias digitais de informação, comunicação e resolução de 

problemas básicos em todas as esferas da vida. Para compreendermos os principais conceitos 

de Competência Digital, recorremos às definições do conceito elaborado por Silva e Behar 

(2019):  

 

 

Competências Digitais 

Ano, Autor Conceito 

(2005) ITU  

 

Conhecimentos, criatividade e atitudes necessárias 

para utilizar as mídias digitais para a aprendizagem 

e compreensão da sociedade do conhecimento. 

(2005) Erstad  

 

Habilidades, conhecimentos e atitudes, mediante 

os meios digitais, para dominar a sociedade da 

aprendizagem. 

(2006) União Europeia  

 

Uso seguro e crítico das tecnologias de informação 

para o trabalho, para o lazer e para a comunicação. 

Sustenta-se mediante as competências básicas em 

matéria de TIC: o uso do computador para obter, 

avaliar, armazenar, produzir, dar e trocar 

informação, e se comunicar e participar em redes 

de colaboração pela internet. 

(2008) Calvani, Cartelli, Fini e Ranieri  Ser capaz de explorar e enfrentar as novas 

situações tecnológicas de uma maneira flexível, 

para analisar, selecionar e avaliar criticamente os 

dados e informação, para aproveitar o potencial 

tecnológico com o fim de representar e resolver 

problemas, e construir conhecimento 

compartilhado e colaborativo, enquanto se 

fomenta a consciência de suas próprias 

responsabilidades pessoais e o respeito recíproco 

dos direitos e obrigações. 

 

(2011) Gutiérrez  Conjunto de valores, crenças, conhecimentos, 

capacidades e atitudes para utilizar adequadamente 

as tecnologias, incluindo tanto os computadores 

como os diferentes programas e a internet, que 

permitem e possibilitam a busca, o acesso, a 

organização e a utilização da informação a fim de 

construir conhecimento. 

 

(2011) Gisbert e Esteve  

 

A competência digital como a soma de 

habilidades, conhecimentos e atitudes quanto aos 

 
24 Disponível em <https://www.piraidigital.com.br/projetos/edu>. Acesso em 29 ago. 2019. 
25 SCHOOL EDUCATION GATEWAY. Competência digital: a competência vital do século XXI para professores 

e alunos. Disponível em: <https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/resources/tutorials/digital-

competence-the-vital-.htm>. Acesso em 29 ago. 2019. 
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aspectos não apenas tecnológicos, mas também 

informacionais, multimídias e comunicativos. 

(2012) Anusca, Ferrari  Um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, estratégias e sensibilização de que se 

precisa quando se utilizam as TICs e os meios 

digitais para realizar tarefas, resolver problemas, 

se comunicar, gestar informação, colaborar, criar e 

compartilhar conteúdo, construir conhecimento de 

maneira efetiva, eficiente, adequada de maneira 

crítica, criativa, autônoma, flexível, ética, reflexiva 

para o trabalho, o lazer, a participação, a 

aprendizagem, a socialização, o consumo e o 

empoderamento. 

 

(2013) Larraz  

 

A capacidade de mobilizar diferentes 

alfabetizações, para gestar a informação e 

comunicar o conhecimento, resolvendo situações 

em uma sociedade em constante evolução. 

Fonte: SILVA e BEHAR (2019). 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Larraz (2013) apud Silva e Behar (2019) 

compreende as Competências Digitais como a capacidade de mobilizar diferentes letramentos, 

para gestar a informação e comunicar o conhecimento, resolvendo situações em uma sociedade 

de constante evolução. Duarte26 (2009), citando Buzato (2003), destaca que as pessoas 

alfabetizadas não são necessariamente “letradas”: 

  

Mesmo sabendo “ler e escrever”, isto é, codificar e decodificar mensagens escritas, 

muitas pessoas não aprenderam a construir uma argumentação, redigir um convite 

formal, interpretar um gráfico, encontrar um livro em um catálogo, etc. A essa 

competência ele denomina letramento, que se constrói na prática social, e não na 

aprendizagem do código por si (BUZATO, 2003 apud DUARTE, 2009). 

 

Assim, Buzato acaba adotando o termo letramento digital porque passa a entender que 

não se trata apenas do ensinamento à pessoa como forma de ensiná-la a codificar e decodificar 

a escrita, porém, de inserir-se em práticas sociais nas quais a escrita acaba tendo um 

protagonismo significativo:  

 

Letramento digital seria a habilidade para construir sentido, capacidade para localizar, 

filtrar e avaliar criticamente informação eletrônica, estando essa em palavra, 

elementos pictóricos, sonoros ou qualquer outro (BUZATO, 2003 apud DUARTE, 

2009). 

 

 
26 DUARTE, Adriana Bogliolo Sirihal. Inclusão digital e competência informacional: estudo de usuários da 

informação digital. UFMG, 2009. Disponível em: 

<https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pbcib/article/view/12938 >. Acesso em: 22 jul. 2019. 
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No Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação27 (XIX ENANCIB), a 

proposta de teoria crítica da informação de Arthur Coelho Bezerra (2018) segue os passos 

teóricos e metodológicos da teoria crítica da Escola de Frankfurt, adaptando-os ao campo de 

investigação dos estudos em Ciência da Informação por meio da absorção e integração dos 

conceitos de regime de informação e de competência crítica em informação.  

 

Nessa proposta teórico-metodológica, o conceito de competência crítica em 

informação, por sua vez, é incorporado por conta de seu compromisso com a práxis 

transformadora, que busca extrair da relação dialética entre teoria e prática as 

condições de emancipação necessárias para a produção de novas formas sociais de 

vida (BEZERRA; SCHNEIDER; PIMENTA; SALDANHA, 2019).  

 

Arthur Bezerra (2015) agrega mais referências ao termo “letramento” e “alfabetização” 

trazendo uma outra perspectiva sobre a temática e nos levando a compreender que: 

 

Se, não obstante, os conceitos de “letramento” e “alfabetização” encontram-se mais 

diretamente ligados aos campos da biblioteconomia e da pedagogia, a disseminação 

da palavra “competência” para além do campo acadêmico surge como mais uma razão 

para o uso da mesma no presente trabalho. Aqui, “competência” referir-se-á aos 

conhecimentos, capacidades e aptidões que habilitam os indivíduos para a pesquisa, a 

formação de opinião, o debate e a tomada de decisão nas mais diferentes esferas da 

vida, e não apenas no ambiente profissional (como poderiam supor os estudos 

voltados à gestão empresarial (BEZERRA, 2015, p. 4). 

 

 

No que se refere ao letramento, temos como entendimento que é a competência em 

compreender, assimilar, reelaborar e chegar a um entendimento que permita uma ação pensada, 

o que encontra correspondente no letramento digital. Como, por exemplo, dominar a utilização 

de TICs, saber buscar e acessar informações por meio delas, compreendê-las, utilizá-las e com 

isso mudar a forma de pensar pelo viés cognitivo e a consciência crítica e agir totalmente de 

forma positiva na vida individual e pública. 

Ao traduzir a conceituação, Dudziak (2003) assim se expressa: 

 

Para ser competente em informação, uma pessoa deve ser capaz de reconhecer quando 

uma informação é necessária e deve ter a habilidade de localizar, avaliar e usar 

efetivamente a informação. Resumindo, as pessoas competentes em informação são 

aquelas que aprenderam a aprender. Elas sabem como aprender, pois sabem como o 

conhecimento é organizado, como encontrar a informação e como usá-la de modo que 

outras pessoas aprendam a partir dela (DUDZIAK, 2003, p. 23). 

 

 
27 XIX ENANCIB. Londrina, 22 a 26 out. 2018. Disponível em: 

<http://enancib.marilia.unesp.br/index.php/XIX_ENANCIB/>. Acesso em: 22 ago. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_cr%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Frankfurt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_de_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%AAncia_cr%C3%ADtica_em_informa%C3%A7%C3%A3o
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Segundo Coelho (2020), quando criado, o Piraí Digital foi norteado pela concepção 

freireana de educação. “O projeto tem todo um desenho pensado a partir do Paulo Freire, está 

dentro da perspectiva de ter uma visão crítica e trabalhar esse diálogo do saber, esse diálogo do 

conhecimento”, o que em princípio temos que levar em consideração de que a filosofia de Freire 

se posiciona a favor da liberdade, da justiça, da ética, da autonomia do ser humano, da escola e 

da sociedade.  

 

Então, de alguma forma você tem que criar caminhos de ambientes virtuais para que 

isso represente, no sentido da formação e da visão crítica do aluno. Então, o desenho 

que a gente trabalhou no Piraí Digital estava dentro desse caminho. Quando eu pego 

um aluno que ele sai na rua filmando e olha na rua e descobre, ele vai filmar, é o 

projeto dele, ele tem que ter descobertas. Então, a gente estimula ele a olhar a cidade. 

Aí, ele vai olhar a cidade e vê um monte de morro desmoronando, aí descobre que a 

ocupação está incorreta, e a partir daí ele trabalha toda uma discussão e chama o 

prefeito para apresentar o trabalho dele. Então, isso aí é um caminho de estimular a 

visão crítica, de trabalhar com a possibilidade de empoderamento do próprio aluno no 

sentido dessa perspectiva crítica e na perspectiva de construção de uma cidadania 

ativa. Então, isso já é uma forma, um caminho que a gente ia ter muitos casos dentro 

dessa perspectiva, quer dizer, depoimentos dos alunos, você tinha um computador por 

aluno e em alguns momentos, depois até isso modificou um pouco, mas o computador 

não era do aluno, era da escola, então se tivesse um cuidado, essa coisa toda, se você 

saísse da escola, você não podia levar o computador, senão não sobrava nada. Mas ele 

podia levar para a escola, e aí uma menina, o temperamento dela era muito forte, ela 

saiu numa área rural com o seu computadorzinho debaixo do braço, falando da 

importância que era ela ter aquele tipo de acesso. Então, eu fiquei em casa, a aula de 

Inglês que eu ensino, os pais do aluno foram para a diretora da escola, saber o que 

estava acontecendo na escola, e ela falou: “Não, não aconteceu nada. Os filhos de 

vocês têm participado muito na escola. Não, porque eles agora chegam em casa, ficam 

falando uma língua diferente”. Aí a gente trabalhou uma forma de integração que os 

alunos ensinavam os pais, Inglês. Então, na realidade o projeto foi gerando 

subprojetos que iam nesse caminho, de uma perspectiva de cidadania dentro da cidade 

(COELHO, 2020). 

  

Bezerra, Schneider e Brisola (2017) mostram exatamente a importância de Paulo Freire 

para desenvolver a perspectiva crítica de competência em informação:  

 

O destaque para a importância da consciência crítica e do pensamento reflexivo é um 

dos mais marcantes traços da obra do educador brasileiro e mundialmente conhecido 

Paulo Freire. Não à toa, é à concepção pedagógica de Freire que pesquisadores norte-

americanos como Elmborg (2006), Doherty (2007) e o citado Tewell (2015) recorrem 

para orientar os primeiros passos rumo à concepção de uma competência crítica em 

informação. Na obra “Educação como prática de liberdade”, escrita na época da 

ditadura militar brasileira, Freire defende uma “ampla conscientização das massas 

brasileiras, através de uma educação que as colocasse numa postura de auto-reflexão 

e de reflexão sobre seu tempo e seu espaço” (FREIRE, 1967, p. 36). Para o autor, a 

elevação do pensamento das massas, a politização e conscientização resultariam na 

inserção na história como autores, e não expectadores oprimidos pelas forças 

hegemônicas “[...] que domesticam e endemoniadamente se ‘apoderam’ das camadas 

mais ingênuas da sociedade [...]. Expulsar esta sombra pela conscientização é uma das 

fundamentais tarefas de uma educação realmente liberadora e por isto respeitadora do 
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homem como pessoa (FREIRE, 1967, p. 36-37). (BEZERRA; SCHNEIDER; 

BRISOLA, 2017, p. 13). 

 

Sérgio Amadeu (2011) afirma que os agentes mais relevantes da chamada política de 

inclusão digital podiam ser relatados como:  

 

os telecentros públicos, estatais e comunitários, os pontos de cultura digital, as escolas 

conectadas, o reconhecimento de lanhouses como atividades de 

microempreendedorismo que gerava inclusão, cidades digitais com nuvens wireless 

conectando seus moradores, os programas de financiamento de computadores para as 

camadas médias e pauperizadas da sociedade (AMADEU, 2011, p. 50). 

 

O sucesso do projeto levou o município a fechar um acordo com o Estado do Rio de 

Janeiro para levar computadores a todos os alunos de toda a rede municipal de ensino. E, em 

2009, Piraí se tornou a primeira cidade do mundo onde todos os estudantes trabalham com um 

microcomputador em sala de aula. Ao todo são 5,5 mil equipamentos entregues, nas 21 escolas 

municipais, pelo governo do Estado e pela empresa Intel, a um custo de R$ 700 cada. Segundo 

informações do portal de notícias STNS28, o estado investiu R$ 4 milhões para a compra dos 

laptops, e o município entrou com a contrapartida de R$ 1,2 milhão para estruturar a rede 

wireless nas escolas e também adquirir notebooks para os professores. 

O projeto UCA custou um valor muito alto aos cofres públicos, em torno de 5,2 milhões 

em investimento, sendo R$ 4 milhões do estado e R$1,2 milhão da prefeitura de Piraí, e, 

atualmente, está em total abandono. A atribuição ao abandono do programa “Um Computador 

por Aluno” é devido ao racha político ocorrido em Piraí nas eleições de 2016, quando o prefeito 

Luiz Antônio (PDT) disputou a reeleição nas urnas com o ex-prefeito Artur Henrique Tutuca 

(MDB). Esse jogo político coloca em evidência que o quesito “exclusão digital” passa a emergir 

numa cidade que já foi referência de “Cidade Digital”. A atual administração esqueceu de 

investir no programa, que está caindo no desuso. 

 

 

2 EDUCAÇÃO MIDIÁTICA INFORMACIONAL 

 

O pensamento de Educação Midiática Informacional está materializado em manuais e 

materiais que se tornam palpáveis ao campo do conhecimento e que, se comparado com outras 

 
28 MILENA, Lilian. Piraí Digital - O uso das novas tecnologias mudando a história de uma cidade. Disponível em: 

<http://suportecntesilvania.blogspot.com/2011/01/pirai-digital-o-uso-das-nvas.html>. Acesso em: 30 ago. 2019. 
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questões de educação-mídia-comunicação, é recente. Acontece que, nas próprias palavras de 

Ismar Soares29, pesquisador dedicado à temática de Educação Midiática Informacional na 

América Latina, o sistema escolar brasileiro ainda não descobriu a importância de se trabalhar 

com esse conteúdo. 

O reconhecimento ao campo está feito e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)30, 

estruturada em um pensamento voltado para as práticas de Educação Midiática Informacional, 

prevê que há de se considerar que a cultura digital tem promovido mudanças sociais 

significativas nas sociedades contemporâneas e que essas mudanças são em decorrência do 

avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação, além, claro, do 

crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets 

e afins. Os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como 

consumidores. 

 

Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu papel em relação à 

formação das novas gerações. É importante que a instituição escolar preserve seu 

compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o 

desenvolvimento, no estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à 

multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais (BRASIL, 2017, p. 64). 

 

Jānis Kārkliņš (2018), diretor-geral assistente do setor de Comunicação e Informação 

da UNESCO, descreve no prefácio do relatório da UNESCO sobre Alfabetização Midiática e 

Informacional: currículo para formação de professores31, que vivemos em um mundo no qual 

a qualidade da informação que recebemos tem um papel decisivo na determinação de nossas 

escolhas e ações, incluindo nossa capacidade de usufruir das liberdades fundamentais e da 

capacidade de autodeterminação e desenvolvimento. O que nos leva a crer que: 

 

 

É nesse contexto que a necessidade da alfabetização midiática e informacional (AMI) 

deve ser vista: ela expande o movimento pela educação cívica que incorpora os 

professores como os principais agentes de mudança. Primeiro lugar, lança seu olhar 

adiante, partindo das atuais tendências de convergência entre o rádio, a televisão, a 

internet, os jornais, os livros, os arquivos digitais e as bibliotecas rumo a uma única 

plataforma – apresentando, assim, a AMI de uma maneira holística. Em segundo 

lugar, foi especificamente projetado tendo em mente os professores e com vistas à 

 
29 SOARES, Ismar. Professor da USP critica fragilidade na educação midiática e informacional. YouTube, 2018. 

Disponível em: <https://youtu.be/Tzn_9-VK0H0>. Acesso em: 23 set. 2020.  
30 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.  Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.>. Acesso em: 21 set. 

2020. 
31 Título original: Media and information literacy: curriculum for teachers. Publicado em 2011 pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Setor de Comunicação e Informação 

(www.unesco.org/webworld) 
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integração no sistema formal de educação, lançando assim um processo catalítico que 

deve alcançar e capacitar milhões de jovens (KĀRKLIŅŠ, 2018). 

 

O tópico intitulado “As tecnologias digitais e a computação”, na BNCC (BRASIL, 2017, 

p. 477) nos revela a dimensão sobre o pensamento com o trato tecnológico destinado à educação 

brasileira. Tanto a computação quanto as tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC) estão cada vez mais presentes na vida de todos. Isso nos direciona o olhar para vermos 

que as TDIC não estão somente nos escritórios ou nas escolas, mas nos nossos bolsos, nas 

cozinhas, nos automóveis, nas roupas etc. (BRASIL, 2017, p. 475). Uma afirmação que para 

nós, observadores do cotidiano, se tornou algo recorrente e ordinário, mas que corrobora para 

continuarmos a desenvolver o pensamento crítico diante dos fatos.  

 

Além disso, grande parte das informações produzidas pela humanidade está 

armazenada digitalmente. Isso denota o quanto o mundo produtivo e o cotidiano estão 

sendo movidos por tecnologias digitais, situação que tende a se acentuar fortemente 

no futuro. Essa constante transformação ocasionada pelas tecnologias, bem como sua 

repercussão na forma como as pessoas se comunicam, impacta diretamente no 

funcionamento da sociedade e, portanto, no mundo do trabalho. É preciso garantir aos 

jovens aprendizagens para atuar em uma sociedade em constante mudança, prepará-

los para profissões que ainda não existem, para usar tecnologias que ainda não foram 

inventadas e para resolver problemas que ainda não conhecemos. Certamente, grande 

parte das futuras profissões envolverá, direta ou indiretamente, computação e 

tecnologias digitais (BRASIL, 2017, p. 476). 

 

Como podemos observar, a preocupação com os impactos dessas transformações 

tecnológicas na sociedade está expressa na BNCC e se explicita nas competências gerais para 

a Educação Básica, que veremos a seguir. Com isso, diferentes dimensões que caracterizam a 

computação e as tecnologias digitais são tematizadas, tanto no que diz respeito a conhecimentos 

e habilidades quanto a atitudes e valores: 

 

Pensamento Computacional 

Envolve as capacidades de compreender, analisar, 

definir, modelar, resolver, comparar e automatizar 

problemas e suas soluções, de forma metódica e 

sistemática, por meio do desenvolvimento de 

algoritmos. 

Mundo Digital 

Envolve as aprendizagens relativas às formas de 

processar, transmitir e distribuir a informação de 

maneira segura e confiável em diferentes artefatos 

digitais – tanto físicos (computadores, celulares, 

tablets etc.) como virtuais (internet, redes sociais e 

nuvens de dados, entre outros) –, compreendendo a 

importância contemporânea de codificar, 

armazenar e proteger a informação. 
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Cultura Digital 

Envolve aprendizagens voltadas a uma participação 

mais consciente e democrática por meio das 

tecnologias digitais, o que supõe a compreensão dos 

impactos da revolução digital e dos avanços do 

mundo digital na sociedade contemporânea, a 

construção de uma atitude crítica, ética e 

responsável em relação à multiplicidade de ofertas 

midiáticas e digitais, aos usos possíveis das 

diferentes tecnologias e aos conteúdos por elas 

veiculados, e, também, à fluência no uso da 

tecnologia digital para expressão de soluções e 

manifestações culturais de forma contextualizada e 

crítica. 

Fonte: BRASIL, 2017. 

Quando voltamos o nosso olhar para o segmento do Ensino Médio, que também é 

retratado na BNCC, por sua vez, dada a intrínseca relação entre as culturas juvenis e a cultura 

digital, torna-se imprescindível ampliar e aprofundar as aprendizagens construídas nas etapas 

anteriores. Afinal, “os jovens estão dinamicamente inseridos na cultura digital, não somente 

como consumidores, mas se engajando cada vez mais como protagonistas”, como afirma a 

Editora Geração Digital (2019). Portanto, na BNCC dessa etapa onde está o jovem estudante 

do Ensino Médio, o foco passa a estar no reconhecimento das potencialidades das tecnologias 

digitais para a realização de uma série de atividades relacionadas a todas as áreas do 

conhecimento, a diversas práticas sociais e ao mundo do trabalho: 

 

Áreas do conhecimento 

Buscar dados e informações de forma crítica nas 

diferentes mídias, inclusive as sociais, analisando 

as vantagens do uso e da evolução da tecnologia na 

sociedade atual, como também seus riscos 

potenciais. 

Diversas práticas sociais 

Apropriar-se das linguagens da cultura digital, dos 

novos letramentos e dos multiletramentos para 

explorar e produzir conteúdos em diversas mídias, 

ampliando as possibilidades de acesso à ciência, à 

tecnologia, à cultura e ao trabalho. 

Diversas práticas sociais 

Usar diversas ferramentas de software e 

aplicativos para compreender e produzir conteúdos 

em diversas mídias, simular fenômenos e 

processos das diferentes áreas do conhecimento e 

elaborar e explorar diversos registros de 

representação matemática. 

Mundo do trabalho 

Utilizar, propor e/ou implementar soluções 

(processos e produtos) envolvendo diferentes 

tecnologias, para identificar, analisar, modelar e 

solucionar problemas complexos em diversas áreas 

da vida cotidiana, explorando de forma efetiva o 

raciocínio lógico, o pensamento computacional, o 

espírito de investigação e a criatividade. 

Fonte: BRASIL, 2017. 
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Saindo da perspectiva da Base Nacional Comum Curricular e retomando o pensamento 

crítico de Ismar Soares, recordamos que as pessoas que trabalham com mídia e educação, e que 

escrevem textos e teses sobre o tema AMI, constatam que os projetos, os programas, os 

currículos criados desconsideram essa prática. 

  

Nos últimos tempos, se desenhou uma base curricular nacional comum e essa base 

BNCC traz dentro dela informações segundo as quais a crianças se relaciona 

criticamente com a mídia, que os alunos saibam utilizar os instrumentos de 

comunicação, uma série de recomendações da Unesco, mas nada aparece (SOARES, 

2018). 

 

Soares afirma que há um percentual muito baixo de profissionais da Educação, sejam 

formados em Pedagogia, sejam em Licenciatura, que fazem uso das tecnologias em sala de aula. 

E, com isso, “há um divórcio entre o sistema educacional e o mundo da literacia midiática”. 

 

A pedagogia entende que ela já resolveu seus problemas e que os tecnólogos e os 

outros profissionais que vêm e que não são da pedagogia estão invadindo a praia da 

pedagogia, estão invadindo a praia da educação. E como forma de resistência a esses 

invasores, o sistema de educação se encolhe. Acha que é preciso, mas não quer 

dialogar (SOARES, 2018). 

 

A incorporação das novas tecnologias no ensino tornou-se um dos principais debates da 

educação na atualidade. A sociedade e a escola têm um papel fundamental no fortalecimento 

da Sociedade do Conhecimento (CASTELLS, 1996), porém, no ambiente escolar o papel do 

Educador (Professor) precisa ser trazido para debate por exercer seu protagonismo frente ao 

ensino que é atravessado pela cultura digital, principalmente em suas práticas diárias em sala 

de aula, com elaboração de exercícios dentro e fora de sala. O docente deve incorporar em suas 

práticas o uso dos recursos tecnológicos disponíveis, experimentando aqueles que mais se 

adequam às necessidades de seus alunos e praticando uma comunicação cooperativa, para que 

esse aluno seja também protagonista do processo ensino-aprendizagem (DOMINGUES, 2018, 

p. 123). 

 Como educador, Valente (1999) nos dá possibilidades para se fazer uso do computador 

em sala de aula: a primeira é que o professor deve fazer uso deste para instruir os alunos e, a 

segunda, que o professor deve criar condições para que o aluno descreva seus pensamentos, 

reconstrua-os e materialize-os por meio de novas linguagens. Nesse processo o educando é 

desafiado a transformar as informações em conhecimentos práticos para a vida. 
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[...] a implantação da informática como auxiliar do processo de construção do 

conhecimento implica mudanças na escola que vão além da formação do professor. É 

necessário que todos os segmentos da escola – alunos, professores, administradores e 

comunidades de pais – estejam preparados e suportem as mudanças educacionais 

necessárias para a formação de um novo profissional. Nesse sentido, a informática é 

um dos elementos que deverão fazer parte da mudança, porém essa mudança é mais 

profunda do que simplesmente montar laboratórios de computadores na escola e 

formar professores para utilização dos mesmos (VALENTE, 1999, p. 4). 

 

Robótica, jogos eletrônicos, inteligência artificial e realidade aumentada são apenas 

algumas das novidades que têm movimentado o mercado educacional e sido inseridas nas 

escolas, especialmente na rede privada (FONTOURA, 2018). A busca de informações sobre 

como utilizar as tecnologias digitais em atividades educacionais é cada vez mais frequente entre 

os professores brasileiros, como mostra a pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos 

para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC)32, que aponta que 76% dos 

docentes buscaram formas para desenvolver ou aprimorar seus conhecimentos sobre o uso 

desses recursos nos processos de ensino e de aprendizagem. E revela também que a 

infraestrutura de acesso às tecnologias ainda é um dos principais desafios enfrentados pelas 

escolas: 58% dos professores de escolas públicas urbanas utilizam o celular em atividades com 

os alunos, sendo que 51% deles fazem uso da própria rede 3G e 4G para realizar essas 

atividades. Já nas escolas rurais, 58% dos responsáveis pelas escolas utilizaram o telefone 

celular para atividades administrativas, sendo que 52% afirmaram que se tratava de um 

dispositivo próprio, não custeado pela escola. 

Veja algumas maneiras de como a tecnologia ajuda na educação: 

 

 
Gamificação 

A gamificação é uma estratégia que estimula os 

alunos a buscarem cada vez mais conhecimento. 

Sua metodologia engloba a utilização de elementos 

de jogos durante a aprendizagem. 

 

 

 

Aprendizagem móvel 

A aprendizagem móvel pode ser utilizada dentro 

da modalidade tradicional e presencial. Dessa 

forma, em vez de os alunos terem que esperar a 

volta para casa para fazer suas pesquisas, eles 

podem usar a tecnologia disponível para aprimorar 

o aprendizado. 

 

 

 

 

Esse é o método de ensino a distância que está 

sendo muito bem aceito pelos alunos e é uma prova 

de como a tecnologia influencia na educação. Com 

 
32 CETIC.BR. TIC Educação 2018: cresce interesse dos professores sobre o uso das tecnologias em atividades 

educacionais. 16 jul. 2019. Disponível em: <https://cetic.br/noticia/tic-educacao-2018-cresce-interesse-dos-

professores-sobre-o-uso-das-tecnologias-em-atividades-educacionais/> Acesso em: 18 ago. 2019. 



64 
 

Aprendizagem adaptativa ele cada aluno consegue personalizar sua forma de 

aprendizagem, trabalhando questões específicas de 

cada um e tornando a experiência de aprendizagem 

melhor e mais dinâmica. 

 

 

Ensino híbrido  

Essa modalidade de tecnologia como meio para 

educação mistura as duas formas de ensino: a 

presencial e a distância. 

Fonte: <https://eadbox.com/como-tecnologia-ajuda-educacao/> 

  

Com isso, a saída para um fortalecimento das práticas educacionais aliada às novas 

tecnologias é uma formação continuada dos profissionais da educação, capacitando-se cada vez 

mais para atender às demandas da atualidade. A formação continuada é exigência em 

praticamente qualquer área.  

 

Entretanto, mesmo antes da revolução trazida pela informática, a atualização 

constante dos profissionais da educação já era um requisito para seu sucesso. Afinal, 

ensinar requer, antes de tudo, aprender, e, para isso, professores, coordenadores e 

diretores precisam estar por dentro das descobertas e tendências mais atuais da 

educação (FRANÇA, 2018).33 

 

Para tanto, reafirmamos nossa ideia a partir da pesquisa realizada pelo Comitê Gestor 

da Internet no Brasil, em 2016, que nos mostra que: 

 

Um desafio a ser enfrentado pelas escolas e responsáveis pelas políticas de 

informatização escolar é a capacitação de diretores e coordenadores pedagógicos 

sobre a relevância do uso das TIC no contexto escolar, sempre que considerado 

adequado do ponto de vista didático, para alcançar objetivos pedagógicos e mobilizar 

esses atores para que as tecnologias sirvam não apenas para inclusão digital (DADOS 

INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO, 2016, p. 97). 

 

Piraí Digital, segundo Silva (2020), passou pela melhoria da rede de infraestrutura, as 

escolas do Município de Piraí, segundo a Prefeitura, trabalham com o ensino de robótica na 

rede municipal articulado com novas práticas de ensino. O movimento foi iniciado pela 

Secretaria de Ciência e Tecnologia juntamente com a secretaria de Educação de Piraí.  

 

A gente viu a importância da robótica para o aluno, a gente fez uma avaliação, a gente 

tem uma equipe aqui dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia que trabalha com 

os telecentros e, na realidade, quando a gente começou a fazer um estudo para ver o 

que poderia ser incorporado aos telecentros, que agregassem aos nossos alunos, a 

 
33 FRANÇA, Luísa. Tecnologia na educação: como garantir mais motivação em sala de aula? Tecnologia da 

Educação, 6 jun. 2018. Disponível em: <https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-educacao-e-motivacao-em-

sala/>. Acesso em: 19 ago. 2019. 
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gente identificou que a robótica era uma ótima oportunidade. Tanto que nós levamos 

a proposta à Secretaria de Educação, que prontamente formou também uma equipe 

para ser trabalhada a robótica, no caso, primeiro no CIEP Margarida Thompson, sendo 

feito um piloto, que a princípio teve um resultado muito bom, então nós ficamos um 

ano trabalhando em parceria com a Secretaria de Educação, em parceria com a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Educação. Portanto os nossos 

funcionários aqui ajudavam lá na aula dos alunos, é uma escola que começou com 

ensino integral, então no contraturno tinha aula de robótica e ainda tem (SILVA, 

2020). 

 

O projeto de expansão do ensino de robótica em outras escolas do município de Piraí 

foi prejudicado pela pandemia causada pelo novo coronavírus, segundo Silva (2020). 

 

Num determinado momento, a Secretaria de Educação começou a ter uma certa 

dificuldade em conseguir levar esse projeto para outras escolas. Então houve essa 

dificuldade, a gente estava programando agora para essa segunda quinzena levar para 

as outras escolas, porém o que acontece? Essa pandemia acabou atrapalhando a gente. 

Mas o que aconteceu, Felipe? Logo em 2017 foi quando a gente fez um trabalho 

conjunto com o CIEP, foi quando a gente começou a fazer a experiência da robótica, 

em 2018, quando a gente viu que não ia conseguir integrar a robótica em todas as 

escolas, porque ainda faltava um pouco de estrutura, porque... você tem que ter 

professores específicos, de robótica, dentro das escolas, então quando a gente 

percebeu que ia ter essa dificuldade, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós 

tínhamos um telecentro que estava obsoleto, que as pessoas não... e a gente queria um 

Centro de Inovação e através desse Centro de Inovação, o que a gente fez? A gente 

abriu uma quantidade de vagas, foram 30 vagas, e a gente fez um concurso para os 

nossos alunos da rede municipal (SILVA, 2020). 

 

Segundo o ex-secretário, os alunos da rede municipal de Piraí passaram por experiência 

fora do município alcançando resultados positivos e dando visibilidade para os projetos 

educacionais da cidade de Piraí. 

 

A gente começou a fazer um trabalho e aí a gente tem aluno de todo o município, 

aluno de Arrozal, aluno de diversos bairros de Piraí [...]. Inclusive, esse trabalho nos 

trouxe muitos bons resultados, fomos campeões nacional, internacional, campeão da 

Olimpíada Brasileira de Robótica na etapa presencial, nós fomos primeiro lugar do 

Estado, a nossa equipe, uma das nossas equipes de Robótica. Então, isso trouxe bons 

resultados e é isso. O trabalho foi um trabalho em conjunto, a partir do momento em 

que a Secretaria de Educação não conseguiu levar para todas as escolas, nós criamos 

esse mecanismo dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia para dar continuidade 

(SILVA, 2020). 

  

Ao realizarmos entrevistas semiestruturadas em nosso trabalho de campo, identificamos 

na fala dos professores entrevistados a falta do domínio básico das ferramentas que auxiliam 

no cotidiano em sala de aula. Para Silva (2020), houve um avanço no domínio das ferramentas, 

embora a gestão atual da cidade de Piraí tenha pensado no contexto de robótica e um olhar para 

o futuro, há uma lacuna a ser preenchida. 
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Eu acho que avançou muito. Vou te dar um exemplo: na questão da robótica, o aluno, 

para ele aprender a robótica, ele tem que acessar um computador e ele tem que montar 

um projeto de um software, através de um software de um robô, então ele trabalha 

diversas situações, ele trabalha matemática, ele trabalha física, ele trabalha liderança, 

ele trabalha [...]. O aluno trabalha Liderança, Matemática, Física, Geometria, Lógica 

de Programação, isso tudo ele aprende no contexto ali, montando um robô, porque ele 

monta o robô e ele tem que fazer o robô andar, ele trabalha com sensores, que é toda 

parte de Automação, mas assim, a questão da tecnologia dentro da escola, realmente 

ela é muito importante (SILVA, 2020). 

  

Ao ser questionado sobre a referência da cidade de Piraí para o mundo em conectividade 

nas escolas, Osni Silva retomou o projeto UCA (Um Computador por Aluno): 

 

Na minha opinião é um projeto que foi pensado para o momento, que não foi pensado 

para o futuro, porque tem um custo altíssimo, tanto que não existe mais hoje o Projeto 

UCA, mas agora a inovação é justamente a gente montar o Laboratório de Robótica 

nas escolas, que consiste na questão dos robôs e os computadores para os alunos terem 

acesso, e só voltando num ponto que eu falei, um problema que a gente identificou, 

os nossos jovens, quando saem da escola e vão procurar um emprego, principalmente 

quando eles saem aqui do Ensino Médio, nossa cidade é uma cidade que tem bastante 

empresa que trabalha com logística, então o que pede? Pelo menos que a pessoa saiba 

trabalhar com planilha eletrônica, Excel. Então, a nossa ideia para agora é colocar fixa 

na grade o curso de Word e o curso de Excel, editor de texto e planilha eletrônica para 

quando esse aluno sair, ele já sair com as noções ali de Informática, principalmente 

dessas duas ferramentas (SILVA, 2020). 

 

Segundo Osni, “o UCA hoje, ele foi descontinuado. Até 2015, mais ou menos, nós 

conseguimos dar uma sobrevida ao UCA”, pontua. 

O idealizador do projeto, professor Franklin Coelho, sinaliza como importante a figura 

do professor em sala de aula no papel de estimular os alunos a pensarem de forma crítica. “Com 

todas essas dificuldades de transições de governo, o projeto continua. Talvez não na mesma 

velocidade anterior, mas tem muitos casos de alunos ensinarem os professores” (Coelho, 2020). 

O que para nós, identificamos como a necessidade de uma formação pedagógica que precisa 

ser avançada mediante as novas competências digitais que surgem.  

Luis Paulo Mercado (1998)34 ressalta que a  formação de professores sinaliza para uma 

organização curricular inovadora que, ao ultrapassar a forma tradicional de organização 

curricular, estabelece novas relações entre a teoria e a prática.  

 

 
34 MERCADO, Luis Paulo L. Formação docente e novas tecnologias. In: IV Congresso RIBE. ed. 3. 1998. 

Brasília. Anais do IV Congresso RIBES. Brasília. UFA, 1998. p. 57-65. Disponível em: 

<https://www.ufrgs.br/niee/eventos/RIBIE/1998/pdf/com_pos_dem/210M.pdf>. Acesso em: 20 set. 2019. 
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Oferece condições para a emergência do trabalho coletivo e interdisciplinar e 

possibilita a aquisição de uma competência técnica e política que permita ao educador 

se situar criticamente no novo espaço tecnológico. A formação do docente mediante 

esse cenário tecnológico não tem sido levada a sério pelas políticas públicas em 

educação e nem pelas instituições responsáveis pela capacitação destes profissionais. 

Contudo, é de extrema importância que se faça uma análise do avanço das 

competências do professor na utilização destes recursos tecnológico em sala de aula 

(MERCADO, 1998). 

 

Santos, Esmeraldo e Ferraz (2020) reforçam ainda que, analisando o novo perfil exigido 

ao docente, cabe ressaltar que, ao dominar tais capacidades, o professor está preparado para 

inserir, em suas práticas pedagógicas, a interatividade a qual é intermediada por meio das 

tecnologias da informação e comunicação. 

 

As novas competências do docente estabelecem uma correlação de afetividade com 

as tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) permitindo o desenvolvimento 

do ensino-aprendizagem por meio, por exemplo, de ferramentas móveis, que é um 

equipamento que proporciona a interatividade (SANTOS; ESMERALDO; FERRAZ, 

2020). 

 

Com todo esse cenário, Coelho (2020) aponta que num primeiro momento colocam-se 

na sala de aula alunos nativos que já são do mundo digital, e um professor que está, com certeza, 

morrendo de medo, com um computador à sua frente. 

 

Aí, esse aluno levantava, falava para o professor: faz isso, faz aquilo, e, 

principalmente, a professora de Artes, porque os alunos ensinaram a ela que ela podia 

entrar num museu e trazer Albert Einstein para discutir com os alunos. E isso virou 

um modo de trabalhar esse caminho de possibilidades que, de alguma forma, a rede 

pública oferece. A outra também, a aula de Português, em que você trabalha autoria a 

partir de um pequeno texto e os alunos fazem um texto coletivo, ou seja, tem um 

mundo aí que a gente foi trabalhando (COELHO, 2020). 

  

Se o Piraí Digital tem uma nova roupagem, ou seja, mesmo com o passar o tempo a 

preocupação em levar tecnologia a todos, e, principalmente possibilitar uma melhoria no ensino 

por parte das novas tecnologias de informação e comunicação, Coelho (2020) declara que o 

modelo atual não rompeu com a ideia inicial. 

 

Ela continua. Ainda é chamado de Piraí Digital, de alguma forma, dentro do atual 

prefeito, ele trabalha como Piraí Digital. Ele mantém alguns projetos que tiveram 

início naquela época. Por exemplo, a parte de robótica. Os alunos hoje estudam 

robótica nas escolas e são premiados nacionalmente e internacionalmente. Então, tem 

um caminho. A área de saúde tem mantido com mais continuidade, porque já tinha 

uma rede, já tinha uma cobertura de 100% de Agentes de Saúde, e isso facilitou o 

processo de integração de uma rede pública dentro da saúde. O empreendedorismo 

também manteve um pouco, quer dizer, na educação, acho que não teve a energia que 
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tinha. [...] Mas o projeto tem toda uma questão de sustentabilidade institucional, a 

partir de como a população participou, incorporou e viu nele um projeto que pudesse 

ser favorável a um caminho de oportunidades, possibilidades e direitos” [...]. A gente 

foi considerada entre os cinco projetos mais inovadores do mundo. Então, a gente foi, 

isso eu estou falando porque eu acho que para mim e para todo mundo é motivo de 

orgulho. Aumenta a autoestima da população, porque toda vez que a gente ganhava 

um prêmio, é por merecimento. Mesmo os opositores tinham que reconhecer que era 

um excelente projeto público que tem (COELHO, 2020). 

 

Guilherme Canela Godoi (2010)35, coordenador de comunicação e informação no Brasil 

da Unesco, afirma que censos educacionais realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (Inep) mostram que a maioria das escolas públicas já tem à sua 

disposição uma série de tecnologias. “No entanto a presença dessas ferramentas não significa 

necessariamente uso adequado delas. O que de fato se nota é que ainda não conseguimos 

desenvolver de forma massiva metodologias para que os professores façam uso dessa ampla 

gama de tecnologias da informação e comunicação, que poderiam ser úteis no ambiente 

educacional” (GODOI apud GOULART, 2010). No texto de apresentação da entrevista, 

Goulart afirma que: 

 

O desafio é mundial. Mas pode ser ainda mais severo no Brasil devido a eventuais 

lacunas na formação e atualização de professores e a limitações de acesso à internet – 

problema que afeta docentes e estudantes. Na entrevista a seguir, Godoi comenta os 

desafios que professores, pais e nações terão pela frente para tirar proveito da 

combinação tecnologia e educação. [...] “Não basta usar os recursos tecnológicos para 

projetar em uma tela a equação ‘2 + 2 = 4’. Você pode escrever isso no quadro negro, 

com giz” (GOULART, 2010). 

 

 

 

2.1 Alfabetização midiática informacional 

 

A alfabetização midiática e informacional faz parte das políticas propostas pela Unesco, 

tendo como objetivo desenvolver habilidades e competências nos cidadãos que fazem uso das 

ferramentas midiáticas e de informação para “transmitir conhecimentos aos usuários” 

(UNESCO, 2013, p. 16). 

 

Figura 8 – Cinco leis da Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) 

 

 
35 GOULART, Nathalia. Desafio aos professores: aliar tecnologia e educação. Veja, Educação, 9 jun. 2010. 

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/educacao/desafio-aos-professores-aliar-tecnologia-e-educacao-2/> 

Acesso em: 17 mar. 2020. 
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Fonte: DOYLE, 2019. 

 

Para Andréa Doyle (2019), as cinco leis da Alfabetização Midiática e Informacional 

(AMI) são um recurso político-pedagógico desenvolvido pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para divulgar a preocupação em torno da AMI. 

Trata-se de um ‘resumo’ do que se entende mundialmente como media and information 

literacy, que, nos termos da Unesco, significa: 

 

A alfabetização midiática e informacional (AMI) reúne a alfabetização informacional 

e a midiática, além das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e a 

alfabetização digital, como novo construto da alfabetização que ajuda a empoderar 

pessoas, e também permite que comunidades e nações participem e contribuam para 

as sociedades do conhecimento globais (UNESCO, 2016, p. 17). 

 

Ainda segundo Doyle (2019), há um ensaio intitulado “Analyzing the Laws of MIL: a 

5-step scientific conversation on critical information literacy”, recém-publicado pelo periódico 

estadunidense Communications in Information Literacy, sobre o qual ela comenta: 
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É uma reflexão, em cinco partes, que aborda: toda a experiência de leitura crítica 

dessas leis (a partir do referencial teórico dos estudos de competência crítica em 

informação); a aprovação do trabalho para participação no congresso mundial da 

Unesco; a conversa científica sobre o trabalho no congresso; um retorno às cinco leis 

da Biblioteconomia do matemático e bibliotecário indiano Shiyali Ramamritam 

Ranganhathan36 (que inspiraram as cinco leis da MIL e a divisão do próprio trabalho 

em cinco partes); e os desdobramentos da experiência no Brasil. As críticas às leis 

partem da análise de discurso e questionam algumas noções, especialmente a 

impossibilidade de neutralidade da informação (que é socialmente construída, logo 

contextual) e de completude do letramento (que se desenvolve ao longo da vida). 

Além disso, o texto inicial levanta considerações sobre o binarismo da linguagem de 

gênero e as suposições sobre as vontades das pessoas (DOYLE, 2019). 

 

Renee Hobbs apud Soraia Yoshida (2018)37, na entrevista intitulada “Letramento 

midiático nos ajuda a conectar com o mundo”38, reforça que alfabetização midiática não é uma 

propriedade que alguém pode ou não ter, algo como eu tenho e você, não. É um processo, um 

hábito que nossa mente desenvolve e que está enraizado na sociedade de informação.  

 

Nós temos vivido em uma sociedade de informação por muito tempo, o que traz 

muitas escolhas. Os critérios para essas escolhas variam bastante. Muitas pessoas 

buscam conhecimento para se manterem informadas, outras procuram entretenimento 

para se divertir e há pessoas que estão usando persuasão para influenciar a opinião 

alheia. Essa explosão de escolhas nos leva a escolhas complexas – e os seres humanos 

não gostam de complexidade. Se há um atalho, nós tomamos, se nos oferecem uma 

resposta simples, nós aceitamos (HOBBS apud YOSHIDA, 2018). 

 

Yoshida (2018) enfatiza que “diante de tamanho volume de informação, nós buscamos 

formas de reduzir a complexidade. Procuramos respostas simples e, nesse momento, há pessoas 

que estão usando a informação como uma arma para persuadir outras pessoas”, e que 

completamos com pensamento de Hobbs (apud YOSHIDA, 2018): 

 

O letramento midiático enfatiza a ideia de que as crianças podem aprender a expressar 

suas opiniões de maneira pública desde a infância. Se uma geração de crianças tiver 

esse letramento como parte de seu aprendizado e praticar com frequência, elas terão 

 
36 As leis de Ranganathan são cinco leis fundamentais instituídas para a Biblioteconomia pelo pensador indiano 

Shiyali Ramamritam e que vigoram até os dias atuais. Ranganathan era um professor de matemática indiano 

interessado em Biblioteconomia. Foi autor do livro “The Five Laws of Library Science” (1931) que aborda 

pontos importantíssimos da Biblioteconomia moderna com suas cinco Leis: Os livros são para serem usados; 
todo leitor tem seu livro; todo livro tem seu leitor; poupe o tempo do leitor; uma biblioteca é um organismo 

em crescimento. 
37 YOSHIDA, Soraia. Letramento midiático nos ajuda a conectar com o mundo. Nova Escola, 7 maio 2018. 

Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/11714/vamos-sair-da-bolha-e-nos-conectar-com-o-mundo>. 

Acesso em: 15 jul. 2020. 
38 HOBBS, Renne. What is media literacy and what does it represent today?. YouTube, 27 maio 2015. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=_BbVaA26ANI&feature=youtu.be>. Acesso em: 15 jul. 2020. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento
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menos receio e se sentirão mais seguras a participar do processo democrático 

(HOBBS apud YOSHIDA, 2018). 

 

2.2 Alfabetização e Educomunicação 

 

Saindo da explanação das gêneses sobre o tema Alfabetização Midiática Informacional, 

prosseguimos com o pensamento de que, mais do que tatearmos o território do aluno, 

precisamos continuar a pensar no professor e na relação mediatizada feita pela tecnologia no 

seu cotidiano. E, avançamos, trazendo um conceito muito usado pelo professor da Escola de 

Comunicação da USP, Ismar de Oliveira Soares39, sobre Educomunicação40, que ele define 

como “o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de 

processos e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços 

educativos” (SOARES, 2010). Soares acrescenta que o conceito se estende também com o 

intuito de “melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, desenvolver o espírito 

crítico dos usuários dos meios massivos, usar adequadamente os recursos da informação nas 

práticas educativas, e ampliar capacidade de expressão das pessoas” (SOARES, 2010). 

É pensando por essa perspectiva que refletimos sobre como as tecnologias na educação 

têm sido estimuladas tanto pelo avanço das experiências educacionais no campo da virtualidade 

tecnológica quanto pela mobilização governamental em torno da denominada “economia da 

informação”. E, claro, em se tratando de dados governamentais, tornam-se dados raros, o que 

na prática cotidiana de quem faz uso do serviço público, aluno-professor, sente-se na pele a 

realidade do esquecimento das políticas públicas de investimento no setor. 

Para Soares (2010), é pela mediação tecnológica que se pode transformar a 

educomunicação em políticas públicas, especialmente quando se trabalha com públicos de 

jovens e adultos: 

 

O capítulo mais em evidência no campo da educomunicação, neste momento é 

efetivamente o que denominamos como mediação tecnológica na educação. Este 

campo de estudo contempla a análise das mudanças decorrentes da incidência das 

inovações tecnológicas no cotidiano das pessoas e grupos sociais, assim como o uso 

 
39 Professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor visitante junto à Marquette University, 

Milwaukee, WI, USA (1999-2000); Coordenador do NCE – Núcleo de Comunicação e Educação da ECA/USP; 

Supervisor do Projeto de educação a distância junto a 1024 escolas do Estado de São Paulo sobre o uso do 

audiovisual na educação (Educom.TV), Supervisor Geral do Projeto Educom.rádio, junto a 455 escolas do 

município de São Paulo; Presidente da UCIP – Union Catholique Internationale de la Presse. 
40 SOARES, Ismar de Oliveira. Alfabetização e educomunicação: o papel dos meios de comunicação e informação 

na educação de jovens e adultos ao longo da vida. In: 3º Telecongresso Internacional de Educação de Jovens e 

Adultos. São Paulo: Sesi, UnB e Unesco, 2010. Disponível em: <http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/89.pdf>. 

Acesso em: 12 nov. 2020. 

http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/89.pdf
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das ferramentas da informação nos processos educativos, sejam os presenciais sejam 

os a distância (SOARES, 2010). 

 

É pela mediação tecnológica que se pode transformar a educomunicação em políticas 

públicas, e que a presença dessas mesmas tecnologias (e dos processos por elas gerados) 

provocando a emergência um novo paradigma na relação dos educadores e educandos com seus 

respectivos ecossistemas comunicativos, que se estabelece o processo de educomunicação, 

afirma Soares.  

Segundo Soares (2010), na América Latina, um dos protagonistas que têm contribuído 

para se pensar sobre as sociedades mediatizadas tecnologicamente tem sido Jesús Martín-

Barbero, ao introduzir no debate o conceito de ecossistema comunicativo. O autor discute 

questões fundamentais que envolvem a educação (tais como a alfabetização, o papel do livro, 

o papel da escola), relacionando-as aos temas do universo da comunicação (como a televisão e 

as novas tecnologias), e estende sua reflexão sobre os desdobramentos que essa relação acarreta 

para a sociedade. 

Dialogando com ideias de outros intelectuais de diversas áreas, Martín-Barbero debate 

variados conceitos, pensando a comunicação e a educação a partir das transformações que se 

passam no mundo contemporâneo. 

  

Para enfrentar o desafio tecnológico devemos estar conscientes de dois tipos de 

dinâmicas que movem as mudanças na sociedade: a incidência dos meios tradicionais 

e o impacto das novas tecnologias na vida em sociedade. Contudo, ele garante que 

num primeiro movimento, o que aparece como estratégico, mais do que a intervenção 

dos meios, é a aparição de um ecossistema comunicativo que se está convertendo em 

algo tão vital como o ecossistema verde, ambiental. Para o autor, a primeira 

manifestação e materialização do ecossistema comunicativo é a relação das novas 

pessoas com as tecnologias – desde o cartão magnético que substitui ou dá acesso ao 

dinheiro até as grandes rodovias da Internet – gerando sensibilidades novas, muito 

mais claramente visíveis entre os jovens (MARTÍN-BARBERO, 1999).41 

 

Para Martín-Barbero (1999), as sociedades centralizaram sempre o saber, porque o saber 

foi sempre fonte de poder, desde os sacerdotes egípcios aos monges medievais ou, atualmente, 

aos assessores dos políticos.  

A escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois existe uma 

multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, difusos e descentralizados. 

Essa diversificação e difusão do saber, fora da escola, é um dos desafios mais fortes 

 
41 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Retos culturales de la educación a la comunicación. In: Comunicación, Educación 

y Cultura. Relaciones, aproximaciones y nuevos retos (Desafios culturais da educação para a comunicação. 

Comunicação, educação e cultura. Relações, aproximações e novos desafios). Bogotá: Cátedra Unesco de 

Comunicación Social. Facultad de Comunicación y Lenguaje, Pontificia Universidad Javeriana, 1999. 
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que o mundo da comunicação apresenta ao sistema educacional. [...] (…) E é aí que 

se situa a segunda dinâmica que configura o ecossistema comunicativo no qual 

estamos imersos: o saber é disperso e fragmentado e pode circular fora dos lugares 

sagrados nos quais antes estava circunscrito e longe das figuras sociais que antes o 

administravam (MARTÍN-BARBERO, 2000). 

 

Jurema Lopes (2000) afirma que é comum falarmos que a escola está distante da 

comunidade; que a escola precisa abrir seus portões para a comunidade; que a escola precisa da 

ajuda da família, enfim, é comum fazermos referência à escola, à família, à igreja e a outras 

instituições como se elas estivessem acima das pessoas e estas, por sua vez, rodeadas pelas 

estruturas sociais. É como se estivéssemos internamente isolados assistindo ao que acontece 

nas escolas, nas famílias e nas instituições. 

Martín-Barbero (2000) endossa o pensamento acerca do sistema educativo: 

 

O cidadão de hoje pede ao sistema educativo que o capacite a ter acesso à 

multiplicidade de escritas, linguagens e discursos nos quais se produzem decisões que 

o afetam, seja no campo do trabalho, seja no âmbito familiar, político e econômico. 

(…) Para tanto, necessitamos de uma escola na qual aprender a ler signifique aprender 

a distinguir, a tornar evidente, a ponderar e escolher onde e como se fortalecem os 

preconceitos ou se renovam as concepções que temos sobre política, família, cultura 

e sexualidade (MARTÍN-BARBERO, 2000). 

 

Com isso, percebemos o papel bem mais amplo da escola no processo de aprendizado 

para a vida. O que nos levar a pensar que democracia é um exercício de cidadania, e “não se 

aprende a ser democrático em cursos sobre a democracia; aprende-se a ser democrático em 

famílias que admitem pais e filhos não convencionais, em escolas que assumem a dissidência e 

a diferença como riqueza, com meios de comunicação capazes de dar, verdadeiramente, a 

palavra aos cidadãos”, pontua Barbero (2000), e complementa Soares (2010): 

 

Numa palavra, o educomunicador reconhece que não há mais monopólio da 

transmissão de conhecimento, e que não é só o professor que tem o direito da palavra. 

Os professores que introduziram os meios na escola, como a imprensa, a televisão, 

puderam perceber que isso provoca mudanças profundas nos objetivos e nos métodos 

de ensino. Esse movimento, já engajado com os meios de massa, encontra-se 

multiplicado atualmente pelo desenvolvimento da informática e das redes de 

comunicação (SOARES, 2010). 

 

Em contrapartida, diante da proliferação das fontes de informação e de conhecimento, 

o educomunicador reafirma mais do que nunca seu papel insubstituível: não mais de acumular 

conhecimentos – que se pode encontrar em outro lugar – mas de se servir dos conhecimentos 

para construir uma certa representação do mundo (SOARES, 2010).  
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3 PESQUISA DE CAMPO 

 

Neste capítulo, teremos contato com o levantamento de informações e resultados 

obtidos em campo. Para isso, iremos utilizar o método de Pesquisa-Ação. Método este que foi 

desenvolvido há muitos anos por Michel Thiollent (2009) nos Estados Unidos e que se 

aproximou muito das Ciência Sociais. A atual pesquisa compreende o aspecto microssocial, no 

que se refere à pesquisa realizada com indivíduos e pequenos grupos, que, em questão, está 
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associado aos professores do CIEP - Centros Integrados de Educação Pública (Escola Pública 

Municipal) Brizolão 158 Margarida Thompson, no bairro Casa Amarela, na cidade de Piraí, no 

interior do Estado do Rio de Janeiro.  

No que se refere ao aspecto de Infraestrutura Escola Margarida Thompson, segundo 

dados do Censo/201942, há uma oferta de alimentação escolar para os alunos, dispondo de água 

filtrada proveniente da rede pluvial pública, energia da rede pública, fossa, lixo destinado à 

coleta periódica, acesso à internet banda larga. No tocante ao aspecto de instalação de ensino, 

a escola contém 19 salas de aulas, sala de diretoria, sala de professores, laboratório de 

informática, laboratório de ciências, sala de recursos multifuncionais para Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, banheiro 

adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, banheiro com 

chuveiro, refeitório, despensa, almoxarifado, auditório, pátio coberto e pátio descoberto. 

Quanto aos Equipamentos que a escola oferta aos alunos, podemos observar que a unidade 

escolar dispõe de TV, DVD, antena parabólica, copiadora, impressora, aparelho de som e 

projetor multimídia (datashow).  

As turmas são divididas do 1º ao 9º ano e suas respectivas disciplinas ofertadas, 

conforme a tabela abaixo: 

 

Ensino Fundamental de 9 anos - 1º Ano Aulas no período da manhã 

Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 

18 

Ensino Fundamental de 9 anos - 2º Ano Aulas no período da manhã 

Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 

15 

Ensino Fundamental de 9 anos - 3º Ano Aulas no período da manhã 

Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 

19 

Ensino Fundamental de 9 anos - 4º Ano Aulas no período da manhã 

Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 

20 

Ensino Fundamental de 9 anos - 5º Ano Aulas no período da manhã 

Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 

17 

Ensino Fundamental de 9 anos - 6º Ano Aulas no período da manhã 

 
42 Disponível em: <https://www.escol.as/177389-brizolao-158-profie-margarida-thompson>. Acesso em: 16 jul. 

2020. 
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Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 

27 

Ensino Fundamental de 9 anos - 7º Ano Aulas no período da manhã 

Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 

19 

Ensino Fundamental de 9 anos - 8º Ano Aulas no período da manhã 

Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 

15 

Ensino Fundamental de 9 anos - 9º Ano Aulas no período da manhã 

Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 

14 

Fonte: <https://www.escol.as/177389-brizolao-158-profie-margarida-thompson> 

 

A técnica empregada com os professores entrevistados se refere a amostragem por cotas, 

que é um método de amostragem não probabilístico, no qual nós, pesquisadores, podemos 

formar uma amostra de indivíduos que representam uma população ou um grupo de pessoas e 

são escolhidos de acordo com suas características ou qualidades. Optar por esse método está 

intimamente ligado às restrições de tempo de pesquisa, pois, como sabemos, atualmente 

passamos por uma pandemia instaurada pelo novo coronavírus que impossibilitou que fosse 

realizada a pesquisa presencialmente com os professores, sendo possíveis as entrevistas e 

aplicação de questionários de forma online e devidamente registradas e autorizadas pelos 

entrevistados. Sabemos que, neste momento, a velocidade da investigação é fator importante 

em nossas decisões.  

Com isso, este trabalho surgiu com o propósito de discutir de forma significativa a 

reflexão crítica a fim de compreender as dimensões intelectuais e práticas envolvidas no 

processo de ensino no que se refere à Educação e às Competências Digitais, Educação Midiática 

Informacional, práticas pedagógicas, políticas públicas de fomento ao ensino por meio do 

acesso à internet (pelo viés da inclusão digital), EduComunicação, e também compreender o 

conceito de Competência Crítica da Informação no cotidiano escolar na perspectiva do 

professor. 

Foram selecionados professores que representam áreas de ensino diferentes dentro do 

CIEP Margarida Thompson. São compreendidos nesta pesquisa os professores que lecionam as 

áreas de Humanas, Exatas, Biológicas e Tecnológicas. Os professores selecionados foram: 

Renato Soares Paiva, que leciona a disciplina de Geografia desde 2018 depois de aprovado no 

concurso público em 2014, e, atualmente, tem praticamente um ano e meio na rede municipal 
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de Piraí; Natália das Neves Cardoso, que leciona a disciplina de Ciências em Piraí desde 2015, 

é formada em Ciências Biológicas, e iniciou como professora em 2013; Rodolfo Guimarães de 

Aquino, leciona há 11 anos a disciplina de Matemática; Mauro Sérgio Ribeiro de Moraes, 

funcionário da Secretaria Municipal de Educação de Piraí, da área de Tecnologia e foi cedido 

pro CIEP 158 Margarida Thompson para dar aula de Robótica e Informática Educacional. 

Recorrendo à Lei n° 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, entendemos 

que é uma lei que abre caminhos para inovações, mas não obriga e nem garante que o 

investimento irá acontecer. Por outro lado, entendemos que ela facilita as práticas inovadoras 

dos educadores mais preocupados com o alto nível e aprendizado dos alunos.  

 

Partindo da proposta dos PCNs, observa-se, na prática, grandes dificuldades na hora 

de introduzir as novas tecnologias na escola. Uma das principais dificuldades 

encontra-se no despreparo dos professores, tornando fundamental a formação de 

docentes que possam acompanhar, qualitativamente, esta evolução. Porém a 

incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir para a melhoria 

da qualidade do ensino (SILVA, G. 2020).
43

 

 

A simples presença de novas tecnologias na escola não é, por si só, garantia de maior 

qualidade na educação, pois a aparente modernidade pode mascarar um ensino tradicional 

baseado na recepção e na memorização de informações. Na aplicação do questionário em 

campo, quando os professores foram questionados sobre a relação ‘professor versus 

tecnologia’, o professor de Geografia Renato Soares (2020) pontua que a dificuldade com a 

tecnologia é na hora de ministrar a aula e a necessidade do uso da internet e do equipamento 

eletrônico, como notebook.  

 

Se eu estiver dando aula e quiser consultar algo, eu tenho que usar o meu celular e, às 

vezes, como a internet está ruim, eu uso o meu 4G [...]. Eu estava dando aula sobre o 

ranking econômico dos países, os dez países mais ricos do mundo e aí, como é muito 

volátil, você estuda, mas acaba mudando, então você precisa sempre se atualizar. Eu 

fui dar uma pesquisada e a internet deu uma travada. Então, eu tive que usar o meu 

4G, e a tecnologia tem que ter um acompanhamento, dentro de uma internet de 

qualidade, quanto de um material de qualidade (SOARES, 2020). 

 

Soares mostra que a ferramenta e o sinal de internet, por exemplo, se não forem usados 

em sintonia, não permitem que ele lecione do jeito que gostaria.  

 

Não proporciona aos alunos aquela qualidade para que eles possam entender o mundo 

real, o conhecimento da informação acaba se tornando um pouco escassa nesse 

 
43 SILVA, Geraldo Magela. A informática aplicada à educação. Brasil Escola, 2020. Disponível em 

<https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-informatica-aplicada-na-educacao.htm>. Acesso em: 10 

set. 2020. 
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sentido, pela dificuldade do uso da tecnologia. Não porque a escola não tem um 

Datashow, a escola tem. A escola tem computador? Não tem. O computador que tem 

lá é ruim (SOARES, 2020). 

 

Quando a professora de Biologia Natália Cardoso (2020) foi interpelada pela sua forma 

de se relacionar com a tecnologia, ela pontuou que usa muito o computador em sala de aula e 

se utiliza das ferramentas de programas relacionados ao pacote Office, como o Powerpoint:  

 

Eu consigo projetar algumas aulas, projetar alguns vídeos, a gente usa alguns vídeos 

e pesquisa mesmo lá no laboratório de informática, mas eu vejo que eles têm muita 

dificuldade com essa questão de pesquisa. Eles sabem utilizar muito o celular para 

questão de jogos e aplicativos de bate papo, mas para pesquisa eles não conseguem, 

não (CARDOSO, 2020). 

 

Natália Cardoso diz que na própria escola desenvolve projetos educacionais 

tecnológicos com o intuito de estimular o aprendizado nos alunos, porém, encontra 

dificuldades. Como é o caso do projeto BBC Micro Bit, que estimula programação nas escolas 

por parte dos alunos da rede pública.  

 

Nossa escola foi sorteada, foi até o professor de Robótica, na época, que inscreveu a 

escola, e o projeto foi trabalhado lá na escola por um tempo. Assim, eles conseguiram 

até fazer, foi a turma do 6º ano, eu trabalhei junto com o professor de Robótica, eles 

tiveram alguma coisinha, bem básica, sobre programação, com essa plaquinha, que 

era Micro Bit, mas ele proporcionava várias outras coisas, como irrigação de horta, 

fazer robô, mas eles só fizeram mais um dadinho mesmo, com essa plaquinha. Eu 

programava a aula para ser básica, de modo aleatório, de 1 a 6, de acordo com o 

joguinho lá deles, e eles tinham muita dificuldade, para programar, para conectar na 

tomada, a maioria tinha dificuldade (CARDOSO, 2020). 

 

Na fala do professor Mauro Moraes (2020), professor de Robótica, há um discurso 

favorável quando perguntado sobre sua relação com a tecnologia, até mesmo por ser uma 

disciplina intimamente ligada ao tema, e ele classifica que o acesso dos alunos é facilitado. 

“Busco mostrar para os alunos que isso (tecnologia) está no cotidiano deles, apesar de ser uma 

escola pública, Piraí ser uma cidade pequena, a maioria dos alunos serem de uma classe baixa 

[...] eu consigo mostrar para eles que o computador que eles utilizam na sala de informática eles 

têm esse acesso”. E ainda acrescenta que, pelo atual cenário instaurado pela pandemia da Covid-

19, “está todo mundo passando alguns ‘perrengues’ com a informática”, referindo-se ao modo 

de relacionar-se com a tecnologia e dominar a ferramenta para fazer uso dela. “A relação que 

eu passo (para os alunos) é sempre do cotidiano, apesar de eles não terem acesso direto, mas 

eles dependem dessa tecnologia (suporte e conexão)”. 
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Questionado sobre sua relação com a tecnologia, o professor de Matemática, Rodolfo 

Aquino (2020), enfatiza que sua relação com a tecnologia, como professor, é boa, tanto na vida 

pessoal quanto na vida profissional. “Não tenho dificuldade de usar as ferramentas 

tecnológicas”. 

 

Na escola, a minha experiência com a tecnologia para desenvolver as aulas, eu uso o 

computador para poder preparar algum conteúdo que envolva figuras, uso a internet, 

para pesquisa, uso os livros digitais no formato PDF no celular, então a maioria dos 

livros que eu uso estão em PDF no celular, não carrego livro físico, só os que estão 

disponíveis na escola, que eu uso, então na maior parte do tempo eu estou com o livro 

digital (AQUINO, 2020). 

 

Com isso, nesse primeiro momento, podemos entender que os professores são imersos 

no mundo da tecnologia como ferramenta essencial para o uso diário em sala de aula e fora 

dela. O que nos leva também a entender a precariedade do acesso a ferramentas tecnológicas 

que ajudariam a tornar o ensino mais atual. Não classificaria como melhor, pois os parâmetros 

didáticos que qualificam uma aula como boa ou ruim não foram coletados e não serão 

abordados neste trabalho, porém, entende-se, pelos relatos, que a tecnologia atualizada alinhada 

com as ações dos professores do Margarida Thompson traria bons resultados práticos aos 

alunos. 

O que se reforça com o pensamento: 

 

O computador por si não atende ao objetivo de formar o “homem social” com que 

sonha a humanidade, o que formará o homem será a maneira como ele utilizará a 

máquina. Por isso, é preciso que os objetivos do uso de computadores na educação 

em geral e na educação especial siga uma filosofia educacional mais ampla que 

justifique sua aplicação. Abordaremos o uso de computadores na educação a partir de 

uma perspectiva construtivista-interacionista. Desta forma, o computador deve ser 

usado como um instrumento de aprendizagem, onde o aluno atua e participa do seu 

processo de construção de conhecimentos de forma ativa, interagindo com o 

instrumento de aprendizagem (SILVA, G. 2020). 

 

Diante disso, começamos a pensar sobre a oferta do acesso à internet e sua interferência 

na rotina dentro da sala de aula. Amanda Viegas (2018) nos traz o pensamento de que é 

importante ressaltar que a tecnologia, por si só, não é capaz de transformar a prática de um 

professor. Porém, se usada de modo contextualizado, ela pode aproximar a rotina em sala de 

aula àquilo com que os alunos já estão acostumados na vida real, estreitando o relacionamento 

entre professor e aluno, que passam a compartilhar a mesma realidade. 
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Assim, recursos como tablets, lousas digitais, celulares, aplicativos e acesso à internet, 

permitem que as aulas de muitos professores ganhem vida nova, podendo apresentar 

os conteúdos aos seus alunos por meio de plataformas atraentes e mais próximas dos 

seus hábitos (VIEGAS, 2018).44 

 

 Aproximar os alunos se utilizando das tecnologias é uma meta diária no CIEP Margarida 

Thompson. E a percepção dos professores com os alunos que estão inseridos no aprendizado 

por meio da tecnologia nos leva a entender que há necessidade de melhorias. Segundo o relato 

do professor de Matemática, Rodolfo Aquino (2020), os alunos são completamente atraídos 

pela tecnologia, “é um ponto positivo para uso dessa ferramenta durante as aulas, porém, não é 

um uso que seja o principal ali, mas ele pode ser usado como uma ferramenta de apoio. Porém 

eu acho que ainda existe uma grande dificuldade pelos alunos de se perderem durante as aulas”. 

 

[...] qualquer momento de distração ali, eles acabam abrindo alguma outra coisa que 

não corresponde à aula. Então, eu acho que essas ferramentas precisam sofrer algumas 

adaptações para que sejam implementadas e usadas na escola, para que a gente não 

perca o objetivo. Eu vejo que eles estão completamente envolvidos, porém acaba que 

se perdem ali dentro desse mundo tecnológico das informações (AQUINO, 2020). 

 

Para a professora Natália Cardoso (2020), quando questionada sobre a facilidade de os 

alunos interagirem com a tecnologia e as dificuldades encontradas com o manuseio básico das 

ferramentas de auxílio ao aprendizado, como acesso às plataformas Word, Power Point e afins, 

ela relata que os alunos “não sabem nada, eles não sabem nem copiar um texto e colar no Word. 

Esses softwares básicos, Powerpoint, Excel, Word, eles não sabem utilizar nada disso”. Para o 

professor Renato Aquino (2020), a interação dos alunos com a tecnologia reflete uma relação 

social precária, em que “a maioria dos alunos não tem essa ferramenta (internet), tem muito 

aluno ali que é pobre demais, a casa ainda é de alvenaria, de madeira, então ainda tem 

dificuldade muito grande econômica, porque precisa avançar justamente nas políticas públicas 

ali e eles não possuem esse aparelho, então não tem como eu ficar usando esse recurso 

tecnológico”, pontua.  

O professor Mauro Moraes (2020), que leciona Robótica, revela que não é unanimidade 

a adesão por parte dos professores ao mundo tecnológico. E, por uma questão prática, é 

necessário que os alunos interajam em suas aulas e com a tecnologia. “Não tem como, apesar 

de ser muito interessante, você ver aquele robô andando sozinho, aquele robô falando, porque 

tem essa possibilidade, mas não são todos que querem, mas eu estou para te falar que é uma 

 
44 VIEGAS, Amanda. Qual o impacto da tecnologia na sala de aula? PAR – Plataforma Educacional, 14 set. 2018. 

Disponível em <https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-sala-de-aula/>. Acesso em: 5 set. 2020.  
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aceitação, na minha aula, de uns 70%. Os outros 30% estão longe de praticar, cada um tem a 

sua realidade, mas são alunos que, às vezes, perderam o interesse até em outras matérias 

também” (MORAES, 2020). E o papel de uma equipe diretiva atenta às demandas e deficiências 

educacionais dos alunos se torna importante nesse processo de inserção e aprendizagem: 

 

Então, já é um cunho mais pedagógico, aí entra a Orientação Educacional para saber 

o que está acontecendo, mas todos, como é uma aula que é dada do 4º ao 9º ano, todos 

são obrigados, digamos assim, a fazer, mas aí a gente sempre respeita o limite deles, 

se não quiser fazer, tem a possibilidade de fazer outras oficinas em que às vezes não 

tem vaga, mas aí a direção acaba encaixando, porque muitos desses alunos que não 

querem, acabam dando problema na aula, nada grave, mas atrapalha o andamento. E 

a Robótica, os equipamentos que nós temos, são equipamentos muito precisos, muito 

pequenos, então você tem manual, mas tem que ter muita atenção (MORAES, 2020). 

 

As aulas de Robótica são voltadas, pela percepção que tivemos, a um despertar para o 

campo, sem intenção de formar novos profissionais que dominam a área. Na fala de Moraes 

(2020) ficou evidente que o ensino é voltado para suprir as carências e necessidades das 

empresas que buscam por profissionais que entendem razoavelmente o domínio da ferramenta.  

 

A gente fala, por exemplo, dou muito exemplo para eles, de indústria. Porque a nossa 

realidade aqui, apesar de ser cidade do interior, mas é como eu falei, muitos alunos, 

infelizmente, vão acabar indo para trás de um balcão no primeiro emprego. Os que 

conseguem uma melhor colocação vão correr atrás disso, mas como são crianças de 

classe baixa, então a gente tenta mostrar para eles o que eles vão encarar lá fora. Aqui 

nós temos uma cervejaria, aqui nós temos uma fábrica de fraldas, então ele ali na 

Robótica, ali dentro, ele já vai ter uma visão de como é dentro de uma indústria, como 

ele deve se comportar, como funciona o equipamento. Então, eu acredito que quem 

teve essa experiência vai estar um pequeno passo à frente, mas que vai ser suficiente 

para ele conquistar, cada vez mais, o seu lugar na sociedade (MORAES, 2020). 

 

Há um contraponto no cotidiano dos alunos e seu envolvimento com a tecnologia. 

Porém, essa disparidade de realidade de quem domina a ferramenta para quem não tem sequer 

o acesso à tecnologia ficou mais evidente a cada fala dos professores. Percebemos que a grande 

maioria não tem acesso ou não sabe o que está fazendo. O que percebemos é a falta de 

investimento em fomentar o acesso às plataformas tecnológicas. Falta o suporte. Falta o sinal. 

Faltam políticas públicas que cheguem na ponta, ao usuário que mais precisa estar conectado, 

ao aluno que precisa aprender.  

Os professores comentaram também sobre a avaliação deles em relação aos alunos 

dominarem as ferramentas tecnológicas e aprenderem sobre o conteúdo. “Para avaliar um aluno 

com o uso da tecnologia, basicamente é na observação ali (em sala de aula), durante a aula, para 

poder ter essa ideia de quanto o aluno aprendeu das informações específicas do conteúdo dado 
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durante a aula”, declara Aquino (2020). E acrescenta que ele (aluno) “vai pegar as informações 

da aula e aplicar dentro de algum recurso tecnológico, seja na construção de um gráfico, de 

figuras com ângulos, arestas, vértices, então a avaliação é dada mais dentro da aplicação”. 

Cardoso (2020) identifica que o campo tecnológico é novo para os alunos e “eles gostam muito, 

se não for assim, de matéria, se não tiver que decorar alguma coisa, eles gostam bastante”, da 

tecnologia. Moraes (2020) traz uma visão de que “o aluno, sozinho, com certeza ele não 

consegue, não vou generalizar novamente, na maioria, os alunos não conseguem fazer essa 

pesquisa (sozinho na internet). Então, claro que eu não posso generalizar, porque isso vai de 

aluno para aluno e vai de rede municipal para rede municipal, mas o aluno, de fato, tem muita 

dificuldade, muita dificuldade, de fazer uma pesquisa”. 

 

[...] os meus alunos, quando eu levo [para a sala de Informática], eles sentem uma 

dificuldade na hora de fazer uma pesquisa, na hora de analisar um site, na hora de 

analisar um conteúdo, se aquele site apresenta um conteúdo de qualidade ou não. O 

aluno, quando ele se depara, por exemplo, com o Google, a pesquisa, ele fica meio 

perdido. Então, eu acho que o aluno ainda precisa avançar muito, precisa aprender 

técnicas de fazer pesquisa na internet e nisso, na minha opinião, o aluno ainda não 

está preparado. É o que deveria ter, entretanto o preparo, na própria aula de 

Informática, que não está tendo, porque a aula de Informática não existe, era ensinar 

os alunos a pesquisarem, porque isso é uma prática que é fácil, mas que precisa ser 

apresentada, para que eles possam até mesmo crescer na sua área, fazer pesquisa, se 

planejar, se um dia quiser fazer um concurso, ele já vai ter todas as técnicas de como 

fazer uma pesquisa, de como estudar para aquela área, coisa que o aluno hoje, da rede 

municipal, não possui em sua maioria. Eles ficam perdidos, perdidos, na hora de fazer 

uma pesquisa (AQUINO, 2020). 

 

Quando Moraes (2020) expõe sua visão de aprendizagem por parte dos alunos com a 

tecnologia, ele enfatiza que “apesar de nós (professores) termos planos educacionais, plano de 

aula e afins, a gente não faz a aula assim, do nada. A gente tenta sempre que fala que a Robótica 

é vista como um auxílio. Ela não é obrigatória, mas ela tem que ser um auxílio nas outras 

matérias, por isso a gente tenta sempre trabalhar em cima disso”, declara. 

Todo esse início de entrevista, com as perguntas voltadas para a relação do professor 

com a tecnologia e sua visão sobre os alunos e a relação deles com a tecnologia, está num 

contexto onde a escola de Piraí, CIEP Margarida Thompson, localizada no Centro da Cidade, 

tem acesso ao Programa Piraí Digital. Programa esse que passou por remodelação e, atualmente, 

resiste com uma nova roupagem que iremos relatar mais à frente. Mas, neste momento, 

questionamos os professores sobre o conhecimento deles com o projeto Piraí Digital e as 

implicações dos investimentos feitos nas escolas que refletem na realidade deles em sala de 

aula.  
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Cardoso (2020), ao ser questionada sobre seu conhecimento acerca do Programa Piraí 

Digital, foi enfática em dizer que “só escutei falar”. Logo em seguida demonstra associar um 

programa de Inclusão Digital com abrangência de toda a cidade a uma disciplina escolar, e 

enfatiza: “Isso envolve coisas de Robótica, não é isso?”. Paiva (2020), também questionado 

sobre o seu conhecimento acerca do Piraí Digital e também se o programa é presente e está 

inserido no cotidiano das crianças que estudam no CIEP Margarida Thompson, dispara: “na 

minha opinião, ele não é presente, apesar de Piraí ter sido uma das primeiras cidades a praticar 

essa ação”. 

 

[...] foi uma ideia muito boa, em que os alunos poderiam acessar a internet, navegar, 

só que pra você ter internet, foi como eu falei, você precisa ter um programa de 

inclusão digital, você precisa ter uma cartilha, de certa forma, para que os alunos 

possam ser guiados, onde você faz um trabalho junto com os professores, com a 

escola, para que essas disciplinas possam estar, a todo momento, seguindo um 

programa, como quando você faz o planejamento da BNCC, você faria, ou a própria 

rede montaria esse programa para a realidade do município de Piraí, o que não 

acontece (PAIVA, 2020). 

 

O reconhecimento ao campo está feito e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)45 

estruturada em um pensamento voltado para as práticas de Educação Midiática Informacional 

prevê que há de se considerar que a cultura digital tem promovido mudanças sociais 

significativas nas sociedades contemporâneas e que essas mudanças são em decorrência do 

avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação, além, claro, do 

crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets 

e afins. Os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como 

consumidores. 

 

Os alunos acessam muito a rede, para acessar as redes sociais, para acessar os sites de 

namoro. Eles acham importante pra eles, mas para a Ciência ainda não é usado de 

forma efetiva. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que precisa avançar exatamente na 

organização do município na hora de montar um programa, na hora de montar um 

planejamento. O que eu vou trabalhar com a Geografia e a tecnologia, ou seja, com o 

uso da internet, ou seja, como que eu vou montar um planejamento em cima da minha 

INCC, que eu possa usar a internet em determinados dias na matéria de Geografia, de 

Matemática, de Ciências? Então, eu não vejo esse Piraí Digital, de forma didática, 

bem aplicado na rede (PAIVA, 2020). 

 

“O Programa Piraí Digital começou com uma proposta muito boa”, pontua Aquino 

(2020) em relação ao Piraí Digital e sua utilização no cotidiano dos alunos e professores e, com 

 
45 Disponível em:  <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. 

Acesso em: 21 set. 2020. 
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uma visão crítica sobre a sua funcionalidade, atribui a questão política como critério que o levou 

a agonizar, mas não acabar. Ele lembra que o programa tinha como proposta distribuir um 

computador por aluno e, com isso, esses computadores ficaram guardados na escola, em 

armários específicos. “Num certo momento obrigaram a liberar esses computadores para que 

esses alunos levassem para casa, e a partir desse momento todos esses computadores foram 

sucateados, nós temos uma clientela de alunos muito carentes e sem um responsável para ficar 

tomando conta, o tempo todo, desse computador, é lógico que ia estragar”, declara.  

 

[...] É lógico, qualquer criança, independentemente de ser carente ou não, se você dá 

um computador na mão dela sem nenhum tipo de supervisão, isso vai virar um 

brinquedo e vai acabar estragando. Agora, quanto ao acesso à internet, eu não tenho 

conhecimento se em todos os bairros eles têm acesso à internet de forma efetiva, que 

funcione. Na verdade eu acho que não, até porque a gente está vivendo esse momento 

de tentativa de um ensino a distância, devido à pandemia e, pelo que chega pra gente, 

muitos não têm acesso à internet, então não chega para todos. Dentro das escolas, eles 

têm o acesso, mas isso eu já falei lá em cima, dentro da escola é uma ferramenta muito 

boa, porém ela tem que sofrer alguns ajustes para que esses ajustes facilitem o uso no 

cotidiano. Simplesmente ter uma internet liberada lá o tempo todo vai ser motivo de 

distração (AQUINO, 2020). 

 

Em entrevista com o secretário de Ciência e Tecnologia de Piraí, Osni Augusto Souza 

da Silva, que se licenciou para concorrer às eleições municipais do corrente ano, ele declara 

que na realidade, hoje, o programa Piraí Digital está numa transição. “Existe ainda o projeto, 

que antes era de uma Cidade Digital e agora vem para uma Cidade Inteligente”, declara Osni. 

 

[...] Não deixa de ser uma continuidade do Cidade Digital, porém é um avanço, é uma 

modernização, falando a grosso modo, porque muitas das tecnologias que a gente tem 

implementas hoje e que a gente vem implementando não foram pensadas quando 

começou o Piraí Digital. Quando começou o Piraí Digital, ele foi pensado na conexão 

entre as Secretarias, na questão de internet nas escolas e de alguns sistemas. Então, o 

que a gente tem hoje é um Projeto de Cidade Inteligente, que é uma evolução do Piraí 

Digital. A gente ainda usa o termo Piraí Digital, que é muito conhecido, mas o que a 

gente vem trabalhando hoje é o Piraí Cidade Inteligente (SILVA, 2020). 

 

Tomamos como ponto de partida até então que o processo de educar numa sociedade da 

informação requer muito mais que garantir somente o acesso às tecnologias ou dar o aparato 

técnico. Educar numa sociedade da informação significa investir em criação de competências 

suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva da produção de bens e 

serviços, tomar decisões fundamentadas no conhecimento (Takahashi, 2000). E o que pudemos 

observar até este momento das entrevistas é uma ênfase da visão de inclusão digital no acesso 

à internet e que, ainda assim, conforme os relatos, é insuficiente.  
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Levantada a questão sobre a proposta do Piraí Digital de levar acesso à internet 

gratuitamente e ter pontos de acesso nas escolas e sua funcionalidade na prática cotidiana dos 

alunos, Cardoso (2020) declara como falácia a funcionalidade do programa. E o 

comprometimento do serviço de acesso à internet teria ficado mais evidente na pandemia 

causada pelo novo coronavírus.  

 

[...] estou tendo uma dificuldade enorme com os alunos, porque a gente não consegue 

acessar a plataforma, porque a gente está dando aula remota, e muitos não têm acesso 

à internet, não. Até perguntei, levantei essa hipótese, poxa, é bem redundante, sei que 

dizem Piraí Digital, mas é uma dificuldade para acessar uma plataforma para ter as 

aulas, o aluno não consegue. Eles falaram que é questão geográfica, topografia, então 

não chega em determinados locais. O que eu conheço do Piraí Digital é no caso da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia, na verdade, é o projeto dele com robótica, porque 

tinha aluno nosso, da escola, que participava desse projeto, aí eu conheço alguma coisa 

(CARDOSO, 2020). 

 

O Piraí Digital sofreu uma reformulação: começou com uma proposta e hoje tem uma 

nova roupagem, mais voltada para a robótica, apesar do início voltado para a ampliação do 

acesso à internet.  

 

[...] Então, nas aulas, eu vou ser bem sincera, a internet não funciona nem na sala de 

aula, funciona mais na sala de Informática. Porque o nosso diário é online, muitas 

vezes a sala do 6º ano que é mais longe de onde está o roteador, eu não consigo fazer 

nem a chamada, entrar no sistema para fazer a chamada, então eu acho que não é 

eficiente, não, esse acesso. Os alunos também, eu acho que não chega, né? 

(CARDOSO, 2020). 

 

Aquino (2020) vê o acesso à internet como mais uma ferramenta para auxiliar na atração 

e participação dos alunos durante a aula, mas não como primordial, principalmente no Ensino 

Fundamental em que os alunos são muito dependentes e uma aula tem que ser muito bem 

planejada para poder ter um acesso direcionado à internet. Segundo ele, essa aula vai se perder 

se for só tecnológica, o professor vai ter um trabalho gigantesco e sair frustrado, “como eu já 

disse em algumas perguntas anteriores, os alunos facilmente são atraídos por redes sociais e 

coisas do tipo”, pontua. 

Com isso, retomamos a fala de Kārkliņš (2018), diretor-geral assistente do setor de 

Comunicação e Informação da Unesco, de que vivemos em um mundo no qual a qualidade da 

informação que recebemos tem um papel decisivo na determinação de nossas escolhas e ações, 

incluindo nossa capacidade de usufruir das liberdades fundamentais e da capacidade de 

autodeterminação e desenvolvimento. Essas informações, no âmbito escolar, são provenientes 

do próprio conteúdo que é passado aos alunos. “É nesse contexto que a necessidade da 
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Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) deve ser vista: ela expande o movimento pela 

educação cívica que incorpora os professores como os principais agentes de mudança” 

(Kārkliņš, 2018). Diante dessa fala, entramos num cenário que também foi questionado aos 

professores entrevistados, que é o da Competência Crítica em Informação. 

Neste momento da entrevista, entramos na etapa de discutirmos com os professores 

entrevistados o conceito e aplicabilidade de Competência Crítica em Informação (CCI). 

Recorremos aos conceitos estruturantes com essa noção de CCI nos sete níveis propostos pela 

literatura de Marco Schneider (2019). No livro iKrítika: estudos críticos em informação (2019), 

o autor contribuiu para o debate mediante o desenvolvimento de CCI e da defesa de sua 

importância no combate à pós-verdade.  

 

Para fins didáticos, estruturamos essa noção de CCI em sete níveis articulados 

(CCI/7), cujas diretrizes apresentaremos mais detidamente no momento oportuno. Em 

termos sintéticos, os níveis da CCI/7 são: 1) nível da concentração; 2) nível 

instrumental; 3) nível do gosto; 4) nível da relevância; 5) nível da credibilidade; 6) 

nível da ética; 7) nível da crítica. Entendemos que o debate envolve questões 

informacionais de ordem ética, política e epistemológica interligadas, que por sua vez 

orbitam em torno dos temas da liberdade, do poder e da verdade, em especial dessa 

última, cujo enfrentamento mostra-se mais uma vez necessário, apesar da moda, 

crente num extremo, relativista no outro (SCHNEIDER, 2019 p. 74). 

 

Segundo Marco Schneider (2019), competência em informação é a noção consagrada 

na literatura brasileira em Ciência da Informação como tradução do original em inglês 

information literacy. 

  

Grosso modo, diz respeito à habilidade de se localizar e fazer bom uso da informação 

adequada, de modo a atender determinada necessidade. Entende-se que essa 

habilidade pode ser desenvolvida mediante o aprendizado. Isso vale tanto para 

mediadores quanto para usuários da informação (SCHENEIDER, 2019). 

 

A perspectiva crítica aqui adotada neste trabalho filia-se a toda uma tradição de 

pensamento remontada a partir da perspectiva proposta por Schneider (2019), que tem pelo 

menos quatro grandes marcos: 

Nascimento da Filosofia 

1) A próprio nascimento da filosofia, enquanto 

fruto do espanto, do estranhamento diante do fato 

das coisas serem o que são, ou parecerem sê-lo, 

que conduz ao questionamento da relação entre 

aparência e ser. 

Dúvida Sistemática Cartesiana 

2) A dúvida sistemática cartesiana, que recomenda 

que não se aceite a verdade de algum postulado 

com base somente na autoridade do postulante e 

antes de um minucioso exame. 
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Crítica de Kant 

3) A filosofia crítica de Kant, que submete a 

própria razão a um tribunal, cuja meta é estabelecer 

seus limites. Esse movimento produziu uma 

verdadeira reviravolta na história da filosofia, que 

passou a dedicar-se menos à questão ontológica 

clássica o que é o ser e mais à questão 

epistemológica moderna o que se pode conhecer 

racionalmente. 

Teoria Crítica Marxiana 

4) A teoria crítica de inspiração marxiana, que 

retoma a questão ontológica nos termos de uma 

ontologia do ser social (LUKÁCS, 2012), segundo 

a qual não devemos nos limitar nem ao que é, nem 

ao que podemos saber (embora não possamos 

ignorar essas questões), mas sobretudo a 

identificar e compreender a dinâmica a) das 

potências emancipatórias do ser social; b) do que 

bloqueia sua atualização; e c) do que podemos 

fazer para atualizar essas potências e superar esses 

bloqueios. 

Fonte: SCHNEIDER, 2019. 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Ketia Silva e Patrícia Behar (2019) 

compreendem as Competências Digitais como a capacidade de mobilizar diferentes letramentos 

para gestar a informação e comunicar o conhecimento, resolvendo situações em uma sociedade 

que evolui constantemente. O que nos leva a situar que Competência em Informação, no atual 

contexto de Sociedade da Informação, é tão essencial quanto a alfabetização e as quatro 

operações algébricas básicas, a habilidade de explorar a web, interpretar textos, selecionar 

informação. Nos próximos anos serão certamente requisitos básicos para a inclusão social. Uma 

pessoa alfabetizada em informação seria aquela capaz de identificar a necessidade de 

informação, organizá-la e aplicá-la na prática, integrando-a a um corpo de conhecimentos 

existentes e usando-a na solução de problemas, como reafirma Silva (2005). E completamos 

com a ideia de que: 

 

Ao pensamento crítico, podemos opor tanto a tradição positivista quanto o senso 

comum. A primeira, na medida em que entende não caber à ciência imiscuir-se em 

questões de valor, de ordem ético-política, dado que seu compromisso é com aquilo 

que pode ser medido e observado, ou seja, com o que existe, não com o que deveria 

existir, segundo nossas aspirações; ao segundo, pelo seu descompromisso com o 

questionamento, com o pensamento sistemático, com a busca dos fundamentos 

racionais ou empíricos de seus próprios postulados, por sua tendência ao conformismo 

etc. (SCHNEIDER, 2019). 

 

Aquino (2020), quando questionado sobre o conhecimento do tema acerca de 

competência crítica da informação, relatou desconhecê-lo e enfatizou que “nunca ouvi falar de 
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competência crítica da informação”. Paiva (2020) respondeu, pelo entendimento dele acerca do 

tema, de que trabalha na prática o conceito na questão dos recursos tecnológicos. “[...] por 

exemplo, globalização, pego esse tema e aí, quando eu não consigo acessar o vídeo, eu peço 

que eles assistam em casa ou na própria escola, que tem acesso à internet, e aí eu vou lá e passo 

uma outra globalização de Milton Santos. É um vídeo crítico, ao qual eles vão observar esse 

vídeo, mas nem todos acessam, nem todos vão assistir ao vídeo [...]”. Cardoso (2020), sobre 

competência crítica em informação, enfatiza que não teve contato com o tema e ressalta que 

“diretamente não”. Interpelada se tem alguma ideia do que se trata, pontua: “[...] Competência 

crítica em informação? Eu acho que é ter uma certa criticidade com a informação que me é 

passada, ou seja, você ter um olhar crítico para aquilo que você recebe de informação, por 

exemplo, uma notícia da internet, eu vou olhar aqui, mas eu tenho que saber averiguar se aquilo 

é verdade ou não, eu vejo, mais ou menos, assim [...]”, declara. Moraes (2020) respondeu ter 

total desconhecimento do tema.  

O tema é relativamente novo para os professores entrevistados, pois faz com que eles 

saiam do universo que estão inseridos e busquem novos conhecimentos sobre Competência 

Crítica da Informação. As respostas deixam transparentes que na prática ocorre, mesmo que 

minimamente, a aplicação do tema em sala de aula, porém sem um conhecimento bem 

fundamentado sobre o conceito e uso efetivo em suas práticas de ensino-aprendizagem.  

 

Primeiro lugar, lança seu olhar adiante, partindo das atuais tendências de convergência 

entre o rádio, a televisão, a internet, os jornais, os livros, os arquivos digitais e as 

bibliotecas rumo a uma única plataforma – apresentando, assim, a AMI de uma 

maneira holística. Em segundo lugar, foi especificamente projetado tendo em mente 

os professores e com vistas à integração no sistema formal de educação, lançando 

assim um processo catalítico que deve alcançar e capacitar milhões de jovens 

(KĀRKLIŅŠ, 2018). 

 

Quando trabalhada a questão das dimensões da Competência Crítica em Informação 

levamos em consideração que: 

 

A dimensão crítica da competência em informação é o amálgama que diferencia o que 

é simplesmente disponibilizado, técnico ou ensinado (formal ou informalmente pelos 

dispositivos técnicos ou aparatos de poder), daquilo que é criticamente apreendido e 

utilizado pelo indivíduo competente crítico em informação (BRISOLA; ROMEIRO, 

2018, p. 9).46 

 
46 BRISOLA, Anna Cristina; ROMEIRO, Nathália Lima. A competência crítica em informação como resistência: 

uma análise sobre o uso da informação na atualidade. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, 

Online First, 2018. Disponível em: <https://br.123dok.com/document/qmjlpl7q-competencia-critica-informacao-

resistencia-analise-informacao-atualidade-brapci.html#fulltext-content>. Acesso em: 29 out. 2019. 
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No entendimento dos entrevistados, a compreensão passa por estímulos, trabalhos 

práticos e formas de pensamento para além do que é ensinado normalmente no dia a dia. Aquino 

(2020) relata que o momento em que estimula a turma, os alunos, a pensarem criticamente, 

geralmente envolve a prática, construção de alguma coisa relacionada ao conteúdo. Eles são 

sempre estimulados a criticar e a questionar o porquê de um determinado resultado, mais ou 

menos então, aliando aí a prática com a teoria. “[...] Eu acredito, sim, que o aluno pode se tornar 

mais crítico através da tecnologia, através do uso dessas tecnologias, porque é o que dá acesso 

a tudo, ele tem toda a informação ali na sua frente e ele só precisa ser direcionado para poder 

conviver de forma harmoniosa com essa tecnologia e com o uso crítico [...]”. Cardoso (2020) 

fala sobre a questão da capacidade de avaliar a prática da Competência Crítica em Informação 

nos alunos pelo estímulo ao pensamento crítico. Sendo professora da disciplina de Ciências, ela 

classifica que a Ciência estimula o aluno a pensar.  

 

[...] sempre vi essa questão do questionamento daquilo que ele está vendo ou ouvindo, 

até recentemente teve esse incêndio na Austrália e tudo o mais, no final do ano 

passado, muitos vinham com foto e eu falava: gente, vocês já viram se isso é verdade 

mesmo? Assim, não condizia com a foto do local, então vocês têm que observar, têm 

que ter essa visão crítica do que vocês estão recebendo. A gente sempre procura 

trabalhar assim (CARDOSO, 2020). 

 

Com isso, podemos afirmar que, no trabalho cotidiano, Cardoso atua com a 

problematização da necessidade da informação aliada ao estímulo da curiosidade intelectual 

crítica e reflexiva. 

 

[...] Ainda mais em Ciências, que a gente tem sempre que buscar estimular e ser aquele 

curioso, porque as Ciências vêm para a curiosidade, praticamente. Então, eu sempre 

jogo alguma coisa para que ele pense e me questione daquilo que eu estou falando. As 

minhas aulas são muito baseadas nisso, eu nunca dou pronto, a gente vai discutindo, 

vai criando ali junto, eu vou direcionando perguntas, para ver o que eles respondem, 

e a gente vai pensando e construindo junto aquela ideia (CARDOSO, 2020). 

 

Diante do exposto, o conceito de pós-verdade (fake news) vem à baila durante a 

entrevista, e Moraes (2020), questionado sobre a forma como é trabalhado o conceito com os 

alunos em sala de aula, e a forma como eles interagem com o conteúdo que é dado a eles, 

argumentou que auxilia o aluno a pensar sobre tudo que recebe em mãos e a pensar de forma 

crítica sobre o conteúdo. “Então, nós temos muito isso, e o que eu falo para eles? Na aula de 
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Informática, eles perguntam lá: professor, qual é o melhor antivírus? O melhor antivírus para o 

seu computador, para o seu telefone, é o bom senso”, pontua Moraes (2020).  

  

[...] No caso das fake news, hoje em dia tem muitos comerciais, tem muita informação, 

a gente sempre desconfia, ou busca informação num site legal. Por exemplo, um aluno 

me falou que o professor de Ciências pediu uma pesquisa sobre os parques nacionais 

no Brasil e aí ele falou: professor, posso usar a sua aula para fazer a pesquisa? Eu 

falei: Pode. Final do ano passado e tal, então... mas professor, aonde a gente procura? 

Vou colocar no Google. Falei: não, cara, por que você não entra no site do Ministério 

do Meio Ambiente, ou na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no nosso caso nós 

temos perto aqui o Parque Nacional do Itatiaia, entra na página do próprio Parque e 

você vai ter as informações num lugar seguro para pesquisar. Não vai ser em qualquer 

lugar e você vai ter credibilidade com aquela informação (MORAES, 2020). 

 

O professor de Robótica deixa evidente que a preocupação com a disseminação de 

informações não verídicas entre os alunos na elaboração de um trabalho em sala de aula é 

recorrente. E ainda classifica as fakes news como desinformações. “Hoje, tudo é muito novo, 

na questão, digamos assim, da pandemia, então o que é verdade agora não é verdade amanhã. 

E tem coisas absurdas, por incrível que pareça, o absurdo na vida do ser humano faz mais 

sentido do que a própria realidade dita”, afirma Moraes (2020). O que para Schneider (2019) 

reflete que “sua especificidade consiste no papel das redes sociais digitais em sua formação, 

mediante a circulação de fake news, informações mentirosas de aparência jornalística que 

impregnam essas redes, em escala ao mesmo tempo massiva e ultra direcionada, com o intuito 

de favorecer determinados grupos de poder” (p. 29). 

Cardoso (2020), que leciona Ciências Biológicas, disse que tratar do tema credibilidade 

e capacidade de questionamento por parte dos alunos faz parte do seu cotidiano em sala de aula. 

Segundo ela, o estímulo ao pensamento crítico é constante, e foi embutido o questionamento 

sobre o uso correto e ético das informações trabalhadas em sala de aula. “Tudo o que a gente 

pesquisa, eu falo para eles, que a gente precisa saber a fonte de onde nós tiramos, de onde veio 

aquela informação, porque senão isso é plágio e eles podem ser até processados ou algo do tipo, 

porque a gente não pode sair pegando e divulgando alguma coisa sem saber a fonte daquela 

informação” (CARDOSO, 2020). A capacidade crítica no cotidiano dos alunos numa 

perspectiva emancipatória foi questionada:  

 

[...] é bem devagar, é bem lento. Eu acho assim, que eles estão progredindo, mas é 

algo um pouco difícil, não sei se é pela realidade deles, ou a convivência familiar, eu 

não consigo ainda analisar o porquê de eles não terem essa autonomia toda. Mas a 

gente continua tentando, mas eu vejo que são poucos que vão abrindo os olhinhos para 

essa emancipação. É bem difícil [...] (CARDOSO, 2020). 
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Para Paiva (2020), nesta perspectiva emancipatória, ele declara: 

 

A tecnologia, eu olho como se fosse um atalho. Ela é um atalho para que o aluno 

aumente a sua gama de conhecimento, isso é fato. A tecnologia passa a ser uma 

ferramenta, uma das. Não que ela seja a única. Uma das ferramentas. E, como eu vejo 

isso? Ela passa a não ter um sentido completo, ela passa a ter um sentido, como se eu 

tivesse partes de um todo. A tecnologia é uma parte (PAIVA, 2020). 

 

CCI é, então, em uma primeira formulação, a faculdade sociocognitiva que orienta nossa 

atenção e seleção informacionais, segundo Schneider (2019). “Essa atenção e essa seleção 

devem articular de modo eficiente a compreensão de nossas próprias necessidades 

informacionais – ou de outra ordem, mas para cuja satisfação a informação é imprescindível – 

com a identificação da informação capaz de supri-las” (SCHNEIDER, 2019, p. 8). 

 

O grande volume e a alta velocidade das informações que circulam pelos mais 

diversos canais existentes nas sociedades contemporâneas fazem com que seja cada 

vez mais urgente a aquisição de ferramentas indispensáveis para o acesso e a 

utilização dessas informações pelos indivíduos, comunidades e instituições. Para 

tanto, contudo, necessita-se de algo mais do que ferramentas tecnológicas, algo que 

envolve seu domínio, mas que não se limita a ele: CCI (SCHNEIDER, 2019, p. 7). 

 

Paiva (2020) corrobora com sua resposta nos trazendo uma visão de como ele trabalha 

em sala de aula a capacidade crítica dos alunos ao receberem ou terem contato com algum 

conteúdo proveniente de plataformas tecnológicas. Segundo ele, há um caminho de ensino de 

como utilizar as ferramentas da tecnologia em busca da credibilidade da informação. “A 

credibilidade da informação é uma coisa assim: é refinar os conteúdos”, define.  

 

É você acessar um site e ver aquele site e olhar conteúdos que estão super resumidos 

e falar: será que esse conteúdo aqui, essas informações eu posso acreditar nelas? Já 

aconteceu de eu pegar informações, por exemplo, na internet, que estavam totalmente 

erradas. É o caso do Wikipédia. É o que o aluno faz. Ele não sabe pesquisar, a primeira 

coisa que aparece para ele é o Wikipédia, e ele vai no Wikipédia, onde qualquer um 

pode ir lá e transformar aquilo lá, acaba passando informações erradas. Eu já peguei 

trabalho de escola de Geografia que vinha com informação errada e que a fonte era 

Wikipédia. Então, ainda há uma dificuldade muito grande na confiabilidade desses 

materiais (PAIVA, 2020). 

 

Paiva (2020) reforça a necessidade da tecnologia e acesso a ela de forma ampla e com 

qualidade por parte dos alunos e que seja efetivada na prática e não somente no discurso. 

“Então, por isso que a internet, por ser uma ferramenta boa, uma ferramenta da tecnologia, boa, 

ela precisa ainda avançar exatamente nesse investimento e planejamento”. [...] “Ele tem um 
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material escasso, de certa forma, porque se eu não tenho um computador na mesa de cada aluno, 

se eu tenho uma sala de Informática que vive ocupada, eu não posso investir de forma pesada 

ainda nesse sentido” (PAIVA, 2020). 

Uma reflexão sobre o uso correto das tecnologias da informação, ou seja, o que fazer 

com essa tecnologia, o que fazer com essa informação que a rede nos oferece o tempo todo, 

para o aluno, foi um dos pontos levantados e o uso ético da informação em sala de aula. Paiva 

(2020) declara, sobre a questão da ética, que o aluno precisa ser guiado e “por isso que eu falei 

da outra vez, que o aluno sendo guiado, eu consigo aplicar, a todo momento, essa ética na 

informação, a confiabilidade, e o professor precisa, de certa forma também, passar por um 

preparo” (PAIVA, 2020).  

 

3.1 Apropriação da tecnologia no ambiente escolar 

 

Aquino (2020) ressalta que o curso da escola é insuficiente para o ensino de tecnologia 

ou domínio das ferramentas e na parte da oferta da internet. “O momento em que eu estimulo a 

turma, os alunos a pensarem criticamente geralmente envolve a prática, construção de alguma 

coisa relacionada ao conteúdo, então se eles estão construindo, eles são sempre estimulados a 

criticar e a questionar por que está dando aquele resultado, mais ou menos então, aliando aí a 

prática com a teoria” (AQUINO, 2020). 

 

Eu acredito, sim, que o aluno pode se tornar mais crítico através da tecnologia, através 

do uso dessas tecnologias, porque é o que dá acesso a tudo, ele tem toda a informação 

ali na sua frente e ele só precisa ser direcionado para poder conviver de forma 

harmoniosa com essa tecnologia e com o uso crítico (AQUINO, 2020). 

 

Cardoso (2020), ao ser questionada sobre a forma como avalia o manuseio das 

tecnologias por parte dos estudantes, declara que é “sem limite”. Para ela, o retorno didático, 

de aprendizagem do aluno pela internet, ainda é baixo. E pontua como é preocupante a situação 

de determinados alunos que estão envolvidos com a tecnologia. 

  

Ano passado eu tinha um aluno, na turma 801, que já estava chegando no nível de 

vício, a meu ver, porque ele passava a madrugada inteira usando o celular e ia para a 

escola e ficava dormindo, e ele mesmo falava: ah, eu não consigo parar de jogar. 

Então, eu acho que muitos alunos ali, e até pelo caso de muitos ali não terem, em casa, 

acesso à internet e não terem acesso à tecnologia, na escola, os que têm celular e a 

gente tem internet, aí eles ficam sem limite. É complicado mesmo (CARDOSO, 

2020). 
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Quando questionada se, ao se ter uma escola 100% digital e tecnológica, na perspectiva 

do conhecimento crítico, como seria trabalhada essa realidade, Cardoso (2020) declarou que 

ajudaria muito. 

 

Eu digo assim, apesar deles não saberem controlar esse mundo, especificamente no 

celular existem muitas formas da gente utilizar a tecnologia, não é só no celular, 

exemplo disso foi esse Projeto da Micro Bit, que eu vi, que mesmo eles não tendo 

muito conhecimento, eles adoraram fazer, fizeram quadrinhos incríveis, se você quiser 

depois até posso te mandar foto sobre o projeto e eles fizeram com super afinco, alunos 

que nem tinham muito interesse assim, quiseram participar, então é uma coisa que 

realmente encanta os alunos e se for usada com esse intuito educacional é muito 

válido, e eu acho que precisa, porque eles ficaram me pedindo até na aula normal 

mesmo, “vamos, vamos pro Micro Bit, vamos fazer alguma coisa com o Micro Bit”, 

então eles se sentiram mais importantes até, eles gostaram demais (CARDOSO, 

2020). 

 

As iniciativas pedagógicas de incentivo às práticas tecnológicas são para Cardoso 

(2020) um caminho, porém são necessários mais investimentos. “Às vezes tento, como é 

Ciências, eu tento levar para o ambiente externo para ver os fenômenos, tento levar pro 

laboratório pra gente fazer umas experiências, então ainda consigo, mas eu acho que para as 

outras disciplinas se tivesse uma tecnologia ia ser muito melhor” (CARDOSO, 2020). 

Moraes (2020), ao visualizar um cenário hipotético onde ter uma escola 100% digital e 

tecnológica, na perspectiva do conhecimento e da crítica, avaliou que seria um sonho de quem 

está nessa área, na área de tecnologia, “ver tudo bem tecnológico, mas antes disso eu acho que 

a gente tem que preparar as pessoas para isso tudo”. 

  

Então, não adianta eu ter uma lousa de 30 mil reais e o professor escreve lá no quadro 

de giz: 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, e depois ele vai repetir isso na lousa digital. Então, eu 

acho que primeiro tem que ter preparo, mas seria muito interessante que, cada vez 

mais, o todo seja totalmente tecnológico, ia ser muito legal mesmo. No nosso caso, do 

CIEP, e de outras que têm informação, elas estão explorando isso, mas ele já vem de 

casa com isso. Mas eu acho que a escola é o lugar de você tentar mostrar padrões de 

como utilizar aquilo, de padrões de funcionamento para ele ter, como eu falei, uma 

eficiência melhor [...] (MORAES, 2020). 

 

A realidade de conectividade nas escolas ainda é um problema a ser enfrentado. 

 

É um sonho de qualquer prefeitura dar um notebook para cada aluno. Piraí conseguiu, 

só que o despreparo, apesar dos professores terem, todos, formação, tiveram inúmeras 

formações, mas muitos não conseguiram absorver de maneira completa ou então o 

notebook era dado para o aluno para ele jogar. Era uma forma de entretenimento, não 

era uma forma educativa, de dar educação, era uma forma de deixar o aluno mais 

tranquilo. Então, o potencial da tecnologia, a meu ver não é esse (MORAES, 2020). 
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Paiva (2020), ao falar sobre a relevância da tecnologia no ambiente escolar, declara que 

a tecnologia passa a ser uma ferramenta de uma gama de informação gigantesca, “eu posso usá-

la de várias e várias maneiras, eu posso explorar o conhecimento muito vasto, só que a própria 

internet, para o próprio profissional, ela precisa ser muito bem garimpada”. Takahashi (2000) 

nos lembra que as novas tecnologias de informação e comunicação abrem oportunidades para 

integrar, enriquecer e expandir os materiais instrucionais. Além disso, apresentam novas formas 

de interação e comunicação entre instrutores e alunos. 

 

Então, a tecnologia, de certa forma, você vai ter que fazer um esforço muito maior 

para que possa juntar as peças para apresentar essa aula com melhor qualidade, e aí 

quando você pesquisa, você tem que perder um tempo muito grande garimpando, 

porque aparecem conteúdos que são muito simplórios, e aí acaba dificultando, por 

exemplo, na hora de você aplicar uma aula. Então, ela tem que ser preparada antes, 

uma melhor qualidade, os sites precisam estar mais mastigados, para que eu possa, aí 

sim, aplicar uma aula de qualidade. O que eu vejo hoje nessa parte de tecnologia de 

uso em sala de aula é exatamente isso. É como você garimpar esses conteúdos para 

que sua aula seja de boa qualidade. É preciso um planejamento, é preciso um tempo 

de planejamento para que isso possa ser feito. É onde, por exemplo, na rede, quando 

você tem um tempo de planejamento, que você poderia fazer em casa, você tem que 

fazer na escola. Então, o tempo que eu estou me deslocando da minha casa, que eu 

estou indo para Piraí, eu poderia estar em casa pesquisando e montando minha aula 

em cima da tecnologia. O que não acontece. Quando chega lá a internet não funciona, 

você não consegue pesquisar e vai perder seu tempo, vai perder o seu dia. E aí você 

volta para sua casa, cansado, e aquele tempo que deveria ser aproveitado em casa, 

com a preparação de recursos tecnológicos que você chega na escola e tem internet 

que funciona, isso não é possível, por isso que eu falo que precisa avançar, e muito 

ainda, na questão da gestão e organização de como esses recursos serão aplicados 

(PAIVA, 2020). 

 

Em um cenário hipotético, onde haveria uma escola em sua totalidade digital, Paiva 

(2020) afirma que isso seria um sonho, “porque a gente vive hoje numa era digital, onde as 

grandes empresas usam essa ferramenta para obter lucros e aí a sociedade, a escola, a educação 

usaria para poder emancipar esses seres humanos e emancipar a sociedade em si”.  

 

Seria de fato um sonho que ainda pretendo ver, e eu quero muito que um dia isso 

aconteça, para que eu possa olhar para a educação e falar que minha aula está 

caminhando com as próprias pernas e que ela pode usar essas ferramentas para o seu 

benefício, que é uma realidade hoje na sociedade, mas que ainda precisa avançar e 

muito, aí, nessa área educacional. Seria um sonho eu ver essa sua pergunta sendo 

realizada (PAIVA, 2020). 

 

Sabemos que o desafio é grande para superarmos a diferença tecnológica se comparado 

aos países desenvolvidos. Takahashi (2000) até arrisca em dizer que o desafio é duplo: superar 

antigas deficiências e criar as competências requeridas pela nova economia. 
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CONCLUSÃO 

 

Chegamos a um entendimento de que a inclusão digital na cidade de Piraí está longe de 

ser um modelo de cidade cem por cento conectada. Com um olhar atento às necessidades do 

setor de Educação da cidade, percebe-se que há muito a ser feito para que os alunos estejam 

conectados e rompam com a barreira do distanciamento tecnológico, visto que nem todos têm 

acesso à internet em suas casas e esse diagnóstico se revela e se acentua ainda mais no momento 
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de pandemia que estamos vivendo em função do novo coronavírus. Todo esse diagnóstico 

resgata um sentimento de luta que a sociedade precisa abraçar para defender os professores que 

estão em sala de aula sem qualquer estrutura para ensinar e tentar fazer a realidade das crianças 

um pouco melhor à luz do conhecimento.  

Lecionar num ambiente tecnológico é um desafio diário para quem ensina e para quem 

aprende. Para quem ensina, se apropriar de novas tecnologias como aparato necessário e atual 

como forma de melhorar sua didática e superar o modelo tradicional aprendido durante anos. 

E, para quem aprende, há um contexto social que limita e cria barreiras que estão além da 

vontade de aprender.  

Com o relato dos professores do CIEP Margarida Thompson, ficou evidente que há um 

abismo entre o que é discurso e o que é prática dentro da cidade de Piraí quando o assunto é 

tecnologias em sala de aula. Todas as evidências colaboraram para que as hipóteses inicialmente 

levantas neste trabalho fossem confirmadas. Percebemos que há uma luta travada 

cotidianamente entre os professores que querem melhorar o ensino com as novas tecnologias 

versus os professores que ainda são resistentes às novas tecnologias de comunicação e 

informação. 

Percebe-se a necessidade entre os professores de dominarem as ferramentas e o uso 

delas em sala de aula, mas não queremos responsabilizar os professores por não estarem 

atualizados e sim, dividir essa conta com o poder público, Prefeitura, Secretaria de Educação, 

gestores públicos e sociedade. A vontade de ensinar utilizando as novas tecnologias não é o 

suficiente, é preciso investimento que alcance quem está na ponta deste processo: o aluno. As 

estruturas ainda são precárias, mediante relatos. Uma cidade tecnológica e um ambiente escolar 

tecnológico não são facilmente identificados pelos professores e, por consequência, pelo aluno, 

o maior prejudicado neste processo.  

Há uma necessidade de mudança de pensamento dentro das universidades. É preciso 

repensar os modelos educacionais e a forma como há anos os educadores têm sido formados. 

As formas tradicionais de ensino se tornaram ultrapassadas e precisamos avançar em políticas 

públicas, em educação de qualidade e, principalmente, numa formação sólida para os nossos 

professores. 

Precisamos acreditar que uma educação não pode ser neutra, mas sim uma ferramenta 

prática de liberdade.  

 

“Não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Educação ou funciona 

como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica 

do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a ‘prática da liberdade’, 
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o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e 

descobrem como participar na transformação do seu mundo” (FREIRE, 1996, p. 15).  
 

Nosso trabalho de campo revela grande disposição e conhecimento prático dos 

educadores no que se refere aos fundamentos da competência crítica em informação, 

principalmente nas orientações quanto ao uso crítico e reflexivo da internet. É curioso que os 

professores revelem bom senso nesse uso, mesmo sem formação teórica consistente nessa 

temática. Fica evidente que se houvessem políticas públicas consistentes para implementação 

da AMI e da CCI teríamos as bases fundamentais para uma inclusão digital que vá além do 

acesso, mas que tenha neste realmente o ponto de partida de todo um necessário projeto 

pedagógico e comunicacional.  

Espera-se que o investimento de inclusão digital na cidade de Piraí, e em todas as 

cidades e locais deste Brasil, não fique apenas no discurso político e, sim, na prática cotidiana 

de incentivo à inclusão. Embora a internet esteja nas mãos do capital, seguiremos lutando por 

uma internet livre, forte e resistente. 
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ANEXOS 
 

ENTREVISTA COM RODOLFO GUIMARÃES DE AQUINO 

Professor de Matemática do CIEP Margarida Thompson – Piraí 

[via ZOOM], 16 ago. 2020. 

 

RODOLFO GUIMARÃES DE AQUINO: - A dificuldade está sendo essa, parar um tempo 

pra te responder, porque se fosse pra responder o questionário por escrito, já tinha te mandado 

aí. Outra possibilidade também, é ir pro áudio, porque a gente não precisa estar junto aqui ao 

mesmo tempo. Você manda a pergunta, eu te respondo, se você achar que a minha resposta não 

ficou completa, eu completo a resposta com outro áudio, é só a gente ir trocando ideia, que aí 

de repente a gente, nesse tempo aí, do primeiro contato até hoje, a gente já tinha concluído. Se 

por áudio te atender, a gente não precisa estar com horário marcado. 

Felipe, eu vou começar a responder umas perguntas aqui, é só você editar aí o que você achar 

que não ficou bom. 

Então, a primeira: eu me chamo Rodolfo Guimarães de Aquino, tenho 41 anos, leciono há 11 

anos e sou Professor de Matemática. 

A minha relação com a tecnologia, como Professor, eu tenho uma boa relação, tanto na vida 

pessoal quanto na vida profissional. Não tenho dificuldade de estar usando as ferramentas 

tecnológicas, eu acho que é isso, a relação. 

Na escola, a minha experiência com a tecnologia para desenvolver as aulas, eu uso o 

computador pra poder preparar algum conteúdo que envolva figuras, uso a Internet, pra 

pesquisa, uso os livros digitais no formato PDF no celular, então a maioria dos livros que eu 

uso estão em PDF no celular, não carrego livro físico, só os que estão disponíveis na escola, 

que eu uso, então na maior parte do tempo eu estou com o livro digital. 

O n.º 4 aqui está perguntando se eu preciso utilizar alguma ferramenta tecnológica pra ministrar 

as minhas aulas. Bem, eu não preciso, não há necessidade que seja primordial pra eu ministrar 

a minha aula, eu posso ministrar minha aula sem o uso de tecnologia. 

O n.º 5 aqui fala principalmente do acesso a Internet. Então, o acesso a Internet me auxilia 

principalmente na pesquisa de conteúdos, de figuras que eu possa utilizar durante a aula e 

também na preparação de avaliações. 

O nº 6 ali está perguntando se eu tenho conhecimento do Piraí Digital. Sim. Tenho 

conhecimento. 

O n.º 7 é a oferta da Internet interfere positivamente e também tem o lado negativo. A parte 

positiva é que o Professor, quando acha necessário usar a Internet como ferramenta, ele abre 

muitas possibilidades, deixando até a aula mais atrativa. O outro lado é que quando não há 

intenção do Professor de usar a Internet e os alunos têm esse acesso, isso pode ser uma distração. 

O n.º 8. Eu percebo que os alunos são completamente atraídos pela tecnologia, é um ponto 

positivo pra uso dessa ferramenta durante as aulas, porém não é um uso que seja o principal ali, 

mas ele pode ser usado como uma ferramenta de apoio, porém eu acho que ainda existe uma 

grande dificuldade pelos alunos se perderem durante as aulas, pois qualquer momento de 
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distração ali, eles acabam abrindo alguma outra coisa que não corresponde a aula. Então, eu 

acho que essas ferramentas precisam sofrer algumas adaptações para que sejam implementadas 

e usadas na escola, pra que a gente não perca o objetivo. Eu vejo que eles estão completamente 

envolvidos, porém acaba que se perdem ali dentro desse mundo tecnológico das informações. 

Olha, n.º 9. Pra avaliar um aluno com o uso da tecnologia, basicamente é na observação ali, 

durante a aula, pra poder ter essa ideia de quanto o aluno aprendeu das informações específicas 

do conteúdo dado durante a aula. Então, basicamente ele vai pegar as informações da aula e 

aplicar dentro de algum recurso tecnológico, seja na construção de um gráfico, de figuras com 

ângulos, arestas, vértices, então a avaliação é dada mais dentro da aplicação. 

A n.º 9 e a n.º 10 eu achei muito parecida. Então, eu acho que uma resposta está 

complementando a outra aí. Se tiver faltando alguma coisa, não foi suficiente, é só você me dar 

uma ideia aqui. Então, a 10, vou dar um exemplo: eu, junto com o Professor de Robótica, 

quando fui dar uma aula envolvendo sólidos geométricos, cubo, paralelepípedo, pirâmide, eu 

dei a aula teórica, normal, pra eles, com todas as informações e depois nós construímos esses 

sólidos geométricos e os alunos, separados por grupos, estavam montando nesses sólidos 

geométricos, nos vértices, nas arestas, nas faces, colocando leds, que iam acender de acordo 

com um determinado comando que eles queriam lá. Então, é uma aplicação da parte teórica, 

então o aluno ali, que estava programando para que os leds piscassem nos vértices, ele teria um 

auxílio pra poder ter essa construção da aprendizagem de que qual é a posição do vértice no 

sólido geométrico, ou qual é a aresta, quantas arestas, quais são as faces. Bem, a avaliação 

então, parte da construção e da aplicação da parte teórica. 

O Programa Piraí Digital começou com uma proposta muito boa, foi assim que eu entrei para 

o Município, mas devido a problemas, eu acho políticos, acabou que ele acabou se perdendo, 

porque tinha propostas de um computador por aluno, esses computadores ficaram guardados na 

escola, em armários específicos, aí num certo momento obrigaram liberar esses computadores 

para que esses alunos levassem pra casa, e a partir desse momento todos esses computadores 

foram sucateados, nós temos uma clientela de alunos muito carentes e sem um responsável pra 

ficar tomando conta, o tempo todo, desse computador, é lógico que ia estragar. É logico, 

qualquer criança, independente de ser carente ou não, se você dá um computador na mão dela 

sem nenhum tipo de supervisão, isso vai virar um brinquedo e vai acabar estragando. Agora, 

quanto ao acesso a Internet, eu não tenho conhecimento se em todos os bairros eles têm acesso 

a Internet de forma efetiva, que funcione, na verdade eu acho que não, até porque a gente está 

vivendo esse momento de tentativa de um ensino a distância, devido a pandemia e pelo que 

chega pra gente, muitos não têm acesso a Internet, então não chega pra todos. Dentro das 

escolas, eles têm o acesso, mas isso eu já falei lá em cima, dentro da escola é uma ferramenta 

muito boa, porém ela tem que sofrer alguns ajustes pra que esses ajustes facilitem o uso no 

cotidiano. Simplesmente ter uma Internet liberada lá o tempo todo, vai ser motivo de distração. 

N.º 12. Eu vejo um acesso a Internet, como mais uma ferramenta pra auxiliar na atração e 

participação dos alunos durante a aula, mas não vejo ela como primordial, principalmente no 

Ensino Fundamental, que os alunos são muito dependentes e uma aula tem que ser muito bem 

planejada pra poder ter um acesso direcionado a Internet, senão essa aula vai se perder e o 

Professor vai ter um trabalho gigantesco e vai sair frustrado, porque como eu já disse em 

algumas perguntas anteriores, os alunos facilmente são atraídos por redes sociais e coisas do 

tipo. 
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Oi. Bom dia! Vou responder aqui. Realmente esqueci de tocar nesse assunto, realmente a 

internet não é suficiente, e não tem qualidade. Se você tiver poucas pessoas conectadas, você 

até consegue fazer o básico, mas quando muitas pessoas estão conectadas, a gente não 

consegue. Por exemplo, uma coisa que é comum no dia a dia, que é assistir vídeos, Netflix, por 

exemplo, já não rodaria, ficaria travando, a gente ficaria tentando diminuir a qualidade e não 

rodaria. Eu vou dividir os áudios aqui, senão vai ficar muito grande. 

Eu tive um projeto junto com uma equipe da Robótica, eu acho que até comentei num áudio ali 

em cima, foi dos sólidos geométricos e o uso de led, então eles estavam aplicando o 

conhecimento da Robótica pra evidenciar as propriedades, características dos sólidos 

geométricos. Nós participamos até de uma feira de tecnologia. Olha, tem foto sim, mas aqui 

comigo eu não tenho não. Talvez eu tenha algumas fotos no Notebook da escola, que está lá na 

escola, no armário ou a própria escola tenha. Deixa eu passar para o próximo aqui, vou cortar 

o áudio. 

Então, essa da Internet, acho que ela ficou parecida com a primeira, se é suficiente ou não é 

suficiente, se você está se referindo a qualidade só da Internet, ou se você está querendo saber 

se precisava de mais alguma coisa ou só Internet. Se for esse o caso, precisaríamos, com certeza, 

que tivesse mais um laboratório de Informática que funcionasse, principalmente as máquinas 

com Windows, porque não adianta colocar um computador com um sistema operacional que 

ninguém sabe mexer, tivesse uma facilidade de você chegar e plugar o seu Notebook num cabo 

e já sair no projetor, um projetor que ficasse fixo, ou seja, um laboratório que já tivesse uma 

estrutura. 

Olha, no Ensino Fundamental eu não tenho hábito de usar a Internet. Dá um trabalho terrível e 

na maioria das vezes o seu objetivo não é atendido. É complicado, mas depende muito da turma, 

você tem que escolher a turma, não dá pra você dar a mesma aula pra turmas diferentes. 

Sim, totalmente, os alunos não têm acesso a Internet fora da escola, pelo menos boa parte, não. 

Não sei dizer o quantitativo, mas segundo alguns comentários, os alunos nos finais de semana, 

ficam em frente da escola pra poder pegar o sinal da Internet. Vou aproveitar aqui, que eu 

respondi rapidinho, vou ver a última ali. Se eu considero o aluno envolvido como um aluno 

conectado? Olha, essa pergunta eu não entendi muito bem. Essa última aí, você me dá uma 

ajuda, porque eu não entendi não. Amanhã, eu continuo na outra folhinha. Vou esperar você 

responder aqui, aí eu te respondo. 

Vou dar sequência aqui nas respostas. 

Voltando ao n.º 1, aquela segunda parte, da parte quantitativa, eu nunca ouvi falar não, da 

competência crítica da informação. 

FELIPE SANTOS – Vou te lembrar, Professor, pode deixar. Fico sem graça, mas vou lembrar, 

você está pedindo, sou o maior interessado nisso, fica tranquilo. 

RODOLFO – Então, n.º 2 aqui também, competência crítica da informação. Não, ne? Porque 

eu nunca ouvi falar de competência crítica da informação. Pelo texto, você meio que subentende 

do que se trata, mas não sei ao certo como funciona, então acho que não. 

A n.º 4 a resposta é SIM. 

A n.º 5 também, a resposta é SIM. 
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A n.º 6 também é SIM. 

A n.º 7 a resposta é SIM. 

A n.º 1, o curso da escola é insuficiente, tanto na parte da oferta da Internet, que a gente já 

comentou anteriormente, você até sinalizou lá, me lembrou, eu tinha deixado passar essa 

observação, e eu também já tinha dito antes que eu me considero com conhecimento 

intermediário avançado sobre tecnologia. 

A n.º 2. O momento em que eu estimulo a turma, os alunos a pensarem criticamente geralmente 

envolve a prática, construção de alguma coisa relacionada ao conteúdo, então se eles estão 

construindo, eles são sempre estimulados a criticar e a questionar porquê está dando aquele 

resultado, mais ou menos então, aliando aí a prática com a teoria. 

A n.º 6. Eu acredito sim, que o aluno pode se tornar mais crítico através da tecnologia, através 

do uso dessas tecnologias, porque é o que dá acesso a tudo, ele tem toda a informação ali na 

sua frente e ele só precisa ser direcionado pra poder conviver de forma harmoniosa com essa 

tecnologia e com o uso crítico. 

Felipe, qualquer coisa que você tenha achado que ficou aí muito superficial, só fazer como a 

gente fez da primeira vez lá. Você me chama aqui e eu tento explicar melhor. Valeu, abraço. 
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ENTREVISTA COM NATÁLIA DAS NEVES CARDOSO 

Professora de Biologia do CIEP Margarida Thompson – Piraí 

[via ZOOM], 20 set. 2020. 

 

 

FELIPE SANTOS: Então, Natália, só me apresentar pra você. Meu nome é Felipe Santos, sou 

aluno do Programa de Pós-Graduação e Mídia Cotidiana da UFF e a minha pesquisa, eu estou 

fazendo um levantamento de dados pra minha dissertação de Mestrado, que eu pretendo 

defender daqui há 2 meses. O foco da entrevista é desenvolver, juntamente com os Professores 

do CIEP Margarida Thompson, de Piraí, dados capazes de me dar uma visão, tanto local, da 

cidade, como da questão da escola mesmo, dos profissionais da educação. Numa perspectiva 

da escola, o que foi desenvolvido ao longo desses anos com relação a inclusão digital, a inclusão 

social, por meio do Programa Piraí Digital ou como que os Professores lidam com a tecnologia 

em sala de aula, por meio da perspectiva da competência crítica da informação. Então, a minha 

pesquisa é sobre isso, eu reitero aqui os meus agradecimentos por você ter disponibilizado seu 

tempo, conceder essa entrevista, vai ser muito útil pra mim, a gente vive um momento político 

de total descrédito com a ciência, então a gente está acreditando em pesquisas, está acreditando 

nas nossas crianças é muito importante. Eu peço autorização pra, depois, poder transcrever o 

áudio, transcrever a entrevista pro meu trabalho. Você autoriza? 

NATÁLIA CARDOSO:  Sim. Autorizo. Eu ia até te perguntar se você quer que assine alguma 

coisa, algum documento. 

FELIPE: - Eu vou consultar o meu Orientador, porque como eu estou na etapa de levantamento 

de dados ainda, essa parte burocrática ainda não perguntei lá no Programa. Mas aí, eu tiro a 

dúvida e recorro à vocês sim. Eu acho que vou precisar disso. 

NATÁLIA: - É porque na minha Monografia, eu precisei utilizar dados de outras pessoas, eu 

tive que anexar no final da Monografia esse documento, mostrando que eu tinha autorização 

pra usar. Então, talvez precise. 

FELIPE: - O caminho é mais ou menos esse mesmo. Não deve mudar muito. Bom, Natália, 

vamos começar a nossa entrevista e eu, primeiro de tudo queria te conhecer. Saber o seu nome 

completo, quanto tempo você leciona na escola, quanto tempo que é Professora. 

NATÁLIA: - Tá. Então, vamos com calma, porque eu não sou muito boa nisso não. Meu nome 

completo é Natália das Neves Cardoso, eu leciono a disciplina de Ciências, eu sou formada em 

Ciências Biológicas e eu leciono lá em Piraí desde 2015, mas como Professora eu iniciei em 

2013. 

FELIPE: - Perfeito. E, Natália, já vou direto à pergunta, porque a questão do meu trabalho é a 

questão da tecnologia. Então, assim, qual a sua relação, como Professora de Ciências 

Biológicas, qual a sua relação com a tecnologia, como você usa isso no seu espaço de trabalho, 

com os seus alunos? 

NATÁLIA: - Com eles, eu uso muito computador, Powerpoint. Eu consigo projetar algumas 

aulas, projetar alguns vídeos, a gente usa alguns vídeos e pesquisa mesmo lá no laboratório de 

informática, mas eu vejo que eles têm muita dificuldade com essa questão de pesquisa. Eles 

sabem utilizar muito o celular pra questão de jogos e aplicativos de bate papo, mas pra pesquisa 

eles não conseguem não. Lá na escola, ano passado, teve até um Projeto, não sei se você 
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conhece, da BBC Micro Bit, não sei se você já ouviu falar, é um Projeto que estimula 

programação nas escolas por parte dos alunos da rede pública, e aí a nossa escola foi sorteada, 

foi até o Professor de Robótica, na época que inscreveu a escola, e o Projeto foi trabalhado lá 

na escola por um tempo, assim, eles conseguiram até fazer, foi a turma do 6º ano, eu trabalhei 

junto com o Professor de Robótica, eles tiveram alguma coisinha, bem básica sobre de 

programação, com essa plaquinha, que era Micro Bit, mas ele proporcionava de várias outras 

coisas, como irrigação de horta, fazer robô, mas eles só fizeram mais um dadinho mesmo, com 

essa plaquinha, eu programava a aula pra ser básica, de modo aleatório, de 1 à 6, de acordo com 

o joguinho lá deles, e eles tinham muita dificuldade, pra programar, pra conectar na tomada, a 

maioria tinha dificuldade. 

FELIPE: - Ok. E quando você fala que tem alunos que têm facilidade de mexer com celular, 

pela questão dos jogos, mas você identifica alguma dificuldade deles na questão do manuseio 

básico, por exemplo, Powerpoint, Word. 

NATÁLIA: - Isso, eles não sabem nada, eles não sabem nem copiar um texto e colar no Word. 

Esses softwares básicos, Powerpoint, Excel, Word, eles não sabem utilizar nada disso. 

FELIPE: - Ok. Na escola, no CIEP, qual a sua experiência com a tecnologia? Você 

desenvolveu algum projeto ligado a sua área, você fez algum tipo de trabalho assim? 

NATÁLIA: - Não. Só esse do Micro Bit mesmo. Tentei até usar na horta da escola, mas como 

é pra usar só por 3 meses e o livro era bem longo, as unidades de irrigação era mais pro final, 

pra ter um embasamento maior, não deu tempo, mas se eu tivesse que usar, eu usaria mais pra 

programação da horta, mas eu não usei. Eu só até um pouco leiga, mas acho que daria pra 

aprender. O que eu sei mexer de tecnologia são esses softwares da Microsoft, Powerpoint, 

Excel, Word, esses eu domino, um pouco do Corel também, por causa da minha formação. Mas, 

só esses assim. Esse negócio de programação é um desafio. Esse programa da BBC Micro Bit 

foi um desafio, eu estava até aprendendo junto com os alunos e o Professor de Robótica. 

FELIPE: - E você acredita que o fato de não dominar, por exemplo, os alunos em si e até o 

Professor, atrapalha na hora de ensinar algo novo ou ensinar, na sala de aula? 

NATÁLIA: - Não, porque eu acho que isso foi uma experiência bem interessante, porque nós 

estávamos construindo juntos. Como tinha o passo a passo no livro também, era um liro bem 

básico, eu acho que deu pra gente construir junto, mesmo todo mundo tendo dificuldade. Isso 

de tecnológico e é novo pra eles, eles gostam muito, se não for assim, de matéria, se não tiver 

que decorar alguma coisa, eles gostam bastante. 

FELIPE: - Entendi. Bem, vamos para a próxima pergunta. Como Professora, você tem 

conhecimento do Piraí Digital? 

NATÁLIA: - Só escutei falar. Isso envolve coisas de Robótica, não é isso? 

FELIPE: - É. Tem também essa parte. Eles visam espalhar o wifi nos pontos de Piraí, e tal. 

NATÁLIA: - Ah, isso é mentira pra mim, porque agora eu estou tendo uma dificuldade enorme 

com os alunos, porque a gente não consegue acessar a plataforma, porque a gente está dando 

aula remota, e muitos não têm acesso a Internet não. Até perguntei, levantei essa hipótese, poxa, 

é bem redundante, sei que dizem Piraí Digital, mas é uma dificuldade pra acessar uma 

plataforma pra ter as aulas, o aluno não consegue. Eles falaram que é questão geográfica, 

topografia, então não chega em determinados locais. O que eu conheço do Piraí Digital, é no 
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caso da Secretaria de Ciência e Tecnologia, na verdade, é o Projeto dele com Robótica, porque 

tinha aluno nosso, da escola, que participava desse Projeto, aí eu conheço alguma coisa. 

FELIPE: - De fato, o Piraí Digital teve uma reformulação, ele começou com uma proposta e 

hoje ele tem uma nova roupagem, com essa questão mais voltada pra Robótica e iniciou 

realmente com a questão do sinal e a inclusão digital e hoje ele trabalha mais com essa questão 

da Robótica mesmo, faz sentido o que você falou. Bom, eu vou perguntar, você acabou de me 

responder, mas eu vou perguntar de novo, que é a questão do Piraí Digital. Você julga presente 

no cotidiano dos alunos, e como você avalia essa ferramenta de auxílio nas aulas? 

NATÁLIA: - Então, nas aulas, eu vou ser bem sincera. A Internet não funciona nem na sala de 

aula, funciona mais na sala de informática. Porque o nosso diário é on-line, muitas vezes a sala 

do 6º ano que é mais longe de onde está o roteador, eu não consigo fazer nem a chamada, entrar 

no sistema pra fazer a chamada, então eu acho que não é eficiente não, esse acesso. Os alunos 

também, eu acho que não chega, ne? 

FELIPE: - É. Isso é um problema que se afeta o aluno, acaba afetando o Professor, afeta a 

cadeia toda. 

NATÁLIA: - É. Complicado. 

FELIPE: - Agora eu queria entrar numa parte da nossa entrevista que são as perguntas 

qualitativas. Mais de opinião, da competência crítica em informação. Você já teve contato com 

esse tema? Competência crítica e informação? 

NATÁLIA: - Diretamente não. 

FELIPE: - Você tem alguma ideia do que seja? 

NATÁLIA: - Competência crítica em informação? Eu acho que é ter uma certa criticidade com 

a informação que me é passada, ou seja, você ter um olhar crítica para aquilo que você recebe 

de informação, por exemplo, uma notícia da Internet, eu vou olhar aqui, mas eu tenho que saber 

averiguar se aquilo é verdade ou não, eu vejo, mais ou menos, assim. 

FELIPE: - Perfeito. Bom, você já trabalhou com os seus alunos, porque geralmente é assim: 

eu conversei com o Professor da Robótica, na segunda-feira, e já... 

NATÁLIA: - Com o Mauro? 

FELIPE: - Isso. O Mauro. 

NATÁLIA: - Ele que me ajudou, no Micro Bit. 

FELIPE: - Ah, que legal! Aí, a questão que eu vou fazer agora é: por exemplo, voc~e trabalhou 

com os seus alunos, conteúdo que é capaz de avaliar a competência crítica em informação? Mas 

geralmente é, o Mauro falou pela área dele, Português falou, sempre trabalho de forma crítica, 

você falou sobre a análise do conteúdo, mas você, enquanto Professora de Biologia, enfim, no 

seu dia a dia, você trabalhou com os seus alunos de forma crítica, deles pensarem, de terem essa 

competência crítica em informação? 

NATÁLIA: - Sim. Até porque a Ciência ela busca estimular o aluno a pensar, e ter sempre vi 

essa questão do questionamento daquilo que ele está vendo ou ouvindo, até recentemente teve 

esse incêndio na Austrália e tudo mais, no final do ano passado, muitos vinham com foto e eu 

falava: gente, vocês já viram se isso é verdade mesmo, assim não condizia com a foto do local, 
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então vocês têm que observar, têm que ter essa visão crítica do que vocês estão recebendo. A 

gente sempre procura trabalhar assim. 

FELIPE: - Perfeito. Bom, como Professora, você tem o domínio instrumental, ou seja, o 

conhecimento dos recursos informacionais existentes e das técnicas de tecnologia, pra sua aula? 

Você tem domínio disso, você tem acesso a isso, a escola te proporciona capacitação pra isso? 

NATÁLIA: - Capacitação, eu acho que não. É tudo assim, vem da minha bagagem de 

Universidade mesmo, tipo, o que eu sei usar de Internet, Powerpoint, Word, Excel e até mesmo 

do Corel, vem da minha bagagem universitária. A escola em si, nem o Município me capacitou 

pra nada disso não. 

FELIPE: - Ok. No seu trabalho, a problematização da necessidade da informação, aliado ao 

estímulo da curiosidade intelectual, faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano em sala de aula, 

estimular o aluno. 

NATÁLIA: - Sim. Com certeza. Ainda mais em Ciências, que a gente tem sempre que buscar 

a estimular e ser aquele curioso, porque a Ciências vem pra curiosidade, praticamente. Então, 

eu sempre jogo alguma coisa para que ele pense e me questione daquilo que eu estou falando. 

As minhas aulas são muito baseadas nisso, eu nunca dou pronto, a gente vai discutindo, vai 

criando ali junto, eu voudirecionando perguntas, pra ver o que eles respondem, e a gente vai 

pensando e construindo junto aquela ideia. 

FELIPE: - Perfeito. Bom, você falou esse negócio da credibilidade, de questionar, que acaba 

que o que eu estou te perguntando, acaba repetindo, tá, Professora, é porque por exemplo, o 

questionamento sistemático da credibilidade das informações faz parte do seu cotidiano. E aí 

você disse que sim, realmente, é o aluno pensar o que ele está trazendo pra aula e você estimula 

esse pensamento crítico, ne? Aí, já posso até ir pra outra pergunta: o uso correto e ético das 

informações trabalhadas em sala de aula também é algo que você pensa com seus alunos. 

NATÁLIA: - Sim. Tudo o que a gente pesquisa, eu falo pra eles, que a gente precisa saber a 

fonte de onde nós tiramos, de onde veio aquela informação, porque senão isso é plágio e eles 

podem ser até processados ou algo do tipo, porque a gente não pode sair pegando e divulgando 

alguma coisa sem saber a fonte daquela informação. 

FELIPE: - Ótimo. Então, a capacidade crítica no seu dia a dia, enquanto Professora na sala de 

aula, numa perspectiva emancipatória, é recorrente? Você vê isso quando você estimula o seu 

aluno a pensar de forma crítica, você percebe essa emancipação do aluno? 

NATÁLIA: - Ah! Assim, é bem devagar, é bem lento. Eu acho assim, que eles estão 

progredindo, mas é algo um pouco difícil, não sei se é pela realidade deles, ou a convivência 

familiar, eu não consigo ainda analisar ainda o porquê deles não terem essa autonomia toda. 

Mas a gente continua tentando, mas eu vejo que são poucos que vão abrindo os olhinhos pra 

essa emancipação. É bem difícil. 

FELIPE: - Professora, estamos chegando então numa terceira parte da nossa entrevista, que é 

a parte qualitativa, e aí eu entro com a seguinte pergunta: qual a sua opinião sobre os recursos 

informacionais existentes na escola? 

NATÁLIA: - Bem precário. O Mauro deve ter falado até melhor do que eu. 

FELIPE: - Ele reconheceu essa precariedade. 
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NATÁLIA: - Eu fiz um Projeto no começo do ano com eles, do Dia Internacional das Mulheres, 

então eles investigaram pessoas importantes na Ciências, mulheres e a gente teve que dividir 

um computador pra três alunos, numa turma de 18 alunos. Então, assim, é uma turma pequena, 

então fica difícil mesmo. Quando você quer fazer alguma atividade em sala de aula que precisa 

usar um aplicativo do celular, igual por exemplo, eu tenho um aplicativo que ele identifica o 

nome das plantas. Então, se você sair com eles, eles não têm esse recurso de usar o celular, 

porque muitas vezes é só o meu celular que a gente consegue. Então, é bem precário mesmo. 

Agora mesmo a gente está tendo dificuldade nessa questão de imprimir atividades pra levar 

para os alunos, porque eles não têm acesso, nem na escola, nem em casa, fica bem difícil. 

FELIPE: - Bom, em qual momento, você, como Professora, estimula o seu aluno a pensar de 

forma crítica sobre determinado tema ou assunto? Qual o momento da sua aula que você 

estimula esse aluno a pensar crítica? 

NATÁLIA: - A gente, às vezes, relata coisas do dia a dia voltadas para a Ciências, às vezes 

não tem nem a ver com o meu conteúdo em si, como o caso da Austrália, que eu te falei que 

eles levaram as fotos e a gente viu essa questão, e muitas vezes eu coloco alguns fenômenos 

químicos da natureza pra eles, por exemplo, e aí eu pergunto pra eles: porque vocês acham que 

isso acontece? Por que a nuvem é formada? Qual a relação que tem com o rio, porque tem essa 

relação das árvores com a formação das chuvas e o que vocês acham? Eu vou tentando 

direcionar, mas deixando que eles falem por si. 

FELIPE: - Entendi. E aí, de acordo com a realidade deles, eles vão situando e pensando. 

NATÁLIA: - Eu tento sempre relacionar com a realidade deles, porque se eu fugir muito eu 

acho que eles acabam até criando um bloqueio, e se acham, às vezes, até inferior, por não poder 

participar. Então, assim, tem muitos que questionam na minha aula, achando que tudo é errado, 

mas sempre assim, tentando tosar, não cortar esse aluno, e trazendo sempre pra realidade deles, 

porque eles têm muito essa questão rural ainda, não são muito urbanos, então tudo que for 

relacionado a natureza, eles gostam bastante.  

FELIPE: - Ok. E você falou dessa questão de natureza, eu queria saber o seguinte: você já 

chegou a trabalhar algum tema de tecnologia, mais meio ambiente, natureza com eles, você já 

chegou a trabalhar esse tema? 

NATÁLIA: - Eu tentei trabalhar com essa aplicativo que impede. Eu não sei se você conhece, 

tem um que é INaturalist. Esse lê tudo, você pega, tira foto de um animal ou de uma planta e aí 

várias pessoas do mundo tem acesso e as pessoas, especialistas, podem escrever ali qual o nome 

científico daquela espécie, onde ela corta também, isso a gente já tentou usar, mas sempre 

assim, com o meu celular, e o que identifica a planta também é o PlantNet, que você tira foto 

da planta, esse foi na horta mesmo, ali na escola, e aí você vai procurando pelas imagens 

similares e ele te diz qual a espécie da planta também, características da planta. 

FELIPE: - Interessante. Bom, a última pergunta desse quadro. Você acredita, como Professora, 

que a tecnologia é capaz de tornar o aluno mais crítico? 

NATÁLIA: - Crítico, não sei. Porque é meio difícil falar de crítica, porque eles ainda não têm 

essa percepção do que eles lêem, se é verídico. Então, a tecnologia em si, se eles tivessem. 

Como é do 6º ao 9º, eles ainda têm muita dificuldade de pesquisar a veracidade daquela 

informação, quando eles vêem a informação, eles acham algo no Google, eles acham que é 

verdadeiro. Muitas vezes não é, então eu não sei se a tecnologia auxiliaria eles a serem mais 
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críticos. Essa faixa etária, eu não sei, acho que ainda tem que ter um embasamento maior com 

eles, sobre essa questão da criticidade. 

FELIPE: - Perfeito. Bom, eu vou entrar agora numa última sessão nossa, que é uma pergunta 

consequência. O que pode significar pra você, enquanto Professor, o aluno se tornar capaz de 

compreender as competências críticas da informação, mesmo que inconsciente, ele colocar em 

prática alguns desses níveis da competência da informação, no cotidiano escolar. 

NATÁLIA: - Mais ou menos isso que a gente estava falando, dele saber ler alguma coisa ou 

dele ser autônomo na tecnologia. Não tem a ver com autonomia da tecnologia não. Tem a ver 

mais com ele saber utilizar aquilo, as informações, de maneira crítica, é isso? 

FELIPE: - Exatamente. É isso. 

NATÁLIA: - Então, eu acho que seria o caminho, seria uma glória pra gente, seria uma 

autonomia gigantesca desse aluno, ele seria bem livre pra estar sendo formado, mesmo como 

cidadão de grande potência, porque quando ele souber ter essa criticidade com relação a 

tecnologia da informação, eu acho que, pra ele, vai ser uma perfeita autonomia, vai ser muito 

grandioso. 

FELIPE: - E como você julga a forma como os estudantes manuseiam as tecnologias dentro 

da escola? 

NATÁLIA: - Sem limite. Isso é até preocupante assim, porque não é a grande maioria, mas 

por exemplo, ano passado eu tinha um aluno, na turma 801, que ele já estava chegando no nível 

de vício, a meu ver, porque ele passava a madrugada inteira usando o celular e ia pra escola e 

ficava dormindo e ele mesmo falava: ah, eu não consigo parar de jogar. Então, eu acho que 

muitos alunos ali, e até pelo caso de muitos ali não terem, em casa, acesso a Internet e não terem 

acesso a tecnologia, na escola, os que tem celular e a gente tem Internet, aí eles ficam sem 

limite. É complicado mesmo. 

FELIPE: - Bom, pergunta hipotética: se você observasse que a sua escola é 100% digital e 

tecnológica, como você, na perspectiva do conhecimento crítico, trabalharia esse fenômeno? 

NATÁLIA: - Eu acho que ajudaria muito, eu digo assim, apesar deles não saberem controlar 

esse mundo, especificamente no celular existem muitas formas da gente utilizar a tecnologia, 

não é só no celular, exemplo disso foi esse Projeto da Micro Bit, que eu vi, que mesmo eles não 

tendo muito conhecimento, eles adoraram fazer, fizeram quadrinhos incríveis, se você quiser 

depois até posso te mandar foto sobre o Projeto e eles fizeram com super afinco, alunos que 

nem tinham muito interesse assim, quiseram participar, então é uma coisa que realmente 

encanta os alunos e se for usada com esse intuito educacional é muito válido, e eu acho que 

precisa, porque eles ficaram me pedindo até na aula normal mesmo, “vamos, vamos pro Micro 

Bit, vamos fazer alguma coisa com o Micro Bit”, então eles se sentiram mais importantes até, 

eles gostaram demais. Eu acho que é o caminho, porque ficar da maneira que a gente dá aula 

hoje, sem recursos tecnológicos, só. Eu, às vezes tento, como é Ciências, eu tento levar pro 

ambiente externo pra ver os fenômenos, tento levar pro laboratório pra gente fazer umas 

experiências, então ainda consigo, mas eu acho que para as outras disciplinas se tivesse uma 

tecnologia ia ser muito melhor. 
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FELIPE: - Bom, a gente está chegando na última pergunta, que é como você compreende o 

processo pedagógico de lidar com a tecnologia? Se você fosse um meio, como ensinar esse 

aluno a líder com a tecnologia? 

NATÁLIA: - Eu tento, já vou colocando, como eu falei, quando eu levo para o laboratório de 

Informática pra que a gente faça alguma pesquisa. Vou dar um exemplo mais prático aqui, que 

foi o dia que nós tivemos lá do noes da Ciências e levar eles para o laboratório pra pesquisar, 

eu procuro colocar, mais ou menos, o passo a passo no quadro o que eles têm que fazer, as 

palavras chave que eles têm que pesquisar, então eles têm que clicar naquele link e tem que ler 

o texo, têm que filtrar as informações, eles não conseguem nem usar o Word, na verdade, eles 

têm muita dificuldade. A gente copia da tela no próprio caderno, mas a gente estava levantando 

essa questão agora devido mesmo a ter que dar aula a distância, que eles vão ter que ter aula de 

Informática básica mesmo, pra poder usar o Word, pra poder fazer texto, essas coisas tem que 

ter uma coordenação, então eu acho que ainda falta muito aí, está bem precário quanto a isso . 

FELIPE: - Bom, Natália, a nossa entrevista acaba por aqui e foi de muita valia as suas 

informações, porque eu acho que foi de encontro ao tema, embora eu tive essa visão otimista 

do Piraí Digital, porque quando a gente lê uma coisa e a prática é outra, isso é muito bacana, 

você ter falado, isso mostra realmente a sua visão enquanto Professora, a sua visão crítica da 

situação, do tipo, não é bem assim, a realidade é outra, eu acho que você demonstrou do 

panorama dos seus alunos, essa relação também. Esse distanciamento do ensino tecnológico 

deles enquanto cidadãos, com o manuseio em sala de aula, como que isso interfere também no 

aprendizado deles, e aí você agora falou por último, que eles estão pensando em capacita-los 

para dominar essas ferramentas necessárias na escola. 

NATÁLIA: - É. O básico, ne? Até mesmo pra formação básica deles, futura, porque o caminho 

é esse. A gente sabe que tudo, hoje em dia, é o caminho digital, você vai produzir um artigo, 

você vai produzir um texto, hoje em dia não é mais no papel, é no digital, é no computador. 

Então, isso é muito importante pra eles também. 

FELIPE: - Sim. E Natália, eu quero reiterar o meu agradecimento, a sua disponibilidade de 

conceder essa entrevista pra mim, um momento de Pandemia, todo mundo de isolamento social, 

e o meio acadêmico exige que a gente produza também, pra não perder tempo. 

NATÁLIA: - Eu sei muito bem como é que é isso. 

FELIPE: - O bom de conversar com quem sabe, é que sabe do que eu estou falando. Bom, 

passando tudo isso, é óbvio que eu vou visitar a Ana Paula, Diretora do CIEP, vou conversar 

com vocês pessoalmente, vou agradecer vocês pessoalmente por isso, mas eu já agradeço de 

antemão tudo o que vocês estão fazendo por mim. 

NATÁLIA: - Nada, que isso! É sempre um prazer ajudar, eu sei o quanto é tenso essa questão 

de Mestrado, de prazo, porque realmente a coordenação não pára, ninguém quer saber se a gente 

está no meio da Pandemia. Meus parabéns! 

FELIPE: - Então, passando tudo isso aí, eu te mantenho informado de tudo. 

NATÁLIA: - Tá bom. Se você precisar também de algum material ou uma nova entrevista, 

estou a disposição, fica tranquilo, tá? Abraço aí, boa sorte, viu! 

FELIPE: - Tá bom. Tchau, tchau. 
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ENTREVISTA COM FRANKLIN DIAS COELHO 

Professor da Faculdade de Economia da UFF 

[via ZOOM], 30 set. 2020. 
 

 

FELIPE SANTOS: - Professor, primeiro de tudo quero agradecer a sua disponibilidade em 

conceder essa entrevista pra mim, a gente sabe que fazer pesquisa não é fácil, ainda mais num 

momento de Pandemia, como nós estamos vivendo, um momento de descrédito total com a 

pesquisa no Brasil, a gente está aqui acreditando, mesmo que à distância, a gente está aqui 

acreditando na pesquisa e buscando mais informação. Então, te agradeço de coração por estar 

colaborando com a minha pesquisa pra poder concluir meu Mestrado e conquistar o título aí. 

Bom, eu iniciei a entrevista agora com o Professor da Faculdade de Economia da Universidade 

Federal Fluminense, Franklin Coelho, que em parceria com a UFF, desenvolveu o Piraí Digital. 

O Projeto rendeu à cidade de Piraí, prêmios internacionais, um deles é o Prêmio Latino 

Americano de Cidade Digital, em 2004, em Bogotá, na Colômbia. E, segundo informações do 

Site Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Piraí Digital instituiu uma nova cultura da 

informação, onde o cidadão tem o papel central. Professor, eu começo a nossa entrevista com 

a seguinte pergunta: Por que criar um Programa de Inclusão Digital numa cidade do interior? 

De onde surgiu essa ideia? 

FRANKLIN DIAS COELHO: - Na verdade, o Projeto inicial começa em 97, quando se 

iniciou uma gestão aqui do Prefeito Luiz Fernando Pezão, em que ele tinha já uma visão de 

políticas públicas, implementar políticas públicas e entrou na Prefeitura e só tinha 30 

computadores na Prefeitura e aí ele pediu ajuda aos universitários, vamos dizer assim, eu já 

tinha, desde 93 um laboratório na UFF, chamado Reestruturação Tecnológica e Econômica 

Local – RETEL, e ele me chamou pra fazer um perfil econômico local, e a gente fez um perfil 

e no perfil a gente já identificava as potencialidades no caminho de uma cidade digitalizada, 

um termo até assim que naquele primeiro momento a gente usou “Cidade Digital”. 

 E aí, veio um pessoal da computação, pra fazer o primeiro Plano Diretor de Informática, isso 

em 97. Já nesse primeiro Plano Diretor de Informática a gente já trabalhava um caminho de 

uma rede weireless, quer dizer, pra toda a cidade, com cobertura pra toda a cidade. Então, a 

gente começa o início no Projeto, trabalhando o caminho da rede, e dentro dessa discussão do 

caminho da rede, a gente já vinha com uma concepção de que o campo de disputa de um Projeto 

Social, iInclusivo, democrático, precisava ser colocado na mesma temporalidade de um modelo 

dominante, quer dizer, então o campo de disputa é um campo de disputa pública, onde você 

está, de alguma forma, introduzindo programas que caminham noutro sentido do modelo 

dominante. Então, por aí a gente trabalhou o conceito de direitos. Na realidade, a tecnologia era 

um meio, a gente afirmava isso, a tecnologia é um meio, mas na verdade você trabalha com a 

informação e o conhecimento. Então, daí a gente, com a concepção de direitos, a gente começou 

a trabalhar a discussão dentro do Projeto e aí  cunhamos o Projeto Cidade Digital, aí a gente, 

de alguma forma, já começava a ter um apoio da extensão, da UFF, aí então a gente fez um 

convênio com a Reitoria, pra começar a trabalhar o Projeto e de alguma forma, eu comecei a 

liderar um pouco, dentro da UFF, pra caminhar esse Projeto, no início eu dava só uma aula e 

depois ficava algum tempo aqui e a partir desse caminho, da própria Reitoria, a gente começou 

a trabalhar um Projeto aqui que, inicialmente, a gente pensou numa perspectiva de construir 

uma rede, dentro de uma concepção de direitos, assim como você tem uma necessidade de 

infraestrutura de educação, assim como para garantir os direitos de saúde, assim como uma 
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concepção de infraestrutura de saúde, para garantir os direitos a saúde, a gente precisava de 

uma nova infraestrutura de comunicação, pra garantir o direito a comunicação e informação. 

Esse é o conceito que, de alguma forma, a gente trabalhou. Naquela época, 97, 98 se falava 

muito nos telecentros como inclusão digital. A gente dizia que os telecentros eram um chafariz, 

que você vai buscar água, você vai com o seu balde d´água colocar água, mas isso não resolve 

os direitos da população de ter acesso universal, e a partir daí foi que a gente começou a 

construir o Projeto, no primeiro momento, era um Projeto extremamente novo, quer dizer, 

mesmo as empresas não falavam em Cidade Digital, a empresa CONSISTO, ENTEL e outras 

grandes empresas que hoje só falam de cidades inteligentes, naquela época não falava-se isso. 

Isso fez com que, de alguma forma, a gente tivesse caminhos completamente exploratórios 

dentro dessa perspectiva. A primeira coisa é você fazer uma rede wi-fi, outdoor, porque numa 

cidade rural, com 540 km2 de extensão, com ilhas, na verdade você não tem uma conotação na 

cidade, você tem ilhas, cada Distrito é a 15km do Centro da cidade, então isso criava uma 

dificuldade, segundo era encontrar alguém que trabalhasse esse tipo de rede, porque não tinha, 

na verdade nenhuma experiência concreta que a gente pudesse ver, a única experiência concreta 

que a gente foi buscar um pouco, é porque eu, dentro da própria UFF, antes de começar o Piraí 

Digital, quer dizer, em paralelo, porque eu já estava fazendo um perfil aqui,  eu fiz um Projeto 

de colocar Internet na Rocinha e a partir daí a gente teve algum contato com empresas que 

trabalhavam nesse caminho, mas o Projeto era extremamente exploratório no sentido de uma 

rede wi-fi. Então, a gente começou a desenhar a rede, procurar pessoas que, de alguma forma, 

trabalhassem com essa perspectiva, o quer era uma dificuldade imensa, e começamos também 

a trabalhar os desafios. Então, a gente, de alguma forma, trabalhava com conceitos 

diferenciados, a gente tinha essa visão crítica, nós não queríamos só telecentros na cidade, nós 

queríamos uma rede pública. Segundo, não era o Governo colocando alguns serviços via 

Internet, via Site, não estou falando só de alguns serviços de finanças, IPTU, estou falando de 

uma série de caminhos que permitissem esse acesso e a rede como um bem público. Então, 

começamos primeiro pela questão de capacitação dos gestores públicos, quando eu falo de 

capacitação de gestores públicos, não estou falando só de pessoal da área financeira, econômica 

da Prefeitura, mas toda a rede de educação, começamos a lidar, na verdade, trabalhamos dentro 

de uma perspectiva de Paulo Freire, mostrar na prática uma tarefa da pedagogia democrática é 

uma tarefa daqueles que sabem, que pouco sabem, e por saber que pouco sabem podem vir a 

transmitir o que pouco sabem. Aqueles que acham que nada sabem, mas descobrirem que 

podem saber um pouco mais, acabam descobrindo um caminho de cidadania através de uma 

visão mais democrática, então esse caminho nós chamávamos de “diálogo do conhecimento”, 

então a gente fez todo um trabalho de capacitação dentro da educação, onde a gente dialogava 

os projetos pedagógicos de cada escola, a gente dialogava com os Professores, como que de 

alguma forma a gente poderia dialogar com o conhecimento deles e com o perfil da inovação, 

sem precisar, na verdade, criar pacotes tecnológicos ou alguma coisa que de alguma forma 

acaba não incorporando o caminho que eles já tinham construído. Então, isso, na área da 

educação, a gente começou isso em 2000, ainda não tinha rede, mas a gente já falava em 

capacitação. Na área de saúde, a gente começou a trabalhar com caminhos que poderiam ser 

projetos de saúde, como TeleSaúde, a possibilidade também de família com informação na 

população em tempo real, com os Médicos, exames. No caso da própria Prefeitura, a gente foi 

trabalhando caminhos que reduziam custos e ofereciam oportunidade para as pessoas. Um caso 

concreto desse é a implantação do telefone voz sobre IP, porque as Professoras, principalmente 

nas escolas mais distantes, quando chegava, elas tinham celulares pra conversar com a 

Secretária ou Diretora de Ensino, ela tinha que sair da escola, usar seu telefone celular pra se 
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comunicar com a Secretaria de Educação. Na medida que a gente coloca uma rede pública, você 

tinha na possibilidade de voz sobre IP, um contato direto com as Professoras. Isso, esse sistema 

de voz sobre IP, teve uma redução de quase 2 milhões de reais por ano. Isso, num Município 

de 30 mil habitantes é muita coisa. Então, trabalhamos a capacitação dos Professores, 

trabalhamos Projeto de Saúde, trabalhamos Projeto de Cultura, então, os Projetos foram se 

envolvendo, na verdade, num primeiro momento, em 2000, a gente encaminhou esse Projeto 

para o BNDES, mas o BNDES achou que a gente não ia conseguir realizar esse projeto, que era 

grande demais. Então, isso faz parte da nossa realidade em termos de financiamento de Projetos, 

as normatizações dos Bancos. Então, eles não acreditam muito em inovações e possibilidade de 

criatividade. Então, em 2000 a gente começou essa capacitação dos Professores e aí começamos 

a trabalhar o conjunto da rede e e acabamos trabalhando com pessoas aqui da própria cidade, 

no caso até da construção da rede, a gente incorporou um pouco dessa empresa que eu tinha 

encontrado lá na Rocinha e incorporamos pessoas da cidade, como um menino que vendia 

computadores e depois virou gestor de rede, fez todo um caminho dele, de desenvolvimento 

pessoal, empresarial aqui, com o Poder público de Piraí. Incorporamos um Engenheiro da 

CINTRA, aqui tinha uma fábrica de cerveja, incorporamos a CINTRA pra ajudar nos desenhos 

da rede e a rede foi inaugurada em 2004. Em 2004, com uma transmissão ao vivo, quer dizer 

integrado com, eu tinha um grupo da cidade em um Distrito, eu tinha um grupo da cidade em 

outros Distritos e eu tinha a Coordenação, é como se fosse uma Live. Mas naquela época não 

se falava muito nisso. Mas era uma comunicação rede que a gente, de alguma forma, depois 

usou muito. Então, o desenho mesmo do Projeto, a gente trabalhou dessa forma, eu tinha, na 

realidade um caminho, que a gente chamava .gov e .edu, que era uma certa revolução na cidade, 

porque você teve que repensar todo um projeto pedagógico você teve que repensar a estrutura 

em termos tecnológicos na cidade, quere dizer naquela época a gente colocou a cidade em rede, 

em nuvem, fez uma nuvem da cidade, então cada escola tinha um servidor e tinha um servidor 

central para que você pudesse trabalhar com conteúdos dentro da rede escolar. Então, fora da 

Internet, você tinha conteúdos locais e ao mesmo tempo, é como se fosse uma mini nuvem, e 

ao mesmo tempo começamos a formar alunos, em tecnologia, pra ajudar na rede e esse aluno, 

da escola, ganhava uma bolsa, uma ajuda tecnológica que ia ajudar com uma bolsa, era o título 

de “aluno tutor”, eu acho. Então, esse caminho da educação ali, ele teve um caminho próprio, 

porque a gente acabou raspando de um Projeto da comunidade europeia, com 4 países: Brasil, 

Peru, Itália e Bélgica e esse Projeto está na perspectiva de construir ambientes virtuais de 

aprendizagem que possibilita trabalhar e para que os alunos pudessem ter domínio dos 

processos de comunicação, aprender a construir ambiente virtuais de aprendizagem que não 

seja só colocar um video, na verdade você trabalhar uma interatividade dentro da própria escola, 

quer dizer a gente, na verdade acompanhou o Projeto do Governo Federal, de um computador 

por aluno, quer dizer mas eram cinco Municípios, e o único Município que tinha uma rede 

digital era Piraí, então isso permitiu uma caminho muito interessante, de diálogo, com o 

Ministro da Educação, naquela época, a gente ficou como referência, porque de alguma forma, 

a gente conseguia trabalhar em rede, a gente pensava em ambientes virtuais onde atingisse o 

conjunto da comunidade escolar, os pais e alunos, e foi incrementando um conjunto de Projetos, 

educação e pesquisa, em que você tinha precursores em Nova York, na Austrália e isso, as 

pessoas aprendiam a falar Inglês, então tinha um caminho bastante interessante, a produção de 

vídeo que tinha uma interação com a Cultura, na época do Ministro Gil, a gente fez um Projeto 

de ponto cultura e cidades virtuais, pensando como a gente podia integrar aquela produção de 

vídeo, na questão cultura com a questão educacional, que permitisse um caminho de formação 

e educacional de conteúdos e autorias, na verdade, dentro de sala de aula. Então, isso a gente 
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acabou trabalhando com o Ministério da Cultura e fez com que o Gil viesse duas vezes em Piraí, 

a gente não podia deixar de exigir que ele cantasse, fizesse um show, numa noite. Mas a gente 

fez um seminário com ele sobre inclusão digital e pontos de cultura, dentro de diversos pontos 

de cultura do Brasil todo e aí, na segunda foi quando a gente comemorou 10 anos de Piraí 

Digital, que ele veio também, nessa perspectiva. A gente fez um TED com ele desses 10 anos 

do Piraí Digital, a gente fez um TED com ele, está lá, se você quiser assistir, tem um TED Piraí. 

FELIPE: - Nessa época, de 10 anos do Piraí Digital, eu trabalhava como Assessor de Imprensa 

da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Gustavo Tutuca, na verdade foi na SECT que nasceu 

essa vontade minha de pesquisar sobre Internet. Eu fui conhecendo esse universo todo e aí 

nasceu essa vontade de saber mais, como é a implementação disso tudo, lá que nasceu essa 

vontade. 

FRANKLIN: - Na verdade, essa comemoração veio de um momento que a gente estava 

também, avaliando, qual foi a capacidade de continuidade do Projeto, porque na verdade, 

enquanto Projeto UFF, antes de sair do Projeto, em 2011, porque eu fui pra Prefeitura do Rio 

de Janeiro, como Secretário de Ciência e Tecnologia do Eduardo Paes. A gente tem um Projeto 

lá, mais focado no Rio de Janeiro, mas esse caminho, em termos de 2004, ele abre muitas portas, 

quer dizer, abre essa porta com a Cultura, a relação com a Educação foi muito forte, abre todo 

um caminho também de empreendedorismo e atração de empresas, porque você tem um 

caminho de desenvolvimento econômico dessa rede pública, porque num momento que você 

tem essa rede pública, ela é um fator de atração de empresas, inclusive, mas as empresas hoje, 

se você discutir um pouco fatores de atração, de atratividade para as empresas em determinados 

locais, muitos pontos fazem a questão da rede pública. E, entre a própria comunidade piraense, 

a gente trabalhou uma questão muito ampla, porque Piraí foi o primeiro Plano Diretor, quer 

dizer no Brasil, que colocou a rede de comunicação como uma rede pública. 

FELIPE: - Eu estou adorando ouvir, é que sua fala inicial abriu um monte de portas pra eu 

perguntar outras coisas. Uma delas, Professor, é com relação a ter acesso a esse documento, 

esse Plano Diretor de informática, pra mim é fundamental ter isso em mãos também, se o Sr. 

puder me passar o caminho por onde eu consiga isso, pra poder inserir no meu Projeto também, 

seria muito bacana, porque vai fazer uma diferença, é o que o Sr. falou agora, acrescenta uma 

informação de que Piraí é a primeira cidade a ter a... 

FRANKLIN: - Isso aí está lá no Site da Prefeitura, o Plano Diretor. O Plano Diretor urbanístico 

foi feito depois do ao 2000 e tem um tópico lá que fala exatamente da rede como um bem 

público, você pode pesquisar como “digital” e vai aparecer a rede digital como um bem público. 

Pode fazer as perguntas e a gente vai dialogando. Senão eu fico falando muito aqui e não tem 

nada a ver com a sua Monografia. 

FELIPE: - Não, tem tudo a ver, você citou muitas coisas aqui que eu vou acabar sendo 

redundante, mas eu vou pedir pra explicar melhor alguns conceitos. Por exemplo, um dos 

processos de desenvolvimento de política pública, ele passa por critérios de formulação, 

implementação, avaliação e controle. Foi seguida essa sequência, um desses itens foi pensado 

na hora de criar o Piraí Digital? 

FRANKLIN: - Como eu chegou aqui na Prefeitura? Eu chego quando o Prefeito me chama pra 

fazer um plano estratégico. Então, eu estou falando do perfil, porque um dos programas 

estratégicos da cidade foi a construção do perfil. Quando a gente refaz esse plano estratégico e 

acompanha, e aí o campo até foi monitorado, ele foi sendo monitorado, em termos de meta, de 
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realidade, porque uma das metas do plano estratégico, porque quando eu cheguei em Piraí, Piraí 

estava numa recessão muito difícil, porque tinha havido a privatização da Ligth que demitiram 

mais de 300 pessoas e teve uma reestruturação tecnológica da Schweitzer Mauduit, que era uma 

fábrica de papel, era Souza Cruz, depois ficou Schweitzer Mauduit, que também demitiu mais 

gente. Cerca de 1500 pessoas demitidas num Município, naquela época, de 25 mil pessoas. 

Então, uma das metas do plano estratégico era enfrentar essa política do desemprego na cidade, 

da questão social da cidade, pra que a cidade não se transformasse num bolsão de pobreza. 

Então, na verdade esse foi o meu primeiro projeto off, com Piraí, era um projeto de 

desenvolvimento econômico local. E aí, dentro do perfil, já tinha a questão digital, mas tinham 

outros caminhos, quer dizer a gente fez todo um projeto de desenvolvimento cooperativo, a 

gente fez um Projeto de trabalhar a área rural com uma pesquisa qualitativa com produtores 

rurais, pra saber quais eram as oportunidades e como trabalhar essas oportunidades, então na 

realidade a partir da pesquisa qualitativa com os produtores rurais que se chama Projeto Tilápia, 

que hoje eles têm um centro de produção de Tilápia, que eles na verdade até tem um link direto 

com a distribuição no Rio de Janeiro e são toneladas de produção hoje aqui. Então, tinha todo 

um caminho, a própria visão de fixação do trabalhador na cidade, introduziu também a questão 

digital, se a gente construiu uma rede, a gente tem condições de fazer com que os jovens fiquem 

na cidade e não se voltem pra Volta Redonda, ou Rio de Janeiro, pra Baixada. Então, é todo um 

Projeto local, que pegava a área urbana, a área rural, cooperativas e isso a gente já começou a 

trabalhar com a economia solidária e isso fez com que a gente chegasse em 2000, a gente tivesse 

recuperado todas as ocupações que haviam sido perdidas, e aí brota o Projeto por dentro dessa 

discussão, quase naturalmente o Projeto Piraí Digital virou um projeto estratégico. 

FELIPE: - E onde nasce o conceito de inclusão digital? 

FRANKLIN: - Isso a gente veio trabalhando, tem até texto, na verdade que discutia isso, a 

gente, a todo momento, muito mais que um acesso, era uma questão de direitos. Então, direito 

a informação, direito a comunicação, direito ao conhecimento. Então, esse conceito nos fazia 

criticar caminhos que eram muito paliativos ou que eram muito localizados, como os 

telecentros, e abrir um caminho de uma rede pública a voz, dados e imagem que fosse suporte 

ao Projeto de direitos dentro da cidade, direitos de informação, comunicação e conhecimento. 

Então, muito mais do que inclusão digital, a gente estava falando em direitos e que isso 

permitisse um caminho de acesso, aí sim, acesso às oportunidades, como a rede pública coloca 

porque para além da rede digital, tinha todo um trabalho de oportunidade e capacitação, então 

quando você cria um programa educacional de autoria, de vídeo, de produção de vídeo, onde 

os próprios alunos, tinha esse programa que a gente fez com a comunidade europeia, os alunos 

discutiam com os Professores o plano de aula, e eles saiam, eles faziam Projetos e iam filmar 

na rua, então eles tinham um Projeto de Cidade Cultura, dentro dessa dimensão, então esse era 

um... você me fez uma pergunta, acho que eu fugi um pouco. 

FELIPE: - Não, você me fez lembrar muito uma questão, eu fiz um artigo sobre essa questão 

de direito ao acesso, onde dialoguei esse conceito pelo olhar da Cecilia Peruzzo, da USP, junto 

com o conceito de Esfera Pública do Habermas, aí juntei e falei assim: é mais do que dar o 

acesso, é ter o direito de comunicação. Me lembrou muito essa questão aí. É quando eu falei: a 

questão da inclusão digital. Como você falou. Foi pensado junto desse processo todo, a inclusão 

veio junto. 

FRANKLIN: - Na verdade, a inclusão digital está dentro desse campo conceitual, que eu estou 

falando. Eu estou falando de direito a informação, ao conhecimento, a comunicação, eu estou 
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falando de possibilidades de inclusões muito maiores que um acesso digital ou uma inclusão 

digital, eu estou falando na possibilidade de você transformar um menino num autor e ter autoria 

nos seus produtos dentro da sua escola, então estou falando do emponderamento dos alunos, 

estou falando da nova relação Professor x Aluno, estou falando de uma evolução educacional 

onde de alguma forma a escola seja um campo de formação de pessoas ativas, em termos de 

cidadania. 

FELIPE: - Professor, essa questão dessa emancipação do aluno, dessa autonomia dele, me faz 

lembrar muito um conceito que eu trabalho também, na minha pesquisa, que é de competência 

crítica da informação, que é o que o Professor Marcos Schneider, lá da Ciência da Informação 

da UFRJ trabalha, e eu coloco no meu trabalho também. Então, assim, o que o Sr. tem a dizer, 

não sei se foi pensado na época, eu estou aqui puxando uma ideia contigo, essa questão da 

competência crítica da informação, fazer com que o aluno seja o autor, mas que ele pense de 

forma crítica, isso também foi levado em consideração? 

FRANKLIN: - Na verdade, na época ainda não tinha esse conceito, de competência crítica, 

mas na forma de concepção “Paulo freiriana” do Projeto, o Projeto tem todo um desenho 

pensado a partir do Paulo Freire, está dentro da perspectiva de ter uma visão crítica e trabalhar 

esse diálogo do saber, esse diálogo do conhecimento, e que você reconhece muito mais, porque 

isso, na época do Paulo Freire era um caminho de conhecimento do aluno, de trabalhar o 

processo de desenvolvimento do aluno, e a visão crítica do aluno, muito mais hoje, quando o 

aluno tem um acesso a informação muito grande e que você tem que lidar com esse acesso da 

informação. Então, de alguma forma você tem que criar caminhos de ambientes virtuais para 

que isso represente, no sentido da formação e da visão crítica do aluno. Então, o desenho que a 

gente trabalhou no Piraí Digital estava dentro desse caminho. Então, quando eu pego um aluno 

que ele sai na rua filmando e olha na rua e descobre, ele vai filmar, é o Projeto dele, ele tem que 

ter descobertas. Então, a gente estimula ele a olhar a cidade. Aí, ele vai olhar a cidade e vê um 

monte de morro desmoronando, aí descobre que a ocupação está incorreta, e a partir daí ele 

trabalha toda uma discussão e chama o Prefeito pra apresentar o trabalho dele. Então, isso aí é 

um caminho de estimular a visão crítica, de trabalhar com a possibilidade de emponderamento 

do próprio aluno no sentido dessa perspectiva crítica e na perspectiva de construção de uma 

cidadania ativa. Então, isso já é uma forma, um caminho que a gente ia ter muitos casos dentro 

dessa perspectiva, quer dizer, depoimentos dos alunos, você tinha um computador por aluno e 

em alguns momentos, depois até isso modificou um pouco, mas o computador não era do aluno, 

era da escola, então se tivesse um cuidado, essa coisa toda, se você saísse da escola, você não 

podia levar o computador, senão não sobrava nada. Mas ele podia levar pra escola, e aí uma 

menina, o temperamento dela era muito forte, ela sai numa área rural com o seu 

computadorzinho debaixo do braço, falando da importância que era ela ter aquele tipo de 

acesso. Então, eu fiquei em casa, a aula de Inglês que eu ensino, os pais do aluno foram para a 

Diretora da escola, saber o que está acontecendo na escola, e ela falou: Não, não aconteceu 

nada. Os filhos de vocês têm participado muito na escola. Não, porque eles agora chegam em 

casa, ficam falando uma língua diferente. Aí a gente trabalhou uma forma de integração que os 

alunos ensinavam os pais, Inglês. Então, na realidade o Projeto foi gerando subprojetos que iam 

nesse caminho, de uma perspectiva de cidadania dentro da cidade. 

FELIPE: - E a sua entrevista, ela fecha o meu ciclo de entrevistas, porque diante dessa 

Pandemia toda, eu acabei limitando, dando um recorte maior na minha pesquisa e o meu ponto 

foi entrevistar Professores, de áreas diferentes, de uma escola de Piraí. E aí a sua fala com 

relação ao aluno e esse olhar crítico do problema, me lembrou muito a fala do Professor de 
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Geografia, que eu entrevistei ele e ele falou exatamente isso: que ele estimula o aluno a ver uma 

erosão, por exemplo, num morro e ter um olhar crítico daquilo pra entender a importância de 

reverter aquilo, de plantar árvore e tal. Aí eu falei: isso é muito bacana porque não mudou ainda, 

o Professor continua com essa pegada, com essa visão 

FRANKLIN: - O Projeto continua, com todas essas dificuldades de transições de Governo, o 

Projeto continua, talvez não na mesma velocidade anterior, mas tem muitos casos dos alunos 

ensinarem os Professores. Porque num primeiro momento você coloca na sala de aula, você 

coloca na sala de aula alunos que já são do mundo digital e são nativos, e um Professor que 

está, com certeza, morrendo de medo, com um computador à sua frente, morrendo de medo do 

que ia acontecer. Aí, esse aluno levantava, falava para o Professor, faz isso, faz aquilo, e 

principalmente a Professora de Artes, porque os alunos ensinaram à ela que ela podia entrar 

num Museu, ela podia entrar num Museu e trazer Albert Einstein pra discutir com os alunos. E 

isso virou um modo de trabalhar esse caminho de possibilidades que, de alguma forma, a rede 

pública oferece. A outra também, a aula de Português, em que você trabalha autoria a partir de 

um pequeno texto e os alunos fazem um texto coletivo, ou seja tem um mundo aí que a gente 

foi trabalhando. 

FELIPE: - Professor, claro que o Sr. continua acompanhando todo esse trabalho que tem sido 

feito no Piraí Digital, só que agora tem outro nome, enfim, você acredita que atualmente tem 

uma nova roupagem, você acredita que ele rompeu com a ideia inicial? Ou ela está melhorada? 

FRANKLIN: - Não rompeu com a ideia inicial. Ela continua. Ainda é chamado de Piraí Digital, 

de alguma forma, dentro do atual Prefeito, ele trabalho como Piraí Digital. Ele mantém alguns 

projetos que tiveram início naquela época. Por exemplo, a parte de Robótica. Os alunos hoje, 

estudam Robótica nas escolas e são premiados nacionalmente e internacionalmente. Então, tem 

um caminho. A área de saúde tem mantido com mais continuidade, porque já tinha uma rede, 

já tinha uma cobertura de 100% de Agentes de Saúde, e isso facilitou o processo de integração 

de uma rede pública dentro da saúde. O empreendedorismo também manteve um pouco, quer 

dizer na educação, acho que não teve a energia que tinha. Por isso que eu acho interessante você 

entrevistar a Professora Maria Helena, ela foi a Coordenadora Pedagógica do Projeto. Então, 

ela domina a parte educacional de uma forma muito profunda e conceitual. Mas, então não teve 

continuidade no mesmo ritmo. É muito difícil, a gente tinha uma estrutura da UFF, ela tinha 

uma estrutura da UFRJ, a gente trouxe Professores da UFF, de Matemática, a gente fez 

seminários com a UFF, de educação. Então, todo um caminho de suporte de Universidade, isso 

não foi mantido. Então, nesse sentido não teve continuidade. Mas o Projeto tem toda uma 

questão de sustentabilidade institucional, a partir de como a população participou, incorporou 

e viu nele um Projeto que pudesse ser favorável a um caminho de oportunidades, possibilidades 

e direitos. Então, por exemplo, quando a gente fez o Plano Diretor, a gente foi de bairro em 

bairro discutindo e a gente fazia uma leitura comunitária, então tinha uma mesa digital em que 

a gente começava a desenhar o mar, o povo todo reunido e a gente começava a desenhar o mar. 

E é claro, aquilo digital, aparece numa tela em branco. E aí, geralmente era eu que fazia essa 

tela, a introdução. Mas eu não conheço o mar, como é que eu vou desenhar o mar? Quem é que 

vai desenhar o mar? Quem de vocês? Tem alguém que saiba, às vezes vinha um senhor, às 

vezes vinha uma senhora, um Professor, uma Professora, a meninada ficava tudo em volta, e aí 

começava. Qual a cor principal do mar? Ela tem nome? Então, tinha uma leitura comunitária. 

Faz parte das oportunidades, você tem uma riqueza muito grande quando você tem uma rede 

pública que te permite esses caminhos. Então, isso, eu acho que foi um Projeto muito prazeroso 

realiza-lo. E eles ganharam prêmio. Você citou o Latino Americano Digital, mas a gente ganhou 
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em Nova Iorque, quer dizer, de Projetos Inteligentes. A gente foi considerado entre os cinco 

Projetos mais inovadores do mundo. Então, a gente foi, isso eu estou falando porque eu acho 

que pra mim e pra todo mundo é motivo de orgulho. Aumenta a autoestima da população, 

porque toda vez que a gente ganhava um prêmio, é por merecimento. Mesmo os opositores 

tinham que reconhecer que era um excelente Projeto público que tem. 

FELIPE: - Professor, papo maravilhoso. Ver você falando assim dá vontade, prazer de 

conhecer “o seu filho”, porque o Piraí Digital é “seu filho”. Eu acho muito legal a sua fala. 

Bom, eu não tenho mais pergunta, porque você já disse tudo, assim claro, pergunta a gente 

sempre tem, é o que motiva a gente, mas pra fazer o Projeto, pra complementar as ideias aqui 

todas, eu acho que o Sr. conseguiu responder tudo, explanou bastante a ideia, basicamente é 

isso. Eu tenho até algumas anotações paralelas a sua fala, que eu vou atrás também pra saber, 

pra anotar e, enfim, basicamente é isso. 

FRANKLIN: - Olha só, então eu vou fazer o seguinte: eu vou, está gravando, quando terminar 

aqui, ela demora um pouco pra registrar a gravação, porque ela faz uma edição antes, não é uma 

edição, mas um formato. Ela faz uma renderização, isso deve demorar uns 5 minutos, aí eu te 

mando essa gravação, MP4, ok? 

FELIPE: - Basicamente só é isso. Só uma complementação. Eu, inicialmente ia pesquisar o 

Rio Cidade Digital, que foi o primeiro programa que eu tive acesso, foi na época da Copa, que 

eu trabalhava lá no Rio, então eu estudei em Resende, moro em Resende, então quando eu 

morava lá, eu vi todo aquele processo do Governo Cabra de expansão de sinal wi-fi, aí eu 

comecei a ter esse olhar para o Rio Cidade Digital. E aí, acabou que o programa lá teve 

descontinuidade, foi quando no meio do processo do Mestrado, eu passei a pesquisar Piraí 

Digital e foi quando eu cheguei a Piraí, mas já conhecia pelos 10 anos de Piraí Digital e aí 

resolvi abraçar, mas aí foi quando eu descobri no meu programa do TBMC do Mídia Cotidiano, 

uma das diretrizes é a interiorização, é a pesquisa que a UFF estimula, que os pesquisadores 

vão para o interior. Acabou que eu cumpri com um dos requisitos do Programa. Descobri lá, 

recentemente, na minha qualificação. 

FRANKLIN: - Olha só, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar de gravar pra gente continuar 

conversando. Porque tem umas coisas que a gente pode continuar aqui conversando sem 

precisar ficar gravando. Então, vou interromper a gravação aqui, tá bom? 
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ENTREVISTA COM MAURO SÉRGIO RIBEIRO DE MORAES 

Professor de Robótica e Informática do CIEP Margarida Thompson – Piraí 

[via ZOOM], 16 ago. 2020.   

 

FELIPE SANTOS: - Obrigado pela sua entrevista, por colaborar com a minha tese de 

Mestrado, é um processo demorado, eu estou buscando a obtenção de um título e a pesquisa é 

muito importante, não só pelo meio acadêmico, mas por uma questão de compromisso da UFF 

mesmo, de levar a pesquisa pro interior do estado, e aí a minha pesquisa vai de encontro com 

isso, e o meu tema é voltado pra questão da inclusão digital e nada melhor do que repensar esse 

modelo que foi sucesso, que foi o Piraí Digital, só que agora eu estou pensando pelo viés da 

escola. Como que o Professor se utiliza da tecnologia e agora um parêntese aqui, nesse 

momento que a gente está vivendo, de pandemia, a tecnologia e o Professor saber usar a 

tecnologia a seu favor pra dar a sua aula, enfim, o famoso EAD, o tema se torna mais relevante 

e mais importante. Então, antes da gente começar a entrevista, eu queria te conhecer mais, saber 

nome, idade, o que você leciona, quanto tempo. 

MAURO SÉRGIO RIBEIRO DE MORAES: - Nome completo: Mauro Sérgio Ribeiro de 

Moraes, eu sou da Secretaria Municipal de Educação de Piraí, da parte de tecnologia e fui 

cedido pro CIEP 158 aqui em Piraí, Professora Margarida Thompson, para dar aula de Robótica 

e Informática Educacional. Tenho 35 anos, mas a ideia foi de aproximar a tecnologia, porque 

ela está presente cada vez mais, aos alunos. Como o CIEP é a primeira escola de Piraí também, 

em fase de teste com educação integral, ou seja, o aluno fica o dia todo, foi oferecido pra eles, 

na parte do contraturno, algumas atividades. Uma delas é a aula de Robótica e Informática e eu 

leciono lá. 

FELIPE: - Ok. Então, tem tudo a ver com o tema, porque a gente está falando da tecnologia e 

da relação do Professor com a tecnologia. Como você é um Professor de tecnologia, de 

Robótica, é uma pergunta que fica: a sua relação é intrinsecamente ligada a isso, mas como que 

você consegue passar isso para o aluno? A relação do Professor com a tecnologia e o aluno, a 

tecnologia estar mediando vocês dois, como que é essa relação? 

MAURO: - Então, nessa relação, busco mostrar para os alunos que isso está no cotidiano deles, 

apesar de ser uma escola pública, Piraí ser uma cidade pequena, a maioria dos alunos serem de 

uma classe baixa, infelizmente tem muito disso, mesmo sendo interior, eu consigo mostrar pra 

eles que o computador que eles utilizam na sala de informática, que antigamente ninguém dava 

valor e agora, como veio a pandemia, está todo mundo passando alguns “perrenges” com a 

informática. E eles têm esse acesso. Na aula de Robótica, por exemplo, um aluno me questionou 

uma vez, sobre um comercial de um carro que estaciona sozinho e nós trabalhamos com 

algumas plataformas e uma dessas plataformas é o lego, que é mobilar, tem a possibilidade de 

você fazer várias coisas, e eu mostrei pra ele, através do que eu ensinei pra ele, que ele conseguia 

fazer com aquela plataforma aquele carro que estacionava sozinho, então ele conseguiu fazer, 

outros se interessaram também, começamos a fazer. Então, a relação que eu passo é sempre do 

cotidiano, apesar deles não terem acesso direto, mas eles dependem dessa tecnologia. 

FELIPE: - Legal, Professor! Já que está falando de tecnologia, da relação e tal, como você vê 

essa relação do CIEP, como você avalia essa relação do CIEP com a tecnologia, desse módulo 

que você trabalha hoje. Como você avalia essa questão que é trabalhada a tecnologia nele? Com 

os alunos? 
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MAURO: - Com os alunos, eles aceitam muito bem. Mas, é como o pessoal fala, quando eu 

comecei, o pessoal aqui da Secretaria de Educação, quando eu comecei a dar aula lá no CIEP, 

de Robótica, eles falaram: poxa, é a melhor aula do CIEP, todos os alunos adoram! E é bem 

verdade, porque na aula de Robótica, a gente engloba Matemática, a gente engloba Português, 

com interpretação de texto. Então, a relação com o aluno está totalmente ligada às outras 

competências, outros campos de experiência e tal. E posso falar também da parte da Direção, 

que abraçou muito bem. Então, os alunos que são mais interessados, acabam abraçando mais, 

mas a Direção também, ela te respalda, te dá bastante liberdade pra você, se tiver um Projeto 

legal, pode fazer uma interação com outra matéria, ou você mesmo, como eu já fiz, tento 

misturar Informática com Robótica, que tem tudo a ver, eu, meio que tento um paralelo entre 

os dois, não tem como não ser um paralelo, mas a gente tenta fazer em cima disso, com eles. 

Então, eu acho que a interação é muito boa. Eu acho que eles aceitam bem. As duas partes. 

FELIPE: - Aí você falou da questão da Direção apoiar, dos alunos abraçarem. Como você vê 

os seus Pares, os Professores ao seu redor? Você percebe também que eles se envolvem nessa 

questão tecnológica aliada ao ensino? 

MAURO: - Na grande maioria, eu posso te falar que não, é uma utopia falar que todo mundo 

abraça, todo mundo simpatiza, mas entendo assim, abraçar é fazer uma parceria, porque a aula 

de Robótica, nós decidimos aqui na Secretaria de Educação, de oferecer aula de Robótica, não 

só por ser aula de Robótica, como eu falei da outra vez, é uma interação, ela tem que funcionar 

junto com outra matéria, nem que seja uma Informática, mas ela funciona junto com outra. Mas, 

tipo, Educação Física, nós trabalhamos com outra plataforma também que a gente conseguia 

fazer um joguinho tipo passa ou repassa. Português, onde você vai trabalhar Robótica com 

Português? Então, eu desenvolvi, isso aí não foi com os alunos, foi da minha parte mesmo, um 

Professor até solicitou, que trabalhássemos cantigas com desenhos, com o aluno. Aí, você 

colocava no robô e o robô falava uma palavra, por exemplo: soldado. Cantava a cantiga 

“Marcha Soldado”. Aí, falava soldado e a criança tinha que selecionar figura onde tinha soldado 

ou uma cor específica, colocar no robô e o robô te fala com a voz do Professor se estava certo. 

Então, a gente consegue englobar com Professores, tipo Matemática, que digamos assim, tem 

tudo a ver. Informática e Matemática, não tem como! E também Português, que nem imaginava, 

mas a partir do momento que eles propuseram o desafio, a gente tem que correr atrás, mas não 

são todos. Simpatizam, mas não abraçam totalmente. Mas, no geral, como sou só eu, como 

Professor, é até legal, porque a gente consegue fazer um trabalho com qualidade naquilo que a 

gente se propõe. 

FELIPE: - Ah! Sim. E aí, como você falou que não é 100% dos Professores que abraçam, 

alguns simpatizam, enfim, como você tem esse olhar crítico, como que você tem esse olhar para 

os alunos, que recebem a sua aula, por exemplo, como é que é essa aceitação, é 100%, não é, 

como que você avalia isso? 

MAURO: - Não tem como, apesar de ser muito interessante você ver aquele robô andando 

sozinho, aquele robô falando, porque tem essa possibilidade, mas não são todos que querem, 

mas eu estou pra te falar que é uma aceitação, na minha aula, de uns 70%. Os outros 30% estão 

longe de praticar, cada um tem a sua realidade, mas são alunos que, às vezes, perderam o 

interesse até em outras matérias também. Então, já é um cunho mais pedagógico, aí entra a 

Orientação Educacional pra saber o que está acontecendo, mas todos, como é uma aula que é 

dada do 4º ao 9º ano, todos são obrigados, digamos assim, a fazer, mas aí a gente sempre respeita 

o limite deles, se não quiser fazer, tem a possibilidade de fazer outras oficinas que às vezes não 
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tem vaga, mas aí a Direção acaba encaixando, porque muitos desses alunos que não querem, 

acabam dando problema na aula, nada grave, mas atrapalha o andamento, e a Robótica, os 

equipamentos que nós temos, são equipamentos muito precisos, muito pequenos, então você 

tem manual, mas tem que ter muita atenção. Então, se você não tiver atenção, você não vai fazer 

um, digamos assim, um serviço de qualidade. A gente fala, por exemplo, dou muito exemplo 

pra eles, de indústria. Porque a nossa realidade aqui, apesar de ser cidade do interior, mas é 

como eu falei, muitos alunos, infelizmente  vão acabar indo pra trás de um balcão no primeiro 

emprego. Os que conseguem uma melhor colocação, vão correr atrás disso, mas como são 

crianças de classe baixa, então a gente tenta mostrar pra eles o que eles vão encarar lá fora. 

Aqui nós temos uma cervejaria, aqui nós temos uma fábrica de fraldas, então ele ali na Robótica, 

ali dentro, ele já vai ter uma visão de como é dentro de uma indústria, como ele deve se 

comportar, como funciona o equipamento. Então, eu acredito que quem teve essa experiência, 

vai estar um pequeno passo a frente, mas que vai ser suficiente pra ele conquistar, cada vez 

mais, o seu lugar na sociedade. 

FELIPE: - E você avalia que a sua aula, não vou dizer que é inclusão, porque na verdade é 

uma aula, mas a sua aula de Robótica, que tem todas essas questões de Informática, Matemática 

e tal, e agora lida com questões de Português também, você acha que está preparando o aluno 

pra vida ou você está preparando o aluno para o mercado de trabalho? 

MAURO: - Olha só, mercado de trabalho a gente não pode falar, mas pra vida mesmo. Mas, 

eu acho que estou gerando mais um conhecimento do senso comum dele, apesar de nós termos 

plano educacional, plano de aula, a gente não faz a aula assim, do nada, a gente tenta sempre, 

dentro da VNC agora, que fala que a Robótica é um auxílio, ela não é obrigatório, mas ela tem 

que ser um auxílio nas outras matérias, por isso a gente tenta sempre trabalhar em cima disso. 

Então, o mercado de trabalho seria uma coisa mais técnica, mas por falar nisso, o 9º ano desse 

CIEP, porque eu sou Professor também da CISCO, e a empresa CISCO tem um convênio com 

Piraí, onde ela fornece cursos para alunos do 8º e 9º ano, um curso que capacita eles a serem 

profissionais de manutenção de informática. Então, o Preedit, que é o nome do curso, a CISCO 

autorizou e eu dou essa aula para os meus alunos do 9º ano do CIEP, onde eles vão sair com 

uma qualificação profissional, mas é só do 9º ano. Entao, do 4º ao 8º a Robótica, no 9º mais 

esse curso da CISCO, com a Robótica também, mas é mais focado nesse curso 

profissionalizante, mas eu acho que o foco geral seria a formação para a vida dele mesmo, 

porque hoje você pega um carro, por exemplo, um carro de porte médio, você vai ali, eu contei 

no volante do meu carro, tem 24 botões, 24 funções no volante de carro, 24. Você olha pra uma 

porta de um carro normal, tem 12 funções, então é só um botão? Você pode utilizar só um botão, 

mas se você utilizar aquele botão de forma eficiente, eu acho que você vai ter uma qualidade 

daquilo que você adquiriu, daquilo que você tem, melhor. Você vai aproveitar ao máximo. 

Então, eu acho que é mais uma formação pra vida mesmo. 

FELIPE: - Ótimo, Professor. Eu tenho uma pergunta pra fazer com relação ao Piraí Digital, 

que é um programa que existiu um tempo e tal e agora reformulou, tem uma cara nova. Só que 

eu queria pegar esse “gancho” que o Sr. falou, da formação pra vida, e eu queria entrar na 

questão da competência crítica da formação. Você já teve contato com esse tema? Competência 

crítica em formação? 

MAURO: - Não. Ainda não. 
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FELIPE: - Por que eu estou falando isso? Porque ele tem esse viéis de ensinar o aluno pra vida. 

Exatamente isso. Como você vai pegar essa tecnologia e clicar naqueles 24 botões, porque não 

é só botão, tem uma função, como que você vai usar. E aí, dentro dessa questão da competência 

crítica em formação, existem as dimensões da competência crítica, são 7 no total. Então, assim, 

ela ajuda quem mexe com tecnologia, porque tecnologia não é somente o acesso, somente o 

sinal, tem uma questão pra vida. Bom, como Professor, você tem o domínio instrumental, ou 

seja, o domínio dos recursos informacionais existentes, o domínio das tecnologias. Como você 

avalia esse domínio instrumental seu? Por exemplo, você tem toda a formação necessária, você 

acha que precisa mais, como que você vê isso? 

MAURO: - Eu acho que sempre precisa mais. A minha formação é Técnico em Informática, 

ingressei na faculdade de Engenharia Mecânica, não terminei, fiz até o sexto período, a gente 

pegou muita experiência, peguei muita experiência e agora estou no meio do caminho em 

Ciências Biológicas, Licenciatura, então eu comecei a fazer esse link, mas há a formação entre 

a parte técnica e a parte pedagógica. Mas eu acho essencial a formação. A formação de Robótica 

específica que eu tive, foi a vontade de aprender. Apesar de ter cursos, por exemplo, a empresa 

que nos vendeu ela fornece curso, ela oferece curso pra se fazer, de quem que adquire o material, 

mas você paga a parte, só que na Secretaria de Educação eu ainda não tive a oportunidade de 

fazer. É um curso no Sul, é um curso que custa um bom dinheiro, já solicitei e com certeza vou 

fazer, mas a ideia mesmo, do conhecimento técnico, é experiências passadas e trabalhando em 

cima do material. E hoje a Internet é a nossa nova realidade. Eu falo para os meus alunos, na 

aula de Segurança do 9º ano, no curso da CISCO, que a Internet é uma rua. Se sua mãe não quer 

que você fique na rua até às 9 horas da noite, é porque é perigoso. Então, a sua mãe não quer 

que você ande naquele determinado lugar, porque é perigoso. Então, a Internet é a mesma coisa. 

Mas você pode ir num lugar legal ou então você pode achar uma situação legal, você pode achar 

competências técnicas, manuais, experiências de sucesso, então esse é o nosso recurso que nós 

temos no momento, pra aprender e passar para os alunos. 

FELIPE: - Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas você já respondeu ela na verdade, 

porque no seu trabalho a problematização da necessidade informacional, ou seja, essa questão 

dos vários botões do carro, aliado ao estímulo, a curiosidade intelectual, ou seja, como usar esse 

botão, faz parte do cotidiano? Aí, como você disse que sim, achei interessante também, então 

vou anotar que sim. Pode ser? Quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? 

MAURO: - Não. A ideia é essa mesmo. Eu acho importante, e ligando ao seu tema aí do 

Mestrado, hoje não tem como a gente correr, por mais que você não goste da tecnologia, você 

tem que estar preparado pra ela, então comparando a grosso modo, você vai no mercado, você 

vê o preço das coisas e se você está só com 10 reais no bolso e fizer uma compra de 11 reais, 

você não vai poder pagar essa compra. Então, você vai ter que escolher o que é melhor pra você, 

então a tecnologia, como ela está embarcada em tantas coisas, hoje o nosso Smartphone é um 

computador, porque eu digito, eu converso com as pessoas, é o que eu fazia antigamente no 

computador, então se você pegar o seu telefone e explorar 70% da capacidade dele, a gente 

consegue fazer coisas maravilhosas, até aprender Inglês, fazer um curso novo, tem gente que 

faz até comercial com o telefone, usando os recursos, ganha dinheiro com isso. Então, não tem 

como, a gente tenta fazer um apanhado geral, porque é muita coisa, mas eu acho que tem que 

se preparar pra isso. É como eu falei, ninguém dava muito valor na “informaticazinha” de abrir 

a planilha e digitar lá na planilha, na tela, tal, documento de texto, formatar, e hoje muita gente 

esqueceu isso, porque acharam que não era tão necessário, e hoje a gente está vendo que precisa-
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se disso de novo, desde o básico até o contemporâneo, e a tecnologia não pára. Então, você 

também não pode parar de ter o conhecimento. 

FELIPE: - E, Professor, a gente tem o conhecimento, tem a informação, tem o acesso. Aí, a 

pergunta é: o questionamento sistemático da credibilidade das informações, as informações que 

chegam pela Internet, ela faz parte do seu cotidiano em sala de aula, por exemplo? Você ensina 

o seu aluno a fazer uso dessas informações que chegam pra ele, a credibilidade da informação? 

Traduzindo: as Fakenews. Assim, você explica pro seu aluno como ele deve fazer, a utilização 

dessas informações? 

MAURO: - Fakenews não é de hoje. Antigamente, eram as fofocas, hoje tem Fakenews, que é 

a vida transformada digitalmente. Então, nós temos muito isso, e o que eu falo pra eles? Na aula 

de Informática, eles perguntam lá, Professor, qual é o melhor antivírus? O melhor antivírus pro 

seu computador, pro seu telefone, é o bom senso. Vou te dar algum exemplo: eu recebo e-mails 

direto do Banco Bradesco, que o Banco Bradesco vai fechar a minha conta. Mas eu não tenho 

conta no Banco Bradesco. Então, se eu for abrir aquele link, provavelmente eu vou ser 

infectado. Então, no caso das Fakenews, hoje em dia tem muitos comerciais, tem muita 

informação, a gente sempre desconfia, ou busca informação num Site legal. Por exemplo, um 

aluno me falou que o Professor de Ciências pediu uma pesquisa sobre os Parques Nacionais no 

Brasil e aí ele falou: Professor, posso usar a sua aula pra fazer a pesquisa? Eu falei: Pode. Final 

do ano passado e tal, então... mas Professor, aonde a gente procura? Vou colocar no Google. 

Falei: não cara, porque você não entre no Site do Ministério do Meio Ambiente, ou na Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente, no nosso caso nós temos perto aqui o Parque Nacional do Itatiaia, 

entra na página do próprio Parque e você vai ter as informações num lugar seguro pra pesquisar. 

Não vai ser em qualquer lugar e você vai ter credibilidade com aquela informação. Então, 

sempre isso aí é uma preocupação muito grande. As Fakenews, as desinformações. Ainda mais 

hoje que a gente está vivendo isso. Hoje, tudo é muito novo, na questão, digamos assim, da 

pandemia, então o que é verdade agora não é verdade amanhã. E tem coisas absurdas, por 

incrível que pareça o absurdo na vida do ser humano faz mais sentido do que a própria realidade 

dita. 

FELIPE: - Verdade. O caos atrai mais. E, por falar em caos, em questão de informação, 

desinformação, excesso de informação, tem uma questão que permeia isso tudo, que é a questão 

ética. O uso correto e ético das informações trabalhado em sala de aula faz parte do seu dia a 

dia, em sala de aula? 

MAURO: - Faz, com certeza! Um exemplo que eu posso falar, é uma questão, e eu vou em 

cima das questões técnicas. Até hoje se fala se o homem chegou à lua. Então, um dos temas foi 

realmente a exploração espacial, quando o robô Curiosity chegou em Marte e tal, aí a gente 

levou esse tema pra trabalhar com os alunos, mas bem superficial, a nível fundamental, também 

não posso querer que eles desenvolvam questões técnicas, porque não faz sentido, mas da 

importância que a tecnologia vai alcançando, o tamanho que a tecnologia vai alcançando. E os 

alunos questionam: mas Professor, muita gente fala que o homem não chegou à Lua e tal. Então, 

eu vou trabalhando com eles, em cima de como isso foi possível. Não sei se eu estou em cima 

da ideia do que você está me perguntando, mas essa é a questão. Então, a gente sempre busca 

fundamentos técnicos e muitos daqueles que eles conseguem entender. Então, a gente consegue 

provar pra eles isso, através da técnica, mas isso aí é um pouquinho complicado, mas dá pra 

gente driblar isso aí, sem problema. 
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FELIPE: - Ok. Mais uma pergunta, ainda sobre essa questão da sala de aula, do cotidiano do 

aluno em sala. Como você trabalha essa visão crítica do aluno? Dele ser questionador dos 

modelos, dos princípios, aquela perspectiva emancipatória. Isso é recorrente? Você estimula 

isso no aluno? 

MAURO: - A gente tem uma vantagem de que, como a gente está na Robótica, e na Informática 

também, vários caminhos são possíveis de chegar. Sempre tive esse pensamento e acho muito 

importante passar pra eles. Então, quando eu proponho um desafio pra eles, na questão do 

manual não, eu peço pra eles montarem o robô de acordo com o que está no manual, mas 

geralmente eu peço pra eles fazerem aquilo que está passando na cabeça deles, de acordo com 

o conhecimento, então eles são totalmente livres, sem problema nenhum. E eles criticam, “mas 

como eu vou fazer isso? Isso não é possível ser feito. Ah, o colega fez daquela maneira, como 

que poderia ser melhor? O que você poderia mudar em cima daquilo que foi proposto em cima 

do outro grupo?” Então, o senso crítico deles está sendo sempre explorado. 

FELIPE: - Ok, Professor. Antes de eu entrar na sequência das perguntas qualitativas, eu posso 

só retomar uma parte da nossa entrevista lá do início que é a parte do Piraí, que eu só queria 

que você me explicasse se você tem conhecimento do Programa, se você participou de algum 

processo do Piraí Digital, você pode dar um panorama pra mim de como foi a sua participação 

nisso tudo, como é até hoje? 

MAURO: - Antes de eu vir pra Secretaria de Educação, na verdade eu fui pra uma escola. Eu, 

primeiro, fui disciplinar numa escola como concursado, eu entrei no auge do Piraí Digital, 2009. 

Então, os alunos receberam um classmate, que são pequenos computadores e a ideia do 

Programa era muito legal, a ideia do Programa no Brizolão era espetacular, só que o que 

acontece? Chega num tempo, a tecnologia é muito boa, mas cada dia que se passa a tecnologia, 

os equipamentos da tecnologia cada dia duram menos, porque eles fazem muita coisa, não 

necessariamente são equipamentos ruins, eles fazem muita coisa, então isso fadiga muito mais 

eles. Então, não foi renovado, esse foi um grande pecado, não ter renovado o parque 

tecnológico. Hoje o Piraí Digital está focado em disponibilizar acesso a Internet, de forma 

segura e gratuita em todos os bairros da cidade, em todos os setores públicos e nas principais 

praças da cidade e quadras também. Então, eu participei, dentro da escola, no começo, e depois, 

pode-se dizer que a Robótica também, a gente conseguiu um primeiro impacto no Piraí Digital, 

onde eu fiz um curso, fui até pra UFF também, um cursinho básico, de uma das plataformas 

que nós utilizamos. Então, hoje eu vejo que na escola, o Piraí Digital está com a sua eficiência 

de 20%, ou seja, só está mantendo acesso a Internet, a rede, dentro das escolas, através de 

laboratórios, os alunos que possuem smartphones conseguem ter acesso a isso. Então, essa 

pequena participação dentro do Projeto. 

FELIPE: - Então, praticamente desde o início, né? 

MAURO: - É. Desde o início, dentro do chão da escola e agora na Secretaria de Educação, 

porque na verdade o Piraí Digital é uma parceria que nós temos, Educação com... e hoje eles 

vão competir. Na escola o foco é educacional... 

FELIPE: - A gravação ficou boa, porque estava reinderizando aqui pra poder salvar. Ficou 

perfeito. Obrigado! E eu peguei o finalzinho da sua resposta, eu consegui entender, a questão 

do Piraí Digital, que eu preciso só pra situar depois no texto e aí eu queria entrar na parte agora 

com você, vai ser uma pergunta mais qualitativa, mais opinião sua mesmo sobre algumas coisas. 

Pode parecer redundante, as perguntas, pela primeira etapa que eu já fiz contigo, aí você pode 
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ficar a vontade pra responder, você fica a vontade. Bom, recursos informacionais existentes. 

Existem vários, existem muitos, mas você enquanto Professor, você tem acesso a esses 

recursos? E aí, esses recursos que você tem acesso, eles te ajudam a ter domínio das tecnologias 

da informação, por exemplo? 

MAURO: - Acredito que sim. 

FELIPE: - Qual a sua maior necessidade hoje, como Professor, em sala de aula, na questão de 

recursos mesmo? 

MAURO: - Na minha questão com a Informática, com os recursos que estão dentro da minha 

sala de aula, são os essenciais pra trabalhar, são computadores e os kits, digamos assim, as 

plataformas que a gente utiliza na parte da Robótica e a Internet também, a comunicação com 

a grande rede. 

FELIPE: - Entendi. Você falou que a questão da Informática, que aliada a Robótica, auxilia 

em várias coisas, por exemplo, nas matérias dentro da escola, auxilia em tudo, vamos dizer 

assim, está tudo interligado, mas eu queria uma opinião sua com relação a isso. Você julga 

então relevante essa questão da tecnologia da informação para o seu trabalho? 

MAURO: - Sim. Com certeza. É essencial. É onde nós buscamos as pesquisas, buscamos o 

conhecimento, buscamos as inspirações. Esses Projetos que estão por aí, pequenos ou grandes, 

podemos transformar através disso, da pesquisa, desses recursos. 

FELIPE: - Você acredita que as tecnologias são capazes de tornar o aluno, numa perspectiva 

mais emancipatória, mais crítico? Ajuda ele a ser mais crítico? 

MAURO: - Sim. Com certeza. Um exemplo é que muitos alunos vinham de casa, quando 

acabava a pilha, a gente coloca a pilha no refrigerador porque ela recarrega, a gente consegue 

explicar pra eles através da tecnologia mesmo, através da Robótica dá pra se fazer isso, explicar 

pra eles que isso é um mito, então eles estão senso crítico, vão ter liberdade, vão ser mais livres 

de que depender de alguém pra se fazer alguma coisa, pra se ter alguma informação. Então, eu 

acredito que sim. 

FELIPE: - E quando você vê esse aluno, que ele é capaz de questionar um modelo, por 

exemplo, não vou colocar pilha na geladeira, porque não vai funcionar, ne? Quando você vê 

esse aluno sendo capaz de questionar modelos, de ser crítico com a informação, mesmo que 

inconsciente ou consciente e tal, ele coloca em prática isso, como você avalia isso, enquanto 

Professor? 

MAURO: - Eu acho que como qualquer Professor, achando que a gente fez um bom trabalho, 

que a gente conseguiu alcançar aquele aluno, porque às vezes uma coisa que pra mim é simples, 

eu acho que estou passando de uma forma simples, mas na verdade está esbarrando em alguma 

coisa ou o aluno não está fazendo o link, mas eu percebo que eles conseguem mudar o 

pensamento e fazer da maneira que foi explicada, sem problemas. 

FELIPE: - A próxima pergunta é sobre o manuseio da tecnologia na escola. Pra você, pode ser 

redundante até demais, porque você dá aula de Robótica, ou seja está ali, está interligado. Mas, 

vamos dizer assim, fora da sua sala de aula, como que você avalia ou julga a forma que os 

estudantes fazem uso da tecnologia, por exemplo na escola, no pátio, no intervalo, como que 

você vê essa questão, do uso da tecnologia pelos estudantes do CIEP? 
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MAURO: - É aquilo que eu falei: a maioria é bem carente de tecnologia. Mas, problemas 

existem. Então, a gente tenta fazer dentro da sala de aula um ambiente o mais próximo possível 

de qualquer realidade. Mas depois que começou a Informática, depois que nós tivemos a visita 

aqui do pessoal da Safe Internet, explicando, a questão do bullyng diminuiu, o bullyng digital. 

Existe, mas não tanto quanto existia antes dessas intervenções que nós fizemos. E no pátio da 

escola, por exemplo, quando o aluno acha interessante, os que tem acesso, com certeza eles 

buscam, uma vez eu dei um joguinho pra eles, de Internet, um joguinho simples e eu vi aluno 

o pátio jogando esse joguinho. Então, eu acho que eles levam um pouco disso pra fora da sala. 

FELIPE: - Você falou uma coisa muito interessante aí, com relação ao bullyng, mas não vamos 

entrar propriamente no bullyng digital, vamos dizer assim. Eu quero saber de você o seguinte: 

mesmo com essa questão da Internet, do acesso, da inclusão, está sendo muito bem debatido, o 

Piraí Digital, mais de tantos anos, você ainda vê que há uma brecha da tecnologia para algumas 

pessoas? Você acredita que uns têm acesso e outros não? 

MAURO: - Sim. Isso é fato. Mas, é mais uma questão econômica. Não por falta de estrutura 

de equipamentos. Mesmo o aluno não tendo um smartphone, mas todas as nossas escolas têm 

um laboratório de informática, por exemplo. 

FELIPE: - Ah, tá! Compensa, ne? Se ele não tem smartphone ele consegue ter acesso de 

qualquer forma. 

MAURO: - De qualquer forma. Até pessoas que estão próximas de órgãos públicos, e a escola, 

como sendo órgão público, consegue ter acesso, essa rede é aberta. Então, com certeza. 

FELIPE: - Agora, por exemplo, uma situação hipotética. Está terminando já nossa entrevista, 

faltam duas perguntas. Uma pergunta é o seguinte: numa situação hipotética, se você observasse 

que a sua escola é 100% digital e tecnológica, como você, na perspectiva do conhecimento, da 

crítica, avalia esse fenômeno? 

MAURO: - Vamos lá em cima mesmo, no top, eu seria muito grato, porque é um sonho de 

quem está nessa área, na área de tecnologia, ver tudo bem tecnológico, mas antes disso eu acho 

que a gente tem que preparar as pessoas pra isso tudo. Então, não adianta eu ter uma lousa de 

30 mil reais, e, o Professor escreve lá no quadro de giz, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, e depois ele vai 

repetir isso na lousa digital. Então, eu acho que primeiro tem que ter preparo, mas seria muito 

interessante que, cada vez mais o todo seja totalmente tecnológico, ia ser muito legal mesmo. 

FELIPE: - Perfeito, Mauro. E você acabou de responder uma coisa no finalzinho que é o 

caminho para uma próxima pergunta. Por exemplo: você falou agora, o Professor que se utiliza 

de um quadro de giz pra fazer 1 + 1, e aí pega uma lousa digital, ele tem mais recurso visual 

pra isso, pra trabalhar 1 + 1. Então, como que você compreende esse processo pedagógico de 

lidar com a tecnologia. Como que você vê essa questão? 

MAURO: - Hoje, a gente casa com essa informação. No nosso caso, do CIEP, e de outras que 

tem informação, elas estão explorando isso, mas ele já vem de casa com isso. Mas eu acho que 

a escola é o lugar de você tentar mostrar padrões de como utilizar aquilo, de padrões de 

funcionamento pra ele ter, como eu falei, uma eficiência melhor. Não sei se é uma resposta 

válida pra você, mas... 

FELIPE: - É válido. A minha intenção aqui não é julgar certo ou errado, entendeu, Mauro, é 

saber a sua realidade enquanto Professor com esses domínios de tecnologia, como que você 
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enxerga o aluno, como que você enxerga o processo de aprendizagem do aluno e aí a gente 

sabe, assim, como a gente falou desde o início, não basta entregar a tecnologia, entregar o 

Notebook e falar assim: olha, vocês são tecnológicos. Há muito o que se fazer. Então, pelo que 

você conclui... 

MAURO: - Te cortando, é um sonho de qualquer Prefeitura dar um Notebook para cada aluno. 

Piraí conseguiu, só que o despreparo, apesar dos Professores terem, todos, formação, tiveram 

inúmeras formações, mas muitos não conseguiram absorver de maneira completa ou então o 

Notebook era dado para o aluno pra ele jogar. Era uma forma de entretenimento, não era uma 

forma educativa, de dar educação, era uma forma de deixar o aluno mais tranquilo. Então, o 

potencial da tecnologia, a meu ver não é esse. Eu não tenho filhos, por exemplo, mas eu tenho 

sobrinhos, criança. Então, quando tira o celular do meu sobrinho, no momento em que ele está 

muito relaxado, ele faz um escândalo, momentâneo, mas faz. Então, eu acho também que tem 

que ter o limite. Então, a tecnologia tem que ser pra todos, mas tem que ser de maneira eficiente 

pra todos. Como utilizar de maneira mais correta possível. Até a gente mesmo, fica viciado em 

telefone, as pessoas que são mais críticas falam que isso é muito feio, as pessoas ficarem direto 

no celular, mas tem gente que trabalho com isso, mas atrapalha realmente a nossa vida. Eu já 

vi, em Volta Redonda, pessoas quase sendo atropeladas ali no sinal entre a Lojas Americanas e 

a Telemar, por estarem no celular. Isso você direto, se você parar pra observar, você vai ver 

isso direto. Pessoas se esbarrando na outra e tal, porque há essa dependência. Então, se você 

fizer de forma consciente, a rua está muito perigosa, mas é aquilo que eu falei também na outra 

parte, a Internet também é muito perigosa. Nós temos casos de pessoas que se suicidam por 

causa da Internet, sofrem bullyng ou esses desafios que têm muito. Também nós trabalhamos 

muito em cima desses desafios, da baleia azul, esqueci o nome da outra personagem lá, a gente 

trabalhou muito em cima disso, pra tentar contornar e, felizmente, conseguimos contornar. É 

uma onda, mas essa onda pode fazer um estrago, ne? Pode ser um tsunami. 

FELIPE: - Eu acho que você me deu um panorama bem geral do seu trabalho, como que você 

articula isso em sala de aula, na escola, você contou um pouco da sua história, da sua 

experiência com o Piraí Digital, achei muito bacana. Só peço a sua autorização pra eu redigir 

as suas falas e poder publicar no meu trabalho. Você autoriza? 

MAURO: - Tranquilo, irmão! Só não coloca o palavrão que eu falei aí. Desculpa! 

FELIPE: - Mauro, basicamente então, a entrevista é essa. O foco da entrevista é exatamente 

isso, saber mais do cotidiano de vocês, como que lida com a tecnologia. Felizmente, você é um 

Professor de Robótica, ou seja, totalmente envolvido com a tecnologia, eu acredito que eu vou... 

MAURO: - Se você precisar de algum material que eu tiver aqui, eu posso mandar pra você, 

não sei se enriquece alguma coisa. 

FELIPE: - Eu quero muito, porque o Osni esqueceu de mim, entendeu? Aí, você pode lembrar 

de mim. A nossa entrevista então acabou, agora é outro assunto. Eu preciso de ajuda, Mauro, 

pra contextualizar essa questão do Piraí Digital. O que tem no Site é muito pouco, não dá vazão 

MAURO: - Você não tem nada do Piraí Digital? Eu vou ver com o pessoal aqui da Secretaria 

de Educação. Como a gente está fazendo rodízio, as pessoas que estavam, ela até trabalha aqui 

comigo, hoje ela é Diretora da nossa parte pedagógica, que é a Mônica, ela digitou o documento 

que foi para os Estados Unidos, quando a gente ganhou o prêmio. Eu vou ver o que ela tem lá, 

pra gente compartilhar com você. 
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FELIPE: - Você falou Mônica. A Mônica, quando eu fui em Piraí, fui falar com o Prefeito, ela 

me recebeu, inclusive a Mônica me deu o direcionamento para o meu trabalho. 

MAURO: - Não fala nada não, mas ela me deu aula.  

FELIPE: - Cara, ela é demais! Ela é fantástica, sabe!? A Mônica é muito boa. Então, o que 

puder, ela me emprestou até um livro também. Ela e um rapaz, esqueci até o nome dela agora. 

MAURO: - Alexandre, Luciano. 

FELIPE: - É. Acho que foi o Luciano. Então, se você tiver alguma coisa, algum livro do Piraí 

Digital, desde o início, porque esse início eu não tenho, desde o início mesmo. Se você tiver, 

eu agradeço. Desculpa a minha webcam não estar funcionando, mas o áudio é válido, porque 

atinge o meu objetivo, porque eu estou louco pra terminar esse curso logo, eu preciso terminar. 

MAURO: - A minha namorada fez Mestrado na Rural, terminou ano passado, eu vi o 

sofrimento dela. 

FELIPE: - Cara, eu terminei as disciplinas obrigatórias, aí quando eu fui pesquisar, veio a 

pandemia, 3 meses, eu estou desesperado, meu Orientador está em cima, eu fiz uma carta hoje 

e mande pra Coordenadora, pedindo a extensão pra mais 3 meses, ou seja, é suplício, eu preciso 

terminar, me dá 3 meses aí. Então, assim quando você falou: Eu topo entrevistar hoje, então eu 

pensei: perfeito! Então, o que falta pra mim agora é campo, eu tenho você, tem o Rodolfo, a 

Natália e mais um. Então, vai me ajudar muito, já está me ajudando muito. 

MAURO: - Eu te mando os materiais também, que eu puder te mandar, do desenvolvimento 

em salas de aula, pra você dar uma olhada. 

FELIPE: - Ah, se puder, eu quero muito. Se você puder mandar como você planeja a sua aula, 

a questão tecnológica, eu vou adorar. Se puder mandar.  

MAURO: - Me manda seu e-mail no whasapp, o meu eu sei que posso te mandar hoje, agora 

o da Mônica, vou esperar ela responder, vou ver se consigo alguma coisa com o Osni também. 

Vira e mexe ele está aqui na Secretaria e depois que tudo passar, se quiser visitar a gente aqui. 

Faz seu Doutorado em cima do CIEP de novo. 

FELIPE: - Quero, com certeza, eu vou pra comemorar. Não sei se eu vou conseguir... 

MAURO: - Vai sim, se quiser, vai sim. 

FELIPE: - Obrigado pela força. Eu gosto de estudar, mas a gente que mora no Interior, fazer 

coisa na Capital, é muito dolorido. 

MAURO: - Meu sonho é fazer Gastronomia, mas só tem longe e é caro. 

FELIPE: - Você vai fazer uma prova ali na Cordon Bleu, em Botafogo, você tem que sair daqui 

pra ir até Botafogo, fica o dia inteiro no ônibus. 

MAURO: - Eu não vou morar no Rio, eu não sou maluco, eu vou no Rio, conheço, mas não é 

o meu perfil, eu sou do interior, então a gente sofre muito mesmo. Apesar, de, na área de 

tecnologia nós temos empresas de tecnologia, mas a mão de obra não tem como ser formada 

aqui. Então, vai buscar a beleza, tem Engenharia e tal, mas você, dentro de uma fábrica dessa, 

o pessoal da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ganhou uma visita lá na Peugeot. Eles fizeram 

um concurso lá, tem Engenheiro, mas muito Engenheiro aqui fora. Então, nós temos várias 
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empresas aqui, mas nós não temos um curso de Engenharia Automotiva, nós temos a Volks, 

nós temos a Peugeot, nós temos agora a Jaguar, Citroen, isso aí é um caso que eu estou falando. 

Então, tem cursos, mas os cursos não são focados pra nossa região. Acho que nem Turismo nós 

não temos aqui no CEDERJ. Eu sou aluno do CEDERJ, faço Biologia, mas não temos Turismo. 

Acho que em Volta Redonda ia abrir Turismo, depois veio a pandemia, eu acho que não tem. 

FELIPE: - Turismo tem aqui em Resende. 

MAURO: - Tem em Resende? Ah, legal! 

FELIPE: - Aí, eu passei pra Letras, passei em Piraí, e eu moro em Resende, ou seja tem que ir 

à Piraí fazer o negócio, desmotivou legal. 

MAURO: - Letras não tinha aí? 

FELIPE: - Não. Não tinha não. O mais próximo era Piraí ou Paracambi. 

MAURO: - Então, isso que eu estou te falando. Às vezes, é uma vontade política, porque 

infelizmente a gente vive em torno da política, mas é uma vontade política de se fazer, igual 

você perguntou. Você fez uma pergunta. É só por fazer, ou não? Eu acho que tem que ter esse 

carinho com a população, porque eu gosto muito de Engenharia, eu sofri muito pra fazer essa 

faculdade de Engenharia Automotiva. Então, fiz Engenharia Mecânica pra depois tentar me 

especializar nessa área. Aí, já é uma faculdade e a faculdade é um Centro de Pesquisa. Então, 

ali dentro já tem pesquisa e a gente sai da faculdade com aquela pressão toda, querendo mudar 

o mundo. Faz um curso técnico querendo mudar o mundo. Então, tem que aproveitar essa 

galera, tem que aproveitar e ter mais recursos. Você está falando, poxa, tem que sair de Resende, 

que é um pólo gigantesco, você tem Itatiaia, tem Resende, tem Porto Real, pra fazer Letras em 

Piraí. Olha isso! 

FELIPE: - Não faz sentido. 

MAURO: - Não, não faz. A gente que quer correr atrás, vamos correr atrás, vamos fazer, mas 

tem gente que não vai alcançar essa oportunidade, não tem como. O cara tem que fazer 4 provas 

em dois finais de semana. Como que o cara tem dinheiro, pra vir assim direto, de Resende? 

Gasolina? Eu tinha uma amiga que era da Ilha do Governador, e fazia Biologia aqui em Piraí. 

Aí, parou. Não aguentou. 

FELIPE: - Não aguenta. E eu gastei muito dinheiro indo pra Niteroi. Então, eu não posso jogar 

fora tudo isso, entendeu? 

MAURO: - Não, claro que não! Ainda mais que você gosta de estudar. Queria ter esse gosto. 

Queria mesmo. Não é que eu não goste, mas é meio que forçado. A gente estuda, mas é meio 

que forçado. E olha que eu pretendo terminar o CEDERJ, aí vem a namorada, a mulher em 

cima, Mestre em casa, imagina o que eu estou ouvindo direto. 

FELIPE: - A pressão é grande. 

MAURO: - A minha cunhada se formou, fez a defesa do TCC dela nesse final de semana. Aí, 

termina logo essa faculdade, todo mundo, cobrança de todos os lados. Eu não aguento não. 

FELIPE: - Mas, passando tudo isso, Mauro, eu vou com certeza visitar vocês, vou falar com a 

Mônica. 

MAURO: - Você já conhece, volta aí. 
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FELIPE: - Vou voltar, pode ter certeza. E eu vou e falo com vocês pessoalmente, viu. 

MAURO: - Legal! O que você precisar, pode entrar em contato, pode me cobrar que eu mando 

o material, porque eu sou cabeça meio avoada, mesmo, pode cobrar sem perigo. 

FELIPE: - Tranquilo. Mauro, fica com Deus 

MAURO: - Termina isso aí logo também! 

FELIPE: - Eu vou terminar, você vai ver! E assim que eu finalizar, eu vou mandar pra vocês 

verem uma versão. 

MAURO: - Legal! 

FELIPE: - Fica com Deus, um abraço! 
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ENTREVISTA COM RENATO SOARES PAIVA 

Professor de Geografia do CIEP Margarida Thompson – Piraí 

[via ZOOM], 16 ago. 2020. 

 

 

FELIPE SANTOS: - Professor, vou me apresentar, meu nome é Felipe Santos, sou aluno do 

programa de Pós-Graduação e Mídia Cotidiana da UFF. Bom, primeiro eu queria te agradecer 

pela sua participação na entrevista e a gente sabe que fazer Ciência na atual conjuntura política, 

social, econômica, que nós estamos inseridos, é pra quem tem vontade e quer mesmo fazer a 

diferença, porque a gente sabe que está na contramão de tudo e fazer Ciência é acreditar que a 

pesquisa vale a pena e é diferencial para poucos. Bom, antes de começar a entrevista, eu só 

queria te pedir autorização para publicar, para fazer a gravação deste áudio e publicar depois a 

transcrição dessa gravação. Você me autoriza? Para o meu trabalho? 

RENATO SOARES PAIVA: - Sim. Autorizo e autorizo reafirmando e ratificando que a 

importância da Ciência, principalmente para a sociedade brasileira é primordial. Apesar das 

divergências e algum baixo investimento do nosso Governo na educação, é uma das causas 

principalmente para que o Brasil não avance na tecnologia, na Ciência, no desenvolvimento da 

própria sociedade, é a questão dos vários investimentos na pesquisa, na Ciência e isso acaba 

afetando o próprio país, e o que você está fazendo, eu acho um trabalho magnífico, porque hoje 

ser Cientista e hoje pesquisar no nosso país é algo muito difícil, e eu acho vocês umas pessoas 

muito guerreiras pra poder enfrentar toda essa conjuntura contrária no campo da Ciência. Hoje, 

fazer Ciência está cada vez mais difícil. Muitas pessoas que eu conheço, tenho amigos, minha 

própria ex-namorada era pesquisadora e eu vi toda a dificuldade nesse campo, pra poder realizar 

esses trabalhos tão bonitos e tão importantes pra sociedade, que vocês fazem. 

FELIPE: - Poxa, obrigado pelas suas considerações. Bom, então, a minha pesquisa visa 

desenvolver, juntamente com os Professores do CIEP Margarida Thompson, de Piraí, levantar 

dados capazes de nos dar uma visão local de como os profissionais de educação, na perspectiva 

da escola, desenvolveu, ao longo dos anos ou desenvolve a noção de inclusão, tanto social 

quanto digital, através da implementação e implantação do Programa Piraí Digital, tendo como 

norte a questão teórica da competência crítica em informação, que é um dos conceitos 

desenvolvidos pelo Professor Marco Schneider, que é um dos Professores que está na minha 

Banca também. Então, é uma pesquisa que gira em torno disso, ok?! 

RENATO: - Ok. 

FELIPE: - Bom, antes de começar a entrevista, eu queria te conhecer mais, saber nome 

completo, qual a disciplina que você leciona no CIEP Margarida Thompson e, basicamente 

isso, idade. Você pode me explicar, por favor? 

RENATO: - Sim. Meu nome é Renato Soares Paiva. Na verdade, antes de falar pra você quem 

é o Renato de fato, tem todo um processo histórico, o Professor Renato tem uma história de luta 

muito bonita na vida dele, o qual eu passei por todo o meu Ensino Médio, de formação, pela 

escola pública, então eu agradeço muito ao estado do Rio de Janeiro, ao Governo, que me 

proporcionou os estudos na escola a qual eu estudei desde o Jardim e aí não querendo nem fugir 

um pouco do tema, mas essa questão da municipalização do ensino, do ponto de vista de alguns 

Municípios, não vou generalizar, achei um pouco ruim, porque o estado conseguia centralizar 

os recursos e investir melhor onde o ensino era de uma qualidade muito diferenciada, onde eu 
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me formei, na escola pública até o 3º ano, então fiquei numa escola só, do Jardim até o 3º ano 

e eu entrei com 4 anos no Jardim, hoje eu tenho 37 anos, acabei também esse ensino na escola 

pública, nós sabemos que as escolas, no Brasil, elas ainda precisam avançar muito, mesmo 

sendo boas, tinha uma defasagem muito grande, falta de Professores, falta de investimento e aí 

eu tive que fazer um cursinho pré-vestibular para aí sim, entrar na Universidade pública, que 

foi a UERJ, na qual me formei em Geografia, Licenciatura Plena e aí eu entrei no concurso de 

Piraí, foi um concurso, se eu não me engano, em 2014. E aí ingressei em Piraí em 2018, depois 

de 4 anos de ter feito o concurso, eu acabei entrando na rede e aí eu tenho praticamente 1 ano e 

meio na rede municipal de Piraí. Não sei se eu consegui abarcar aí o pedido. 

FELIPE: - Então, você leciona atualmente qual disciplina? 

RENATO: - Geografia. Passei para o concurso de Geografia e assumi em novembro de 2018. 

FELIPE: - E nesse um ano e pouco, quase dois anos em Piraí, lecionando Geografia, qual a 

relação, eu entrevistei o Mauro, o Mauro é de Robótica e Robótica tem uma relação intrínseca 

com a tecnologia. Quando eu falo da sua disciplina, de Geografia, qual a relação que eu tenho 

da Geografia com a tecnologia? Como você trabalha isso dentro de sala de aula, na sua 

disciplina, com a tecnologia? 

RENATO: - Bem, a rede municipal de Piraí oferece wi-fi para as escolas, onde os alunos 

podem acessar a todo momento esse conteúdo da Internet. 

FELIPE: - Esse wi-fi funciona? 

RENATO: - Funciona. Funciona com muita dificuldade, mas funciona. É uma rede que é muito 

fraca, os alunos não conseguem acessar com qualidade, tanto que tem o famoso TB, os 

Professores também acessam a Internet, ela funciona, eles chamam de Internet a manivela, ela 

funciona 3 minutos e 3 minutos ela pára. Ela fica alternando, mas a tentativa de usar a Internet 

na sala de aula ainda é uma barreira. Uma barreira muito grande, primeiro que pra você ter a 

Internet, você precisa do aparelho, você precisa do aparelho eletrônico pra acessar, um celular, 

um computador, um tablet, o que seja e isso não existe. Muitos alunos não possuem esse 

material e aí você não consegue trabalhar assuntos da Internet com os alunos. O que eu faço é 

tentar me virar, usar o meu telefone e ficar mostrando aos alunos. Então, se eu tenho uma turma 

de 25 alunos e só 5 possuem esse aparelho, nem dupla eu consigo fazer para que eu possa 

trabalhar esses assuntos tecnológicos na sala de aula, e aí o livro acaba sendo um recurso ainda 

primário e mais viável para que esses alunos possam acessar essas informações. 

FELIPE: - Perfeito. Então você dá o seu jeito ali, recorre a coisa antiga, que é o livro e trabalha 

com a tecnologia, da forma que dá, vamos dizer assim. 

RENATO: - Isso. Da forma que dá, porque a maioria dos alunos não tem essa ferramenta, tem 

muito aluno ali que é pobre demais, a casa ainda é de alvenaria, de madeira, então ainda tem 

dificuldade muito grande econômica, porque precisa avançar justamente nas políticas públicas 

ali e eles não possuem esse aparelho, então não tem como eu ficar usando esse recurso 

tecnológico. E o que eu tenho sentido assim, a vontade de fazer, porque a gente acaba tentando 

superar essas dificuldades, é comprar agora um Datashow pra tentar montar, por exemplo, um 

material da Internet, tentar mostrar isso para os alunos para que possa ser uma aula diferente. 

FELIPE: - Esse Datashow é recurso seu ou da escola? 
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RENATO: - Meu. A escola possui um Datashow, mas como é um só pra escola toda, pra todos 

os Professores, tem que programar sala, tem que programar tudo, então tem toda uma 

burocracia, todo um teatro, como se fosse armar uma peça, então tem que toda uma estrutura 

por trás, para que possa passar essa aula, então tem espaço que tem que ser reservado, tem local, 

tem a banner branco, aquela parte branca que você precisa pra transmitir a imagem, então eu 

acho que isso acaba dificultando e aí, o Professor, como ele está com o tempo sempre corrido 

ali, ele precisa de praticidade, ele precisa passar essa aula e acaba que aquilo ali acaba sendo 

esporádico, aquela aula ali no Datashow, acaba sendo um pouco difícil. 

FELIPE: - Entendi, Professor. Bom, a gente então percebe a dificuldade que o Sr. tem, mas na 

escola Margarida Thompson, qual a sua experiência com tecnologia? Quando você vai ministrar 

a sua aula, qual a sua experiência com tecnologia quando você ministra a sua aula? 

RENATO: - Bem, a dificuldade com a tecnologia que eu vejo na hora de administrar a aula é 

exatamente essa questão da Internet e do próprio notebook que vamos usar. Se eu tiver dando 

aula e quiser consultar algo da aula, eu tenho que usar o meu celular e às vezes, como a Internet 

está ruim, eu uso o meu 4G, às vezes, eu estou com uma ideia na cabeça e preciso ver isso aqui 

na aula, eu vi que isso aqui é legal, foi uma das questões, por exemplo, de atualidades, de dados, 

eu estava dando aula sobre o ranking econômico dos países, os 10 países mais ricos do mundo 

e aí, como é muito volátil, você estuda, mas acaba mudando, então você precisa sempre se 

atualizar, eu fui dar uma pesquisada e a Internet deu uma travada. Então, eu tive que usar o meu 

4G, e a tecnologia tem que ter um acompanhamento, dentro de uma Internet de qualidade, 

quanto de um material de qualidade. Se eu não tenho esses dois materiais de qualidade, eu não 

consigo lecionar a minha aula do jeito que eu queria, não proporciona aos alunos aquela 

qualidade para que eles possam entender o mundo real, o conhecimento da informação acaba 

se tornando um pouco escassa nesse sentido, pela dificuldade do uso da tecnologia. Não porque 

a escola não tem um Datashow, a escola tem. A escola tem computador? Não tem. O 

Computador que tem lá é ruim. Então, eu tenho que ir lá na sala dos Professores, e quando eu 

vou acessar o computador, não funciona. Então, isso acaba dificultando também o uso da 

tecnologia na sala de aula, não tem notebook, por exemplo, pra eu poder usar. Então, eu tenho 

que usar o meu recurso próprio, tenho que me virar na hora de usar essas tecnologias. Quando 

os alunos querem acessar a Internet, quando eu posso, entre aspas, levar eles pra sala de 

Informática, já está ocupada com outras disciplinas, com outros alunos, por exemplo, Robótica, 

é um outro Professor que usa a Informática, e aí quando eu consigo levar eles até essa sala, eu 

preciso reservar, então tem outros Professores que também reservam, então essa ocupação 

desses espaços acabam dificultando, porque eu quero que reservar e olho lá o calendário, ah, o 

mês de julho, a semana toda já está ocupada, vamos dizer. Duas semanas, três semanas. Então, 

tem que colocar para o outro mês e aí aquele planejamento foi todo pro espaço. 

FELIPE: - Você percebe que vários Professores se utilizam da tecnologia como você disse, é 

uma questão de planejamento, há uma ocupação do espaço por vários outros Professores, então, 

você percebe que muitos Professores se utilizam da tecnologia pra ensinar? 

RENATO: - É. Muitos Professores acabam usando mesmo ali, eles necessitam usar esses 

espaços, dá pra perceber isso, os Professores se viram todos os jeitos, até porque a gente está 

numa era tecnológica, a gente fala uma coisa aqui na aula, mas depois a gente precisa verificar 

se exatamente o que você est3á falando tem sentido, ainda mais por exemplo, se eu falar no 

campo da Geografia, que se atualiza a todo momento, ou então se o Professor quer pesquisar 

algo que ele sente que é interessante e aí ele leva a turma pra esse espaço. Então, esse espaço 
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acaba sendo usado por muitos Professores ali, eu vejo isso, mas vejo também muitos 

Professores que não usam esses espaços tecnológicos, então é meio termo. Uma parte usa e a 

outra parte não usa.  

FELIPE: - Entendi. Bom, Professor, você percebe uma imersão dos alunos no mundo 

tecnológico? 

RENATO: - Eu percebo que o mundo tecnológico é um mundo muito amplo, é um mundo 

onde, é como se você pegasse um baralho e mostrasse as cartas aos alunos e falasse assim: olha, 

o conhecimento é o seu trunfo. E aí, os alunos acabam escolhendo, não o trunfo, eles acabam 

escolhendo o que é mais fácil pra eles entenderem. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero 

dizer que no mundo tecnológico, as ferramentas principais que os alunos escolhem, na hora de 

usar a Internet, na hora de usar a informação, são as redes sociais e os jogos. Para conhecimento, 

o Professor tem que estimular, a todo momento, esses alunos. Não estou generalizando, mas eu 

estou falando que a maioria, de fato, faz isso. Buscam uma facilidade do seu cotidiano, ou seja, 

é o senso comum, a todo momento, sendo averiguado pelos alunos, do que a própria Ciência, a 

pesquisa, o conhecimento, isso acaba ficando de lado, como algo um pouco chato, segundo 

eles. Então, o Professor tem que estimular a todo momento, fazer um link, e aí é que é 

importante, na hora da gente analisar a questão da educação, é fazer o link, o cotidiano dele, a 

vida dele, com a Ciência, que é uma das maiores dificuldades hoje do educador, é pegar a parte 

técnica e unir ao cotidiano do aluno, é fazer o link da sua vida com a Ciência. É uma dificuldade 

muito grande que a própria Ciência, às vezes, ela acaba indo para um plano chamado plano 

cartesiano, ou seja, aquele que se desprende, aquele que vai seguir uma linha de pensamento 

específica, o cara vai estudar números e números e números e não vai conseguir fazer um link 

com a vida dele, e aí passa a ser desinteressante para o aluno, se ele não compreende que aquilo 

é para o seu crescimento pessoal, profissional, isso acaba se tornando muito chato. Então, eu 

vejo que a parte do uso da tecnologia, pelos alunos, eles vão mais para o lado mais fácil, do 

senso comum, algo compreensível, muito mais sutil, e não complexo, que é o que eles não 

querem. E aí acaba dificultando. Não sei se eu consegui te responder. 

FELIPE: - Não. Muito boa resposta. Bom, como que você avalia o modo como os alunos 

utilizam as ferramentas tecnológicas, porque a pergunta acima é como que você percebe a 

imersão, aí você disse que eles utilizam de forma a facilitar, de acordo com o cotidiano deles, 

agora como que você avalia o modo como os alunos utilizam a ferramenta? 

RENATO: - Avaliar em que sentido? 

FELIPE: - Como que você avalia no sentido de saber se é eficaz, não é, eles utilizam da forma 

correta, como que você avalia isso? 

RENATO: - O aluno, sozinho, com certeza ele não consegue, não vou generalizar novamente, 

na maioria, os alunos não conseguem fazer essa pesquisa. Então, claro que eu não posso 

generalizar, porque isso vai de aluno pra aluno e vai de rede municipal pra rede municipal, mas 

o aluno, de fato, tem muita dificuldade, muita dificuldade, de fazer uma pesquisa, tanto que 

quando eu levo ele pra sala de Informática, os meus alunos, quando eu levo, eles sentem uma 

dificuldade na hora de fazer uma pesquisa, na hora de analisar um Site, na hora de analisar um 

conteúdo, se aquele Site apresenta um conteúdo de qualidade ou não. O aluno, quando ele se 

depara, por exemplo, com o Google, a pesquisa, ele fica meio perdido. Então, eu acho que o 

aluno ainda precisa avançar muito, precisa aprender técnicas de fazer pesquisa na Internet e 

nisso, na minha opinião, o aluno ainda não está preparado. É o que deveria ter, entretanto o 



141 
 

preparo, na própria aula de Informática, que não está tendo, porque a aula de Informática não 

existe, era ensinar os alunos a pesquisarem, porque isso é uma prática que é fácil, mas que 

precisa ser apresentada, para que eles possam, até mesmo crescer na sua área, fazer pesquisa, 

se planejar, se um dia quiser fazer um concurso, ele já vai ter todas as técnicas de como fazer 

uma pesquisa, de como estudar para aquela área, coisa que o aluno hoje, da rede municipal, não 

possui em sua maioria. Eles ficam perdidos, perdidos, na hora de fazer uma pesquisa. 

FELIPE: - Perfeito Professor. Bom, o Sr. deve ter conhecimento do Piraí Digital. Você julga 

o Programa Piraí Digital, presente no cotidiano dos alunos, e como você avalia essa ferramenta, 

porque o Piraí Digital, a proposta deles é ofertar Internet e sinal wi-fi, nas escolas, em vários 

pontos. Você acha que esse Programa, de inclusão digital, ele é presente na vida dos alunos? 

RENATO: - Na minha opinião, ele não é presente, apesar de Piraí ter sido uma das primeiras 

cidades a praticar essa ação, se eu não me engano foi no Governo do Pezão, que foi Prefeito, 

foi uma ideia muito boa, onde os alunos poderiam acessar a Internet, navegar, só que pra você 

ter Internet, foi como eu falei, você precisa ter um programa de inclusão digital, você precisa 

ter uma cartilha, de certa forma, para que os alunos possam ser guiados, onde você faz um 

trabalho junto com os Professores, com a escola, para que essas disciplinas possam estar, a todo 

momento, seguindo um programa, como quando você faz o planejamento da BNCC, você faria, 

ou a própria rede montaria esse programa para a realidade do Município de Piraí, o que não 

acontece. Os alunos acessam muito a rede, para acessar as redes sociais, pra acessar os Sites de 

namoro, onde eles acham importante pra eles, mas que pra Ciência ainda não é usado de forma 

efetiva. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que precisa avançar exatamente na organização o 

Município na hora de montar um programa, na hora de montar um planejamento. O que eu vou 

trabalhar com a Geografia e a tecnologia, ou seja, com o uso da Internet, ou seja, como que eu 

vou montar um planejamento em cima da minha INCC, que eu possa usar a Internet em 

determinados dias na matéria de Geografia, de Matemática, de Ciências? Então, eu não vejo 

esse Piraí Digital, de forma didática, bem aplicada na rede. 

FELIPE: - Perfeito, Professor. Bom, o primeiro bloco das perguntas já foi. Eu vou para o 

segundo bloco de perguntas, ok? Eu já vou entrar na parte qualitativa das perguntas, pra gente 

poder avançar. Bom, na sua opinião, sobre os recursos informacionais existentes e o domínio 

das tecnologias da informação na sala de aula da escola? Qual a sua opinião sobre isso? Você 

acha que os recursos são suficientes, falta alguma coisa? 

RENATO: - Bem, os recursos, o Município de fato, eu trabalho em duas redes, então se eu for 

comparar as duas redes que eu trabalho, são redes totalmente distantes, são regiões que são 

muito diferentes, porque eu trabalho numa rede que é na região dos lagos, do Rio de Janeiro, e 

a outra que é a rede lá, se eu não me engano, do Médio Paraíba, que fica em Piraí, é a rede 

municipal de Piraí, em relação aos recursos, investimento em tecnologia, investimento em 

conhecimento, é muito distante. Piraí está muito mais a frente, está muito mais avançado, claro 

que ainda precisa melhorar, mas eu vou fazer uma comparação entre as duas redes. A rede onde 

eu trabalho é São Pedro da Aldeia e Piraí, Piraí está muito distante está muito a frente, há sim, 

investimento, nessa técnica, só de você ter uma rede de Internet na escola, pra mim, isso já é 

algo muito grande, o que falta é aperfeiçoar essa parte. Aperfeiçoar e como será usada? É muito 

a deriva, é muito ao Professor. Então, se deixa a deriva, ao Professor, vai ter métodos por 

determinados Professores que vão ser muito bem usados, mas vão ter métodos que não vão ser 

usados, por exemplo, vai ter Professor que vai conseguir se virar, vai “tirar coelho da cartola”, 

eu penso muito isso sobre a rede municipal de Piraí, eles deixam muito para o Professor: toma 



142 
 

a responsabilidade e se vira. É eu chegar na escola e falar assim: olha, você vai dar aula no 

ensino integral, você vai ter que montar oficinas. Eu falei: mas tem um planejamento? Não tem 

um planejamento. Quem montou um planejamento? Eu montei o planejamento, eu tive que 

“tirar o coelho da cartola”. Olha, eu fui cru. Agora, você pega um Professor que não tem essa 

facilidade de criar esses materiais, essas oficinas acabam dificultando o trabalho e ele não anda. 

E aí tem uma outra dificuldade, que toca nesse cerne exatamente, de como usar esses recursos, 

que é quando esses alunos não estão preparados, por exemplo, porque eles estão muito 

cansados. Eles têm aula normal de manhã e quando chega a tarde, vão ter oficinas, essas oficinas 

novas que o Professor tem que “tirar o coelho da cartola” pra usar esses recursos tecnológicos 

e acaba que o aluno fica muito cansado e aí tem que pensar numa estratégia para poder alternar 

isso, porque a parte teórica de manhã, com o exercício e chega a tarde, oficina de conhecimento, 

fica maçante pra eles. Em todas as disciplinas, Geografia, História, Matemática, Português, isso 

acaba sendo muito cansativo para os alunos, eu acho que deveria alternar ali com esporte, com 

atividades diferentes, um teatro, ou algo do tipo, para que o aluno consiga respirar e ao mesmo 

tempo se sentir integrado na escola, porque não basta colocar o aluno ali e empurrar 

conhecimento nele a todo momento, porque isso não vai funcionar. Eu preciso alternar, eu 

preciso fazer com que o aluno se sinta pertencente a escola. Então, eu sinto muita falta, 

exatamente dessa parte, em Piraí, que é como usar esses recursos, guiar o Professor, é guiar. E 

não há uma guia por parte da Secretaria de Educação, não há uma estratégia para que isso mude. 

E é muito na mão do Professor. E é essa a visão que eu tenho sobre esses recursos. Mas Piraí, 

a rede, de fato, investe sim, tem materiais, se eu quiser um notebook eu tenho, se eu quiser um 

Datashow eu tenho, se eu quiser um vídeo eu tenho, se eu quiser Internet, mesmo ruim, eu 

tenho, e isso acaba facilitando e indo a frente em relação aos outros Municípios. 

FELIPE: - Achei interessante o que você falou agora da questão de massificar, deixar maçante 

para o aluno. Você acredita que a tecnologia, a partir de um ponto, em vez de auxiliar, ela se 

torna um fardo para o aluno? 

RENATO: - Bem, a tecnologia, depende de como você vai trabalhar esses assuntos. Para o 

aluno é uma novidade. Então, se eu tivesse um computador em cada mesa de cada aluno, com 

uma Internet boa, eu acho que eu pensaria diferente. Eu acho que não seria tão maçante assim, 

porque o aluno ia se deparar com outra realidade. Só que isso não acontece, eu tenho que pegar 

os alunos, tenho que levar para a sala de Informática, isso quando está disponível, é claro, e aí 

eu coloco eles e eu consigo dar uma aula, então eu consigo fazer aquela aula não ser tão 

maçante. O que acontece é que essa aula de Informática, ela quase nunca é possível, ela é difícil 

de ser realizada. Então, eu tenho que inventar oficina na minha cabeça, que não é a tecnologia, 

que fique bem claro, e acaba dificultando. Então, a tecnologia pode não ser uma coisa maçante, 

ela ajuda a desafogar, é uma estratégia, só que eu não tenho computador suficiente para todos 

os alunos, ou seja, os alunos não têm computador na sua mesa. Eu não estou disponível, a todo 

momento, com a sala de Informática, é isso. A Internet pode ser uma aliada no desafogo, eu 

posso usar a Geografia, eu posso mostrar, por exemplo um Google Earth, um programa, um 

aluno ver aquilo e se encantar, mas quando eu não tenho isso, se torna maçante. Então, de certa 

forma, a tecnologia pode ser uma ferramenta muito boa pra cidade, mas eu preciso ter o que? 

Novamente? O aparato eletrônico para que eles possam acessar esse material. Está entendendo 

o que eu estou querendo dizer? Eles acessam o material, eles podem acessar, mas é difícil. 

Primeiro pela qualidade da Internet, segundo porque eu não tenho um computador na mesa de 

cada um. Eu tenho que ter um horário na sala de Informática. Diferente, por exemplo, quando 

você conversou com o Mauro, o Mauro trabalha só com Robótica, então ele tem, a todo 
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momento, a sala de aula pra ele, com os computadores, o que não acontece comigo que sou de 

Geografia. Não sei se você conseguiu entender aí. 

FELIPE: - Não, consegui, perfeito. Adorei a resposta. Professor, eu vou só dar uma pausa aqui 

agora, porque o Zoom tem limite de tempo. Vou dar uma pausa, vou baixar esse vídeo e eu 

volto com um novo link pra você no whatsapp. Pode ser? 

RENATO: - Pode ser. Ok. 

FELIPE: - Bom, Professor, continuando aqui, a sua última resposta foi sobre a sua opinião 

sobre os recursos informacionais existentes e o domínio das tecnologias da informação. Bom, 

a outra pergunta é: em qual momento, você, como Professor em sala de aula, você estimula os 

seus alunos a pensar de forma crítica, a respeito de um determinado assunto. Qual o momento 

da sua aula você estimula o seu aluno a pensar de forma crítica? 

RENATO: - Bem, na questão dos recursos tecnológicos, às vezes, eu tento pegar, por exemplo, 

uma matéria, uma charge, o qual eu vou abordar um tema, por exemplo, globalização, pego 

esse tema e aí, quando eu não consigo acessar o vídeo, eu peço que eles assistam em casa ou na 

própria escola, que tem acesso a Internet e aí eu vou lá e passo uma outra globalização de Milton 

Santos. É um vídeo crítico, ao qual eles vão observar esse vídeo, mas nem todos acessam, nem 

todos vão assistir o vídeo. Então, muitas vezes eu não confio no aluno, porque eu sei que muitos 

não vão pesquisar e observar o vídeo, a não ser que eu aproveite esse tempo da aula e leve eles 

pra junto do vídeo. Aí é uma coisa. Mas eu deixar por conta deles, eu não confio.  

FELIPE: - Não confia porque não tem a tecnologia, ou porque eles mesmos não vão ter essa 

autonomia de buscar? 

RENATO: - Eles não vão ter essa autonomia de buscar. Tecnologia vai ter. Vai ter sala de 

vídeo, que é ainda muito precária, tem que fazer todo um malabarismo lá pra poder passar o 

vídeo, aí já é questão interna, já não é por conta da Secretaria, mais por conta da própria 

estrutura escolar, que vai ter que saber usar esses recursos, aí eu não sei como funciona essa 

relação, mas quando eu vou usar a forma crítica, a Geografia tem essa facilidade muito grande, 

por ter essa criticidade. Eu sempre pego e faço um link com a vida deles. Eu sempre pego um 

link e faço, aquilo que eu falei na entrevista passada, sobre ligar a realidade do aluno ao 

conteúdo, é fazer as análises das desigualdades sociais e tentar encaixar o aluno nesse conteúdo 

de Geografia. Então, eu tento, a todo momento, fazer esse link, que não é nada fácil, não é fácil 

você pegar um conteúdo de Geografia, por exemplo, abordar a Europa e tentar colocar o aluno 

dentro dessa realidade, eu tenho que fazer toda uma construção de pensamento, para que o aluno 

se sinta pertencente a uma classe trabalhadora, eu tento, a todo momento, resgatar esse conceito 

da classe trabalhadora, para que o aluno possa se encaixar nesse conteúdo. O que eu sinto mais 

facilidade é quando eu trabalho com a questão Brasil, país, aí eu sinto mais facilidade em 

mostrar exatamente esse ponto crítico, ou seja, porque você é pobre, porque você se encontra 

nessa situação desigual, porque hoje nós encontramos o país desse jeito? Então, eu tento, a todo 

momento usar esse conteúdo, seja a globalização, seja bloco econômico, seja qualquer conteúdo 

de Geografia, onde eu encontro mais dificuldade quando parto para as partes físicas, porque a 

gente ainda tem uma crítica muito grande. Os Professores da própria UFF, como Ruy Moreira, 

que é da área de Geografia, Porto Gonçalves, e tem o Marcelo Lopes de Souza, que é da UFRJ, 

eles tentam, a todo momento, fazer essa mudança de pensamento, que eu volto mais uma vez 

naquela questão do plano cartesiano de pensamento, de não se distanciar, fazer as vias se 

cruzarem, que é o aluno enxergar aquele conteúdo como o seu sentido de vida, é ele saber que 
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ao mesmo tempo que ele está fazendo Ciência, ele também está aprendendo a compreender o 

seu mundo. A Geografia tem esse papel, é fazer o aluno compreender o mundo. E de que forma? 

É eu encaixando o conteúdo na sua realidade, que não é uma tarefa fácil, mas que a todo 

momento eu faço isso e isso dá um ar de criticidade, quando você vê uma sociedade que é 

desigual, que a igualdade ainda está muito distante, o aluno começa a ser aguçado a olhar a 

sociedade de uma outra maneira e aí o conteúdo ajuda o aluno a refletir sobre o seu cotidiano, 

sobre a sua vivência na sua realidade local, por exemplo, ou municipal, estadual e nacional e 

mundial, é exatamente fazendo esse link, do conteúdo com a sua realidade. 

FELIPE: - E esse link do conteúdo com a realidade, você se utiliza da tecnologia para eles 

fazerem esse link? 

RENATO: - De vez em quando eu preciso usar, por exemplo, quando eu vou usar um vídeo, 

um link de um vídeo, quando eu vou falar de um filme ou quando eu posso levar eles na sala 

de vídeo ou na sala de Informática e eles podem consultar dados, eu peço pra que eles consultem 

dados, imagens, isso acaba facilitando. Então, a tecnologia eu uso de forma esporádica pra que 

ele possa, exatamente compreender, mas a maior parte das minhas aulas, eu uso, por exemplo, 

o livro. O livro é uma das minhas melhores ferramentas hoje, na rede municipal de Piraí. 

FELIPE: - Ok, Professor. Quando ou em qual momento você julga relevante as tecnologias de 

informação para o seu trabalho? 

RENATO: - Pra mim é muito relevante, porque a tecnologia passa a ser uma ferramenta de 

uma gama de informação gigantesca, onde eu posso usa-la de várias e várias maneiras, onde eu 

posso explorar o conhecimento muito vasto, só que a própria Internet, para o próprio 

profissional, ela precisa ser muito bem garimpada, ainda tem esse problema, porque geralmente 

quando você faz uma pesquisa no Google aparecem esses Sites da vida, com conteúdos super 

resumidos, onde o livro, aí sim, o livro passa a ser uma ferramenta primordial ainda, porque o 

livro passa uma visão ainda resumida, mas com conteúdo mais completo, do que por exemplo, 

se eu for fazer uma pesquisa de globalização, eu vou encontrar um artigo cientifico, que eu vou 

ter que sentar, vou ter que analisar, vou ter que estudar e anotar, do que eu pegar um livro 

didático, por exemplo e o conteúdo estar mastigado. Então, a tecnologia, de certa forma, você 

vai ter que fazer um esforço muito maior pra que você possa juntar as peças para apresentar 

essa aula com melhor qualidade, e aí quando você pesquisa, você tem que perder um tempo 

muito grande garimpando, porque aparecem conteúdos que são muito simplórios, e aí acaba 

dificultando, por exemplo, na hora de você aplicar uma aula. Então, ela tem que ser preparada 

antes, uma melhor qualidade, os Sites precisam estar mais mastigados, pra que eu possa, aí sim, 

aplicar uma aula de qualidade. O que eu vejo hoje nessa parte de tecnologia de uso em sala de 

aula é exatamente isso. É como você garimpar esses conteúdos para que sua aula seja de boa 

qualidade. É preciso um planejamento, é preciso um tempo de planejamento para que isso possa 

ser feito. É onde, por exemplo, na rede, quando você tem um tempo de planejamento, que você 

poderia fazer em casa, você tem que fazer na escola. Então, o tempo que eu estou me deslocando 

da minha casa, que eu estou indo para Piraí, eu poderia estar em casa pesquisando e montando 

minha aula em cima da tecnologia. O que não acontece. Quando chega lá a Internet não 

funciona, você não consegue pesquisar e vai perder seu tempo, vai perder o seu dia. E aí você 

volta pra sua casa, cansado, e aquele tempo que deveria ser aproveitado em casa, com a  

preparação de recursos tecnológicos que você chegue na escola e tem Internet que funciona, 

isso não é possível, por isso que eu falo que precisa avançar, e muito ainda, na questão da gestão 

e organização de como esses recursos serão aplicados. 
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FELIPE: - Perfeita a sua fala. Bom, você falou na questão do aluno pesquisar, você ensinar a 

pesquisar, conteúdo resumido, enfim, como Professor, você acredita na necessidade da 

credibilidade da informação? Por quê? 

RENATO: - Por exemplo, a credibilidade da informação é uma coisa assim que eu também, aí 

a gente toca na pergunta anterior, que é refinar os conteúdos. É você acessar um Site e você ver 

aquele Site e você olhar conteúdos que estão super resumidos e você falar, será que esse 

conteúdo aqui, essas informações eu posso acreditar nelas. Já aconteceu de eu pegar 

informações, por exemplo na Internet, que estavam totalmente erradas. É o caso do Wikipédia. 

É o que o aluno faz. Ele não sabe pesquisar, a primeira coisa que aparece pra ele é o Wikipédia, 

e ele vai no Wikipédia, onde qualquer um pode ir lá e transformar aquilo lá, acaba passando 

informações erradas. Eu já peguei trabalho de escola de Geografia que vinha com informação 

errada e que a fonte era Wikipédia. Então, ainda há uma dificuldade muito grande na 

confiabilidade desses materiais. Então, por isso que a Internet, por ser uma ferramenta boa, uma 

ferramenta da tecnologia, boa, ela precisa ainda avançar exatamente nesse investimento e 

planejamento. E quem vai organizar esse planejamento? Vai ser um Professor de Geografia, e 

que já tem em Piraí, já existe um Coordenador, só que esse Coordenador vai ter que ter essa 

função voltada pra parte tecnológica, o que não tem! Piraí não tem. Ele tem um material escasso, 

de certa forma, porque se eu não tenho um computador na mesa de cada aluno, se eu tenho uma 

sala de Informática que vive ocupada, eu não posso investir de forma pesada ainda nesse 

sentido. Eu preciso que os alunos tenham a ferramenta tecnológica para, aí sim, a gente avança 

exatamente nessa sua pergunta, que é a confiabilidade das informações. Esses Sites da vida que 

você acessa no Google, eu preciso estar do lado do aluno, guiando ele, porque senão ele cai na 

falácia, por exemplo de um Wikipédia da vida, que está ensinando errado, e aí acaba 

dificultando o trabalho. 

FELIPE: - Ok. Perfeito. Professor, uma reflexão séria sobre o uso correto das tecnologias da 

informação, bem como a noção ética do uso. Como você avalia isso, você aplica isso em sala 

de aula, a forma ética de usar o conteúdo? 

RENATO: - Você pode perguntar de novo? 

FELIPE: - Posso. Uma reflexão sobre o uso correto das tecnologias da informação, ou seja, o 

que fazer com essa tecnologia, o que fazer com essa informação que a rede dá o tempo todo pra 

gente, para o seu aluno, no caso? Como que você explica a questão da noção de ética do uso 

dessa informação para o seu aluno? 

RENATO: - Essa parte da questão da ética, de como usar, ela precisa ser, o aluno precisa ser 

guiado, por isso que eu falei da outra vez, que o aluno sendo guiado, eu consigo aplicar, a todo 

momento, essa ética na informação, a confiabilidade e o Professor precisa, de certa forma 

também, passar por um preparo. Eu estou falando aqui por mim, mas eu não sei se os outros 

Professores vão conseguir executar o que eu executo, ter a visão do que eu tenho. Tem 

Professor, por exemplo lá que tem uma certa idade avançada e ele pegou a tecnologia já a todo 

vapor ou quando ele tinha menos idade não existia a tecnologia e ele viu aquela tecnologia, não 

se aprofundou e acabou tendo dificuldade, porque existe. Por exemplo, eu ajudo um Professor, 

até hoje, a colocar conteúdos, ele já aprendeu, mas ele sentiu muita dificuldade. Ainda tem 

Professores que ainda têm muita dificuldade de aplicar exatamente esses métodos, porque ele 

não sabe usar a ferramenta. E aí, pra eu poder ter essa ética na hora de aplicar essas informações, 

a gente volta na mesma tecla: tem que haver um preparo, tem que haver um curso, tem que 
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haver algo que guie o Professor para que ele use essas ferramentas. Isso eu estou falando já, 

como se todos os Professores tivessem essa tecnologia de boa qualidade, quando vocês fazem 

essa pergunta parece até que a cidade está avançada nesse sentido, o que não acontece. É uma 

pergunta que fica até um pouco difícil de responder, porque eu vou responder em um momento 

que eu estou assim, ainda ali com os alunos, guiando eles, mostrando a eles exatamente como 

usar essa ferramenta. É uma ferramenta que tem que estar a todo momento sendo mostrada para 

o aluno, porque aquilo ali é uma informação, não é uma Ciência, é um conhecimento que ele 

vai usar pra vida dele e que não pode ser qualquer uso, por exemplo. Ele tem que ser guiado. 

Olha, esse conteúdo é pra você aprender isso, isso, isso, e isso. O aluno, de certa forma, precisa 

do sentido, ele precisa de uma direção e é aí que entra essa parte ética do uso das informações 

e da tecnologia. 

FELIPE: - Perfeito. O que você falou, vou abrir só uns parênteses aqui, faz todo sentido, com 

relação a sempre voltar mesmo no assunto da gente falar das questões da tecnologia, e faz todo 

o sentido, é exatamente isso. Você acredita que a tecnologia é capaz de tornar o aluno, numa 

perspectiva emancipatória, torna-lo mais crítico, a tecnologia ajuda ele a se tornar mais crítico. 

RENATO: - Bem, a tecnologia, eu olho como se fosse um atalho. Ela é um atalho para que o 

aluno aumente a sua gama de conhecimento, isso é fato. A tecnologia passa a ser uma 

ferramenta, uma das. Não que ela seja única. Uma das ferramentas. E, como eu vejo isso? Ela 

passa a não ter um sentido completo, ela passa a ter um sentido, como se eu tivesse partes de 

um todo. A tecnologia é uma parte. A gente tem que ver também como o Professor aguça esse 

sentido crítico, porque se eu pegar 10 Professores, 2 ou 3, na minha visão de educação que eu 

vivi até hoje, estou pra mais de 10 anos, 2,3 ou 4 vão aguçar esse sentido crítico. Muitos 

Professores ainda têm muita dificuldade de aguçar esse lado crítico do aluno, e aqueles que têm 

eesse poder de aguçar esse sentido crítico, a ferramenta da tecnologia passa a ser primordial, 

porque eu consigo jogar o aluno num mundo que ele não conhece, eu consigo pegar o aluno e 

falar assim: vem cá, você conhece Madagascar, na África? Nunca ouvi falar. Então, pego a 

Internet, jogo ele com vídeo, com uma imagem, pego um Google Earth, jogo ele dentro desse 

país, eu mostro o território pra ele, eu mostro o espaço pra ele e ele consegue ir, mesmo que 

virtualmente naquele lugar. Ele consegue ver aquela realidade. Então, a Internet, a tecnologia 

passa a ser sim, uma ferramenta de olhar crítico, de olhar global, o que vai aguçar, e muito, a 

sua criticidade, porque ele vai conhecer outro mundo, ele não vai só conhecer a realidade dele, 

ele pode conhecer outras realidades, coisa que antes da tecnologia não era possível. Não 

querendo fugir da entrevista, mas a teoria, esqueci o nome, acho que é do Bourdieu, a Teoria 

Crítica Reprodutivista, é que a gente acaba reproduzindo alguns discursos, pensamentos, 

comportamentos, porque a gente, às vezes, desconhece outros mundos e acaba só sendo 

encaixado naquele mundo ali e a gente acaba reproduzindo aquilo. A Internet, a tecnologia, 

emancipa o aluno no sentido dele poder ir mais longe, dele poder sair da caixinha e conhecer 

outras realidades. Eu estou olhando na questão geográfica, eu sou Professor de Geografia, então 

estou olhando muito sobre esse campo, outro Professor pode olhar de outra forma. Mas eu acho 

sim, que a tecnologia pode ser uma ferramenta emancipatória como um atalho. 

FELIPE: - Professor eu vou entrar agora nas questões quantitativas, de sim ou não e um breve 

comentário seu, ok? Primeira pergunta: Você, como Professor, você teve contato com o tema 

competência crítica em informação? Sim ou não? 

RENATO: - Não. 
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FELIPE: - Ok. Você trabalhou com os seus alunos, conteúdos que são capazes de avaliar as 

dimensões da competência crítica da informação? 

RENATO: - Não. 

FELIPE: - Como Professor, você tem o domínio instrumental, ou seja o conhecimento dos 

recursos informacionais existentes e domínio técnico das tecnologias da informação pra dar a 

sua aula? 

RENATO: - Sim. Tenho. 

FELIPE: - No seu trabalho, a problematização da necessidade informacional, aliada ao estilo 

de curiosidade intelectual, ele faz parte do seu cotidiano dentro da sala de aula?  

RENATO: - Não. 

FELIPE: - Ok. O questionamento sistemático da credibilidade das informações, ainda mais 

nesse tempo de Fakenews que nós vivemos, ele faz parte do seu cotidiano em sala de aula, como 

profissional? 

RENATO: - Sim. Faz parte. 

FELIPE: - O uso correto e ético das informações trabalhadas em sala de aula, ele também faz 

parte do seu cotidiano? 

RENATO: - Sim. 

FELIPE: - A capacidade crítica do seu dia-a-dia, numa perspectiva emancipatória, é recorrente 

no seu cotidiano em sala de aula? 

RENATO: - Muito. Sim. 

FELIPE: - Perfeito. Professor, estou caminhando para o último bloco agora, de perguntas, pra 

gente finalizar. Bom, da questão é: o que pode significar pra você, enquanto Professor, um 

aluno se tornar capaz de compreender as competências da informação? Mas como não é um 

tema que você tem afinidade, o que é competência da informação? É eles saberem o que vem 

pra eles de informação através das redes, eles terem a capacidade de ter a crítica de saber o que 

é uma verdade, o que tem que pesquisar, qual a fonte, então, o que pode significar pra você, 

como Professor, um aluno capaz de compreender, ter essa competência crítica da informação, 

mesmo que inconsciente e colocar em prática no dia-a-dia? Como que você vê isso, se o aluno 

consegue fazer isso? 

RENATO: - Eu vejo, primeiro como uma realização, uma realização de saber que o aluno 

conseguiu ter essa emancipação e eu vejo que quando o aluno se emancipa, eu vejo uma pessoa 

que progrediu, uma pessoa que vai poder ter a sua liberdade. É isso que eu enxergo, eu enxergo 

um aluno que está livre pra poder viver a sua vida de forma individual e também coletiva e olho 

como uma construção de sociedade numa perspectiva futura muito boa. Eu sei que isso é difícil, 

mas pra mim isso é um sonho, seria uma realização profissional eu ver um aluno, é claro que já 

aconteceu isso, ver um aluno chegar nesse patamar. É o mundo ideal da educação, seria 

exatamente essa sua pergunta com uma resposta. 

FELIPE: - Perfeito. Professor, a última pergunta: se você observasse que a sua escola é 100% 

digital, com tecnologia favorável, com acesso de qualidade, você, na perspectiva do 

conhecimento e da crítica, como você veria esse fenômeno, se fosse 100% digital sua escola? 
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RENATO: - Pra mim seria um sonho, né? Seria um sonho porque a gente vive hoje numa era 

digital, onde as grandes empresas usam essa ferramenta pra obter lucros e aí a sociedade, a 

escola, a educação usaria para poder emancipar esses seres humanos e emancipar a sociedade 

em si. Seria de fato um sonho que ainda pretendo ver, e eu quero muito que um dia isso 

aconteça, pra que eu possa olhar para a educação e falar que minha aula está caminhando com 

as próprias pernas e que ela pode usar essas ferramentas para o seu benefício, que é uma 

realidade hoje na sociedade, mas que ainda precisa avançar e muito, aí, nessa área educacional. 

Seria um sonho eu ver essa sua pergunta sendo realizada. 

FELIPE: - Poxa Professor, nós chegamos ao final da nossa entrevista, eu quero, eu falo sempre 

porque está sendo uma luta muito grande para concluir esse curso, então eu te agradeço 

imensamente a sua disponibilidade, embora tenhamos contratempos, mas eu te agradeço muito 

pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui concedendo essa entrevista, 

trazendo um pouco da sua vivência do cotidiano pra minha pesquisa e de fato a gente constatar, 

não de uma visão lúdica da Internet, que não basta dar o sinal de Internet, e não somente a 

ferramenta, não só dar o acesso, é preciso ensinar, é preciso mostrar como se pensa de forma 

crítica, eu percebi ao longo da sua entrevista toda, que o seu pensamento crítico está inserido 

no cotidiano e você está driblando todos os obstáculos para o seu aluno possa, de fato, estar 

inserido no mundo da tecnologia e aprender a sua disciplina, que é a Geografia, com a 

tecnologia aliada nesse processo. Te agradeço imensamente pela sua disponibilidade. Obrigado 

mesmo! 

RENATO: - Eu agradeço também as suas perguntas, gostei bastante de participar da sua 

pesquisa, espero ter contribuído, espero que você tenha uma boa nota lá na sua Banca, que o 

Professor tenha um carinho imenso na sua pesquisa, que tenha um peso muito grande, 

principalmente quanto ao ensino, então você viu que quando você me fez a última pergunta, eu 

falei que era um sonho eu ver a escola naquela sua pergunta, e eu acho que o seu trabalho tem 

um peso muito grande e que você continue e que você possa contribuir cada vez mais numa 

tese de Doutorado aí, quem sabe, futuramente e que contribua com o ensino brasileiro e que 

isso possa ser possível sim, que a sua pesquisa, um dia, eu possa ver ela, as suas ideias serem 

contadas na educação brasileira, e seu nome esteja aí na marca da Ciência e isso pra mim é 

gratificante, estar contribuindo para a educação brasileira, pra mim já estou feliz só de saber 

que existe uma pesquisa voltada para a melhoria. Isso, pra mim, tem um peso muito grande, um 

significado muito grande. 

FELIPE: - Professor, então olha, muito obrigada. Fica com Deus! Assim que eu finalizar tudo 

eu entro em contato com você, te mando uma cópia da minha pesquisa pra você ter acesso a 

transcrição, tá bom. 

RENATO: - Vou querer sim, vou ler, vou ficar muito grato de receber esse seu material aí. E 

boa sorte lá, na sua defesa. 

FELIPE: - Se Deus quiser. Obrigado! 

RENATO: - Obrigado. Um abraço! 
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ENTREVISTA COM OSNI AUGUSTO SOUZA DA SILVA 

Secretário de Ciência e Tecnologia do Município de Piraí 

[via ZOOM], 16 ago. 2020. 

 

FELIPE SANTOS: - Osni, queria te agradecer pela entrevista, pela oportunidade de estar 

falando com você novamente, a gente conversou pessoalmente, mas naquela ocasião eu estava 

ainda conhecendo Piraí, a cidade de Piraí, e conhecendo o Projeto todo, e aí, o meu trabalho, 

avançou. E aí, surgiu a necessidade de conversar com você de novo, mas agora de uma forma 

mais atual, pra saber como está hoje essa nova fase do Piraí Digital, teve uma remodelação, 

pelo que a gente conversou, a robótica, enfim, eu queria conversar com você sobre isso. Mas 

antes... eu vou dar um documento pra você, mas eu só peço a sua autorização, para que eu possa 

depois disponibilizar essa entrevista e transcrevê-la na sua íntegra ou parcialmente, no meu 

trabalho de dissertação do Mestrado. Pode ser, posso usar? 

OSNI AUGUSTO SOUZA DA SILVA: - Pode ser, pro seu trabalho, pode usar. 

FELIPE: - Ok. Obrigado, Osni. Bom, não vou enrolar muito, vou direto ao ponto, pra gente 

ganhar tempo. Eu queria saber o seguinte: O Piraí Digital ainda existe? 

OSNI: - Veja bem, Felipe, na realidade hoje, a gente está numa transição. Existe ainda o 

Projeto, que antes era de uma Cidade Digital e agora vem para uma Cidade Inteligente. Não 

deixa de ser uma continuidade do Cidade Digital, porém é um avanço, é uma modernização, 

falando a grosso modo, porque muitas das tecnologias que a gente tem implementas hoje e que 

a gente vem implementando não foi pensado quando começou o Piraí Digital. Quando começou 

o Piraí Digital, ele foi pensado na conexão entre as Secretarias, na questão de Internet nas 

escolas e de alguns sistemas. Então, o que a gente tem hoje é um Projeto de Cidade Inteligente, 

que é uma evolução do Piraí Digital. A gente ainda usa o termo Piraí Digital, que é muito 

conhecido, mas o que a gente vem trabalhando hoje é o Piraí Cidade Inteligente. 

FELIPE: - Ok. Antes de passar pra próxima pergunta, só preciso que você me explique: seu 

nome, sobrenome completo, sua profissão... 

OSNI: - Meu nome é Osni Augusto Souza da Silva, eu estive Secretário de Ciência e 

Tecnologia até agora, há um mês e pouco atrás, eu tive que sair devido questões eleitorais, mas 

sou funcionário de carreira da Prefeitura, sou concursado aqui, atuo no Projeto desde 2003, 

quando começou o Projeto Piraí Digital, acompanhei toda a evolução, fui Coordenador de 

Infraestrutura do Projeto. A minha formação é em Projeto de Gestão em Rede de Computadores, 

fiz uma especialização em Segurança da Informação, sou Professor Universitário também aqui 

pela UNIFOA, no curso Sistemas de Informação e eu estou fazendo duas outras formações e 

uma MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades e estou também fazendo um 

Mestrado em Materiais. Essa é a minha formação, estou aqui acompanhando o Projeto desde 

2003 essa evolução do Projeto. 

FELIPE: - Ok. Dando continuidade nas perguntas então, depois da sua apresentação, eu posso 

dizer... vi uma matéria no Site da Prefeitura, dizendo que Piraí é 100% conectada. Eu posso 

dizer que ela é 100% conectada hoje? 

OSNI: - Sim. Os prédios públicos sim. Por que é sim, Felipe? Você, quando fala que é 100% 

conectado, dá a entender que qualquer ponto da cidade é conectado, e quando a gente fala de 

tecnologia, de rede, não funciona muito bem assim. Mas quando a gente fala que é 100% 
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conectado, a gente fala que todas as escolas estão conectadas, todos os postos de saúde, todos 

os prédios administrativos da Prefeitura, diversas praças, 30 bairros. Então, quando a gente fala 

que ela é 100% conectada, a gente fala no caso da infraestrutura de conexão dos prédios 

administrativos, contando com escolas e postos de saúde. Por exemplo, só fazendo uma pequena 

analogia: Telefonia celular. Fala assim, em determinado bairro tem telefonia celular. Vamos 

pegar um exemplo aí: Campo Grande. Tem telefone celular com 100% de cobertura na área? 

Não tem. Vai ter sempre um lugar ou outro que não vai ter. Justamente, por causa da limitação 

da tecnologia. Então, quando a gente fala que é 100% conectado, a gente fala isso. 

FELIPE: - Ok. E na sua avaliação, esses prédios públicos conectados, é uma conexão de 

qualidade? Como que você avalia isso? 

OSNI: - Sim, é uma conexão de qualidade. A gente vem trabalhando, ao longo desses anos, pra 

melhorar, recentemente nós fizemos todo um investimento nos sinais de rádio sempre 

aprimorando a tecnologia pra melhorar a velocidade, a gente também fez um investimento 

muito grande no Backbone de fibra ótica, na extensão de fibra ótica, agora mesmo acabamos 

de fazer uma conexão com um bairro, de 18km de fibra ótica, onde, ao longo do trecho dessa 

fibra, que passa por uma área rural, a gente  vai permitir que as famílias que moram no trecho 

dessa casa se conectem à essa fibra ótica, pra ter Internet gratuita, e a gente vem sempre, a todo 

ano, que sai uma tecnologia que vai melhorar a estrutura, que melhora a conexão, por exemplo, 

das praças, a gente vem tendo a evolução desses equipamentos. Então, eu entendo que a 

conexão é boa, ela é satisfatória. 

FELIPE: - Ok. Como funciona a Internet Banda Larga que chega aos moradores através dos 

terminais de acesso público, em cada bairro? Tem isso ainda? Funciona? 

OSNI: - Isso ainda funciona. Então, a Prefeitura chega... vou pegar aqui o exemplo do bairro 

Varjão. A Prefeitura chega com fibra ótica na escola e no posto de saúde e também chega com 

a fibra ótica na biblioteca, então a biblioteca fica bem centralizada no meio do bairro, então nós 

temos um Hotspot, que é um equipamento que transmite sinal de rádio, que no caso é o Wifi a 

distâncias bem consideráveis. Então, cobre uma grande área e aí o cidadão que precisa, que 

precisa se conectar à essa rede, compra uma anteninha externa e faz a conexão na casa dele, faz 

um cadastro com a gente e se conecta da casa dele sem custo nenhum. Hoje, a Prefeitura está 

oferecendo uma velocidade de 20 Mega pra cada conexão. Então, por exemplo, nesse bairro 

Varjão, nós temos dois pontos de conexão. A gente tem a intenção de aumentar essa cobertura 

dentro do bairro, não só ali, mas em todos os outros bairros que já têm conexão. 

FELIPE: - Ok. Como você caracteriza essa nova fase do Piraí Digital? Quais são as 

características dela? 

OSNI: - Então, as características são de uma cidade inteligente e inovadora, aproveitando toda 

a tecnologia que a gente já tem, que a gente já possui, que no caso é a infraestrutura, que é muito 

importante, porque grande parte das cidades hoje, elas ainda dependem de um provedor de 

acesso, de uma operadora pra ela conseguir fazer uma conexão entre os prédios públicos, entre 

escolas, entre os Postos de Saúde e Secretaria de Saúde, enfim, muitas Prefeituras dependem 

ainda de uma operadora, e em Piraí, o que acontece? Nós temos essa conectividade. Aí, quando 

a gente fala que tem 100% da cidade conectada, é justamente isso. A gente não depende de uma 

operadora pra levar conectividade até um prédio público, até uma escola, até um posto de saúde. 

Isso é feito por uma rede própria. E o que a gente vem fazendo agora? A gente vem embarcando 

tecnologias. Por exemplo, aproveitando essa infraestrutura de rede, nós fizemos a instalação 
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de... câmeras espalhadas pela cidade... para colaborar com esse Projeto que está sendo integrado 

com a Polícia e já está trazendo bons resultados pra gente. E a própria Internet também, ... a 

Internet gratuita, ... Secretaria de Saúde e Educação,... Secretaria de Saúde, tem ... prontuários 

eletrônicos... pra fazer uma consulta, ... se a gente não tivesse uma rede, não seria possível. Essa 

é a nova fase: da gente trazer novas tecnologias, da gente embarcar novas tecnologias pra 

melhorar o atendimento do cidadão, pra melhorar a qualidade de vida... e diminuir o nosso 

custo. 

FELIPE: - Ok. Osni, eu só vou dar uma pausa aqui e vou retornar com um novo link pra você, 

porque está dando uma travada, só pra gente não perder essa gravação... Aquela questão... 

quando a gente falou dessa fase digital, eu compreendi muito bem essa questão da melhoria, da 

rede de infraestrutura e aí eu entro numa nova fase agora do questionário, que é onde eu 

delimitei minha pesquisa, que é a questão do CIEP Margarida Thompson, e eu entrevistei alguns 

Professores pra saber como eles se utilizam da tecnologia, ... falei com o Professor Mauro, de 

Robótica, enfim com outros Professores de outras disciplinas também. E eu queria saber de 

você o seguinte: as escolas do Município de Piraí, elas trabalham com essa tecnologia robótica 

e eu quero saber se tem alguma ligação com a Ciência e Tecnologia, se tem alguma iniciativa 

de trabalhar Robótica nas escolas, de levar tecnologia, também tem ligação com vocês, da 

Ciência e Tecnologia, ou a Educação articula sozinha? Como é feito isso? 

OSNI: - Na realidade é o seguinte: esse movimento da Robótica iniciou aqui pela Secretaria de 

Ciência e Tecnologia. A gente viu a importância da Robótica para o aluno, a gente fez uma 

avaliação, a gente tem uma equipe aqui dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia que 

trabalha com os Telecentros e na realidade, quando a gente começou a fazer um estudo para ver 

o que poderia ser incorporados aos Telecentros, que agregassem aos nossos alunos, a gente 

identificou que a Robótica era uma ótima oportunidade. Tanto que nós levamos a proposta à 

Secretaria de Educação que, prontamente formou também uma equipe pra ser trabalhado a 

Robótica, no caso primeiro no CIEP Margarida Thompson, sendo feito um piloto, a princípio 

teve um resultado muito bom, então nós ficamos um ano trabalhando em parceria com a 

Secretaria de Educação, parceria Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Educação, 

portanto que os nossos funcionários aqui ajudavam lá na aula dos alunos, é uma escola que 

começou com ensino integral, então no contraturno tinha aula de Robótica e ainda tem. Então, 

isso foi uma parceria entre a gente. E depois, num determinado momento, a Secretaria de 

Educação começou a ter uma certa dificuldade, em conseguir levar esse Projeto para outras 

escolas, então houve essa dificuldade, a gente estava programando agora pra essa segunda 

quinzena, a gente de fato, levar para as outras escolas, porém o que acontece? Essa pandemia 

acabou atrapalhando a gente. Mas o que aconteceu, Felipe? Logo em 2017, foi quando a gente 

fez um trabalho conjunto com o CIEP, foi quando a gente começou a fazer a experiência da 

Robótica, em 2018, quando a gente viu que não ia conseguir integrar a Robótica em todas as 

escolas, porque ainda faltava um pouco de estrutura, porque... você tem que ter Professores 

específicos, de Robótica, dentro das escolas, então quando a gente percebeu que ia ter essa 

dificuldade, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós tínhamos um Telecentro que estava 

obsoleto, que as pessoas não ... e a gente queria um Centro de Inovação e através desse Centro 

de Inovação, o que a gente fez? A gente abriu uma quantidade de vagas, foram 30 vagas, e a 

gente fez um concurso para os nossos alunos da rede municipal. Então, ali, os alunos que 

passaram, dentro das vagas, eles começaram a forma equipe, foi onde a gente começou a fazer 

um trabalho e aí a gente tem aluno de todo o Município, aluno de Arrozal, aluno de diversos 

bairros de Piraí, então essa foi a forma que a gente encontrou. Inclusive, esse trabalho nos trouxe 
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muitos bons resultados, a gente foi campeãos nacional, campeão internacional, campeão da 

Olimpíada Brasileira de Robótica na etapa presencial, nós fomos primeiro lugar do Estado, a 

nossa equipe, uma das nossas equipes de Robótica. Então, isso trouxe bons resultados e é isso. 

O trabalho foi um trabalho em conjunto, a partir do momento em que a Secretaria de Educação 

não conseguiu levar pra todas as escolas, nós criamos esse mecanismo dentro da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia, para dar continuidade. 

FELIPE: - Ok. Osni, uma pergunta que nem estava na pauta, mas acabou surgindo aqui, que 

como eu falei com alguns Professores, eles relataram assim, algumas dificuldades com a luta 

de manusear o básico do computador. O Word, a Internet, fazer uso da ferramenta. Piraí 

avançou muito com a questão da Robótica, mas o que você acha dessa questão do manuseio 

básico do computador? Você acha que também avançou? Como que está o panorama? Como 

que você avalia? 

OSNI: - Então, eu acho que avançou muito. Vou te dar um exemplo: na questão da Robótica, 

o aluno, pra ele aprender a Robótica, ele tem que acessar um computador e ele tem que montar 

um projeto de um software, através de um software de um robô, então ele trabalha diversas 

situações, ele trabalha matemática, ele trabalha física, ele trabalha liderança, ele trabalha...  

FELIPE: - Não estou te ouvindo... 

OSNI: - O aluno trabalha Liderança, Matemática, Física, Geometria, Lógica de Programação, 

isso tudo ele aprende no contexto ali, montando um robô, porque ele monta o robô e ele tem 

que fazer o robô andar, ele trabalha com sensores, que é toda parte de Automação, mas assim, 

a questão da tecnologia dentro da escola, realmente ela é muito importante, pena que o Projeto 

UCA, que é o Projeto Um Computador por Aluno, que começou ali em 2009, pena que não foi 

possível dar sequência a ele. Na minha opinião é um Projeto que foi pensado para o momento, 

que não foi pensado para o futuro, porque um custo altíssimo, tanto que não existe mais hoje o 

Projeto UCA, mas agora a inovação é justamente a gente montar o laboratório de Robótica nas 

escolas, que consiste na questão dos robôs e os computadores para os alunos terem acesso, e só 

voltando num ponto que eu falei, um problema que a gente identificou, os nossos jovens, 

quando saem da escola e vão procurar um emprego, principalmente quando eles saem aqui do 

Ensino Médio, nossa cidade é uma cidade que tem bastante empresa que trabalha com logística, 

então o que pede? Pelo menos que a pessoa saiba trabalhar com planilha eletrônica, Excel. 

Então, a nossa ideia pra agora é colocar fixa na grade, o curso de Word e o curso de Excel, 

editor de texto e planilha eletrônica pra quando esse aluno sair, ele já sair com as noções ali de 

Informática, principalmente dessas duas ferramentas. 

FELIPE: - Perfeito. Então, avança de um lado e avança de outro, né!?. Ok. Dando 

continuidade... você citou a questão do UCA, eu vou retomar essa questão rapidinho, porque 

segundo o Site da Prefeitura, Piraí é o primeiro Município do mundo a adotar um computador 

por aluno, nas escolas municipais. Essa informação ainda é realidade? Qual o panorama hoje 

disso? 

OSNI: - O UCA hoje, ele foi descontinuado. Até 2015, mais ou menos, nós conseguimos dar 

uma sobrevida ao UCA. 

FELIPE: - Sobrevida que você fala, como é que foi isso? Que sobrevida é essa? 

OSNI: - A sobrevida é o seguinte: em 2009 a gente tinha 5500 computadores. Quando chegou 

em 2013, quando assumiu aqui a nova gestão, a gente já não tinha isso tudo, a gente devia ter 
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uns 50% disso. De dois a gente tinha que fazer um, e assim a gente deu uma sobrevida ainda, a 

gente conseguiu usar ainda até 2015. Os equipamentos foram ficando muito obsoletos, o 

Governo Federal não ajudou mais em nada, o Governo Estadual não ajudou mais em nada e o 

Município não teve condições de continuar renovando os equipamentos. Segundo o 

levantamento que eu fiz, a gente precisaria de, mais ou menos, 5 milhões a cada dois anos pra 

fazer a renovação desses equipamentos. 

FELIPE: - É mais fácil manter um laboratório de Robótica do que fazer essa manutenção nos 

computadores de todos os alunos? 

OSNI: - Sim. Então, Felipe, eu vou até falar aqui pra você, que é uma ideia minha, eu, como 

hoje sou pré-candidato, eu vou te falar aqui qual é a minha ideia, o que eu penso hoje. Hoje, pra 

você ter um laboratório, vamos lá, um laboratório de Robótica vai consistir em alguns kits de 

arduina, que o que é trabalhado é alguns kits lego, vamos supor, pra uma escola são 10 ou 15 

kits lego e uns 20 kits de arguino. Computador. Computador, o que eu penso? Não vale mais a 

pena você ter um laboratório exclusivo só com computadores, porque você fica limitado. Os 

alunos estão estudando numa sala, tem que sair daquela sala e ir para um determinado 

laboratório, dificilmente você vai conseguir ter 30 computadores dentro de uma sala, porque 

toma muito espaço. Aqui, no caso, trabalhava 2, 3 alunos por computador, quando era 

laboratório. Então, o que eu acho mais inteligente. Hoje, existem os carrinhos com Notebooks. 

Então, por exemplo, você pega uma escola, como a gente tem aqui, algumas escolas pequenas, 

que tem 30 alunos por sala, uma escola que você tem, por exemplo, 100 alunos, e você tem 30 

alunos por sala, com um carrinho desse, com 30 laptops você consegue atender, os Professores 

programam as suas aulas, os computadores vão ficar carregando, porque fica carregando a 

bateria, ficam protegidos porque esse carrinho fica trancado e seguro, porque é um carrinho até 

móvel, então o Professor vai dar aula, ele pega aquele carrinho e leva pra dentro de sala de aula 

e distribui, os alunos continuam dentro da sala de aula, não precisam se deslocar até outro ponto, 

o Professor dá aula, junta todos os equipamentos, coloca no carrinho e já estão prontos para 

outro turma utilizar. Então, eu acho que é muito mais fácil esse tipo de trabalho, principalmente 

para o Professor. Eu acho que essa questão de laboratório de informática já está um pouco 

ultrapassado. 

FELIPE: - Ok. E outro paralelo aqui rapidinho, queria só uma opinião sua com relação, por 

exemplo a capacitação dos Professores? Falando em Piraí, no tempo em que você esteve a frente 

da Secretaria de Ciência e Tecnologia, é porque acaba que tem uma semelhança com a 

Secretaria de Educação, mas como você falou que é um Projeto conjunto, todo mundo falando 

a mesma língua, você acredita que os Professores passaram por uma capacitação suficiente pra 

estar a frente, dando uma aula com qualidade, com tecnologia, você acredita nisso? 

OSNI: - Eu vou ser sincero com você. A Educação trabalhou muito a questão de capacitação, 

trabalhou muito. Tinham pessoas muito envolvidas, inclusive nos horários de TV dos 

Professores eram oferecidos a capacitação, assim, eu não sei te dizer qual foi o nível de 

comprometimento. Não sei te dizer. Mas a Prefeitura ofereceu muita capacitação para os 

Professores. Muita! Hoje ainda oferece, através do MTM, mas nem tanto, porque a questão da 

tecnologia sem os classmats, realmente ficou um pouco parado, mas é uma situação que a gente 

já estava planejando, começar a retomar agora e que precisa ser retomado, até porque a 

tecnologia não pode ficar fora da escola. 
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FELIPE: - E você acredita que o que possa impulsionar essa motivação aí? É o poder público, 

a escola, o Diretor, quem pode impulsionar essa vontade dos Professores? 

OSNI: - Eu entendo que isso deva partir da própria Secretaria de Educação. É lógico que todo 

o apoio que eles precisarem agora aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia, eles sempre 

tiveram todo o apoio nosso, a gente sempre apoiou eles e às vezes, por exemplo, a capacitação 

em Robótica, isso aí parte mais aqui da nossa Secretaria, a gente dá um treinamento, mas isso, 

eu acho que tem que partir da Secretaria de Educação e se for preciso, um apoio nosso, agora 

eu entendo também que deva ter um incentivo do Professor e isso, Felipe, vem melhorando 

muito, porque se você parar pra analisar, o Projeto surgiu em 2003. Então você pega um gap 

aí, de 2003 à 2009, a questão da tecnologia era difícil até para o Professor. Difícil que eu digo, 

acesso a Internet, nem todo mundo tinha acesso a Internet em casa, até acesso ao computador, 

muitos Professores não tinham computador. Então, realmente isso foi um desafio muito grande. 

E já vinha alguns Professores, já com mais idade, que não estava muito disposto a enfrentar 

esse novo desafio, que era a tecnologia dentro das escolas. Hoje, eu acredito que a gente 

começando um novo projeto de capacitação, da tecnologia dentro da escola, eu acho que vai ser 

mais fácil. 

FELIPE: - Ok. Beleza. Osni, dando continuidade... estamos chegando já ao final. A atuação 

da rede de Internet fornecida nas escolas de Piraí, ela dá conta da demanda aluno – Professor - 

escola. Você acha que o que é fornecido hoje, dá conta? 

OSNI: - A gente tem feito um trabalho com o objetivo de melhorar toda a estrutura. Por 

exemplo: hoje a gente tem 1 Gb de link de Internet. 1 Gb de link atende perfeitamente todas as 

escolas e tudo. Na época, nós fizemos... 

FELIPE: - Esse link é só pra uma escola? 

OSNI: - Não. Esse link atende toda a rede, atende tudo, Administrativo, bairros, as pessoas que 

acessam de graça, atende tudo. Mas 1 Gb de link, por exemplo, hoje a nossa capacidade bate 

ali, não chega a 50%. O que a gente tem feito é o seguinte: a gente vem tendo muitas 

reclamações de conexão dentro de escola. E o que a gente começou a fazer e que a gente vem 

fazendo até hoje é a modernização da infraestrutura interna das escolas, porque a própria 

tecnologia limitava a gente, então eu teria que dar uma aula aqui pra você, explicar até o 

funcionamento do equipamento de Wifi, mas não é esse o caso. Falando a grosso modo: a 

tecnologia limita, ela limitava a velocidade de cada pessoa que se conectava e hoje, o que a 

gente vem fazendo, mesmo não tendo mais o Projeto UCA, a gente vem melhorando muito essa 

infraestrutura, já com tecnologia nova. Só pra você ter uma ideia, no início a gente oferecia 512 

kbps de velocidade de internet. Hoje a gente oferece 20Mb. Então, a velocidade é muito 

considerável, 20Mb é uma boa conexão, pra qualquer ponto e é isso. A gente vem trabalhando 

muito, a gente já teve muito problema com conexão, mas hoje a gente já conseguiu melhorar 

muito. 

FELIPE: - Eu vou trazer uma questão mais recorrente, mais atual, porque com a pandemia do 

Coronavirus ficou mais importante a Internet, pra driblar esse momento e dar continuidade ao 

ensino nas escolas e uma nova ferramenta para o Professor. Como que o Piraí auxiliar 

Professores e alunos com essa ferramenta de Internet, acesso? 

OSNI: - Na realidade é o seguinte: acesso a Internet os alunos conhecem. Primeiro houve uma 

preocupação em disponibilizar o conteúdo pela Internet, isso foi um trabalho feito pela 
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Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação se reuniu, nós aqui da Secretaria de Ciência 

e Tecnologia criamos uma página pra eles, separada por turno, por escola, por turma, onde os 

alunos podiam acessar material para fazer as aulas on-line. A gente não teve aula on-line como 

se fosse uma video conferência, as aulas on-line foram disponibilização de material. Então, o 

que a gente percebeu? Nós criamos um material fácil, os alunos até através do celular, quando 

não tinha computador em casa, através do celular do pai, da mãe ou do próprio celular dele, ele 

conseguia... a gente percebeu que se não fosse a Prefeitura disponibilizar Internet em alguns 

bairros, muitos outros alunos teriam ficado fora disso aí. Então, o que a Prefeitura fez? Os 

alunos que tinham acesso pela Internet, pegavam o material pela Internet e os alunos que não 

tinham acesso a Internet, a Prefeitura imprimiu as cartilhas e mandou entregar. Então, essa foi 

a forma como a gente trabalhou aqui na pandemia. Inclusive, até agora a Secretaria de Educação 

vem trabalhando também, implementando a ferramenta Moodle pra melhorar ali o 

gerenciamento do acesso dos alunos aos materiais que já existem, têm disponível. Inclusive, 

muitos desses materiais foram aproveitados, na época que ainda tinha muita aula on-line e 

conteúdos que já foram gerados pelos Professores. 

FELIPE: - Perfeito. Osni, as suas respostas foram muitos esclarecedoras. Me ajudou bastante 

a ter um panorama do que é o Piraí hoje, essa reformulação para Piraí Cidade Inteligente e acho 

que vou conseguir também dar essa dimensão no trabalho. Você tem muito mais conteúdo pra 

me falar, eu sei disso, só que a gente tem que ser direcionado, porque senão a gente vai ficar 

falando o dia inteiro aqui, o trabalho é extenso, você começou lá em 2004, imagina quanta coisa 

até hoje. Mas, tudo que você me falou e atende perfeitamente, eu vou transcrever, vou usar no 

meu trabalho. Eu só pediria mais uma ajuda pra você, pra fechar. Não é nem uma pergunta, é 

particular mesmo. Eu precisava de algum documento de criação do Piraí Digital, porque a sua 

fala está agora num momento atual, está na arte hoje do Piraí Digital que se transformou no 

Piraí Inteligente, mas como surgiu o Piraí? Eu não tenho o material disso. Eu não tenho uma 

Lei, um documento que diz: Foi criado assim. A proposta inicial era isso. Entende? Você 

conseguiria isso? 

OSNI: - Eu consigo. Eu acho que isso está escrito dentro do Plano Diretor que foi feito na 

época. Quem fez esse Plano Diretor pra gente foi a Universidade de Brasília. Eu vou procurar 

aqui dentro do Plano Diretor e a gente mantém contato e eu te falo. 

FELIPE: - Eu busco, vou em Piraí, vou de máscara, dou um jeito, porque eu preciso muito 

desse documento para marcar esse início de tudo. Porque o Professor Franklin também foi um 

dos pioneiros nesse Projeto. 

OSNI: - O Piraí Digital, na realidade é uma ideia que surgiu dele, Professora Maria Helena e o 

Pezão, que na época era o Prefeito. 

Eu estou tentando contato com ele também, mandei mensagem, vamos ver se ele vai me 

responder. E aí vai me ajudar muito. Eu até falei com o meu Orientador que vou usar, vou tentar 

a fala do Franklin, algum documento e tal, mas eu vou ouvir o Osni, porque a gente tem que 

ouvir o que existe hoje. Porque os Professores falaram dessa questão de Robótica, falaram dessa 

questão da tecnologia nas escolas, eles mostram como está hoje, e é o que a gente precisa, 

avançar, né?! Mas, é preciso relembrar. Então, se você puder me ajudar nesse documento, vai 

ser de muita valia. 

OSNI: - Tá bom. Ajudo sim. Você é de qual Universidade, Felipe? 
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FELIPE: - Da UFF, de Niteroi. 

OSNI: - Ah! Então, o Franklin é de lá. O Franklin é Professor de lá. 

FELIPE: - Eu já pedi pra ver, ele é há mais de 30 anos Professor da UFF, eu falei: gente, eu 

sou aqui da Universidade! Mas eu mandei mensagem pra ele, vou ver se ele me responde. Se 

você tiver algum número dele e puder me ajudar também... 

OSNI: - Eu acho que ele tem um e-mail, eu acho que fdcoelho@globo.com. Não sei se ele 

ainda usa esse e-mail, mas era o e-mail que ele sempre usava. 

FELIPE: - Vou mandar, vamos tentar, porque isso aí já me ajuda bastante. Os Professores do 

Margarida me ajudaram bastante também, a Diretora Ana Paula foi muito solícita comigo, ela 

me mandou os contatos e eu falei: Professora, eu preciso muito concluir esse Mestrado. Osni, 

Mestrado não é fácil não! Ainda mais em época de pandemia. Obrigado pela sua 

disponibilidade, Deus te abençoe! 

OSNI: - Tá jóia! Bons estudos aí pra você, se precisar de alguma coisa, eu vou correr atrás 

desse documento aí que você pediu, se precisar de mais alguma coisa, estou a disposição, pode 

contar comigo. 

FELIPE: - Combinado. Fica com Deus! 

OSNI: - Fica com Deus. Um bom dia! Abraço! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


