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PRINCÍPIOS E PRÁTICAS PARA FORMAÇÃO CIDADÃ COM TICS 
Data de Início: 01/03/2016 

 

Responsável: Profª Drª JACIARA DE SÁ CARVALHO 
Descrição: 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) determina que uma das 
finalidades da Educação seja a formação para a cidadania. A ideia de cidadania e, portanto, de 
“formação para a cidadania” pode ser compreendida a partir de diferentes visões. Parte-se 
da compreensão de que a formação para a cidadania exigiria princípios e práticas 
compatíveis com uma perspectiva crítica de educação, capazes de promoverem a 
participação ativa dos sujeitos na construção de outras realidades; nesse sentido, uma 
educação cidadã (GADOTTI, 2010). Considerando o atual estágio de desenvolvimento 
tecnológico, este projeto tem como objetivo investigar princípios e práticas envolvendo 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) com vistas à formação cidadã. Para isso, 
serão empregados diferentes meios para coletas de dados, como análise de documentos, de 
pesquisas sobre tecnologia e temas afins (ex: inclusão digital) na área da Educação e ações 
em campo. Como referencial teórico-metodológico, contaremos, principalmente, com obras 
de Paulo Freire, em especial com o conceito de “conscientização” (FREIRE, 1979) e sua 
relação com a cidadania e a formação cidadã. Outro autor crítico com quem pretendemos 
trabalhar é Neil Selwyn que vem questionando relações entre tecnologia e educação. 



TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: DISCURSOS UTÓPICOS E 

DISTÓPICOS E SUAS METÁFORAS FUNDANTES 
Data de Início: 01/01/2016 

 
Responsável: Prof. Dr. MARCIO SILVEIRA LEMGRUBER 
Descrição: 
Frequentemente, é apontado um maniqueísmo nos discursos sobre a tecnologia na educação 
(RÜDIGER, 2013; FELINTO, 2005; ROSADO et al, 2015). De um lado, há uma euforia 
com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Com a Web 2.0, teria se 
instaurado a dialogicidade nas práticas educacionais. Agora, enfim, o professor deixaria de 
ser o recitador de informações, podendo assumir o papel de mediador da construção coletiva 
do conhecimento. Seu oposto extremado se manifesta com a rejeição, por princípio, da 
tecnologia, pois as TIC não contemplariam o encontro físico, instaurando práticas 
pedagógicas inerentemente inferiores às presenciais. Diante desse quadro, iniciamos o 
presente projeto de pesquisa no sentido de analisar criticamente tais visões reducionistas. 
Para tal, recorreremos a utopias e distopias consagradas em obras de arte (literatura e 
cinema), mitos e textos filosóficos, buscando resgatar a ambivalência perdida naquelas 
abordagens. A “Teoria da Argumentação” de Chaïm Perelman nos serve de referencial 
teórico-metodológico, sobretudo no que diz respeito ao papel das metáforas como balizadoras 
dos diversos discursos analisados, ou seja, como metáforas fundantes. Na “nova retórica”, as 
metáforas são estudadas não como figuras de linguagem para embelezar um discurso, mas 
como recursos argumentativos visando a persuasão. Cabe destacar a superação, cada vez mais 
hegemônica, de concepções epistemológicas lineares pelas que enfatizam a complexidade e, 
por isso, se expressam tão bem nas metáforas presentes em discursos sobre as TIC, tais como: 
rede (net), teia (web), labirinto, rizoma. Como suporte metodológico às pesquisas 
desenvolvidas nas teses e dissertações dos integrantes do grupo, recorreremos, também, ao 

MEA (Modelo de estratégia argumentativa), de Mônica de Castro e Janete Frant. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
ITINERÁRIOS PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 
DIGITAIS 
Data de Início: 11/08/2014 

 
Responsável: Profª Drª STELLA MARIA PEIXOTO DE AZEVEDO PEDROSA 
Descrição: 
As redes digitais permitem uma nova distribuição dos conhecimentos, disponibilizando-os 
por diferentes formas de acesso. Assim, reduz-se a necessidade da memorização e amplia-
se o leque de informações acessíveis. Esse cenário, que favorece a circulação de 
informações, requer novas formas de organização. Tendo como ponto de partida a 
concepção de Itinerários Pedagógicos desenvolvida por Pedrosa e Tortori, a pesquisa busca 
compreender a concepção de materiais didáticos autorais de curta duração, sob uma 
perspectiva interdisciplinar, ou seja, identificando e integrando relações entre os elementos 
a partir de saberes de diferentes áreas. A pesquisa encontra-se no cruzamento da pesquisa-
ação e da etnografia, de acordo com Barbier, Thiollent, Stake e Yin, tendo como referencial 
o Modelo Dramatúrgico de Goffman, a Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour e a 
Antropologia Interpretativa de Geertz. Para o tratamento de dados específicos poderão ser 
consideradas a Análise de Conteúdo inspirada em Bardin e Bauer, a Análise Imagética de 
Santaella e a Semiótica da Cultura de Lotman. 


